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PREFÁCIO

Um dos desafios desse mundo tecnologizado é promover o pro-
cesso de emancipação digital dos sujeitos, que vivem cada vez mais 
em um contexto híbrido, multimodal e ubíquo (SCHLEMMER, 2010b). 
Assim, não se trata de classificar esses sujeitos como pertencentes a 
uma geração digital; e a cultura, como digital, pois

[...] diferentes tecnologias analógicas e digitais integram 
espaços presenciais físicos e online, constituindo novos 
espaços para o conhecer [...] [Os] sujeitos [...] interagem, 
constroem conhecimentos e aprendem, o que nos faz pensar 
que uma nova cultura possa estar emergindo, não dicotômica 
entre a cultura analógica e a digital, mas, sim, uma cultura que 
coloca esses elementos e sujeitos em relação, na perspectiva 
de coexistência. (SCHLEMMER, 2014a, p. 74, grifo nosso).

Considerando a citação acima referida, entende-se que os su-
jeitos jovens do campo encontram-se desassistidos de oportunidades 
educacionais (em nível formal e informal) que contemplem o hibridis-
mo, a multimodalidade e a ubiquidade. 

Oliveira (2005) e Alves (2010) complementam dizendo que a falta 
de preparação das escolas para atender às necessidades e demandas 
específicas dessa juventude em nível sócio-digital, aliada à falta de 
perspectivas de futuro, à falta de emprego, à falta de qualificação 
profissional, à violência, entre outros fatores, acaba por minimizar as 
chances de permanência no campo.

Schwartz (2007) por sua vez, vai além disso, ao apresentar 
o conceito de emancipação digital dos sujeitos. Para ele, a 
emancipação digital

[...] representa um fenômeno que transcende as premissas dos 
projetos de inclusão, retratando não somente o acesso dos 
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cidadãos à informática, mas também os meios de conhecimento 
para o controle dos processos produtivos de conteúdo digital. 
(p. 125-126).

Assim, instituições sociais, entre elas a universidade, podem 
auxiliar para uma educação emancipatória digital e cidadã, levando 
em consideração a diversidade dos sujeitos, através da reflexão 
de práticas sociais, políticas e culturas, por meio da articulação de 
diferentes saberes (GENRO, 1999). 

Nesse contexto, emerge este livro, produto de uma tese de 
doutorado, cujo foco centra-se na emancipação digital cidadã de 
jovens oriundos do campo, que cursam o ensino superior na UFFS 
(Universidade Federal da Fronteira Sul). A problemática do projeto 
consiste em investigar de que forma o componente curricular Informática 
Básica pode contribuir para a promoção da emancipação digital cidadã 
dos jovens do campo, com relação ao seu desenvolvimento pessoal 
e profissional. 

Assim, o livro estrutura-se em seis capítulos, conforme 
especificado a seguir:

• O primeiro capítulo contempla as origens da pesquisa; 
o contexto, a partir da definição do campo empírico de 
investigação; a problemática de investigação, bem como as 
questões de pesquisa; os objetivos a serem alcançados e; a 
revisão de literatura;

• O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre: 
emancipação, cidadania e os fatores emancipatórios envolvendo 
a questão digital; hibridismo e multimodalidade; jovem do 
campo com a discussão a respeito do que se compreende por 
jovem, por campo, bem como os sujeitos que vivem ou provém 
deste meio;
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• O terceiro capítulo, por sua vez, aborda a questão metodológica. 
Apresenta o delineamento do método que envolve natureza e 
tipo de pesquisa, metodologias de pesquisa, o detalhamento 
dos participantes da pesquisa, os dispositivos para a produção, 
bem como a metodologia de análise e tratamento dos dados 
da pesquisa; 

• O quarto capítulo tece considerações a respeito do 
desenvolvimento do curso extensionista Culturas Híbridas; 

• O quinto capítulo apresenta a análise e os resultados da pesquisa 
a partir dos dados produzidos e analisados;

• O sexto capítulo apresenta as conclusões finais, os limites da 
pesquisa e os estudos futuros gerados a partir do processo de 
pesquisa. 

Por fim, cabe salientar, ainda, que cada título e subtítulo 
apresentado emerge de uma perspectiva híbrida, a partir de tecnologias 
analógicas e digitais. Desse modo o primeiro capítulo explora-se 
a interface das mídias sociais como forma de comunicação entre 
os sujeitos. No capítulo 2, explora-se o uso da metáfora das mídias 
tradicionais entre elas: o áudio, a imagem, o vídeo e a animação. 
O capítulo 3, 4 e 5 abordam o universo dos games. O capítulo 6 
aborda a mobilidade. As ilustrações dos títulos e subtítulos dos 
capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 estão no site https://drive.google.com/drive/
folders/1FPY6nVeDTeMJKRz8vYzCdxkZVMiAzUpx?usp=sharing .

Eliane Schlemmer

Professora do Programa de 
Pós-Graduação em Educação - UNISINOS

Oirentadora da Tese
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1 ENTRAR {INTRODUÇÃO}

A Revolução Digital permitiu a convergência de vários 
campos midiáticos tradicionais. Assim, as quatro principais formas 
de comunicação humana foram unidas: “o documento escrito 
(imprensa, magazine, livro); o audiovisual (televisão, vídeo, cinema), 
as telecomunicações (telefone, satélites, cabo) e a informática 
(computadores, programas informáticos). ” (SANTAELLA, 2003, p. 84).

Nesse contexto, principalmente relacionado às Tecnologias 
Digitais (TD), uma sociedade em rede começa a emergir, cujas 
características, conforme Santaella e Lemos (2010) são: a globalização 
de atividades em nível social e econômico; a presença de uma cultura 
digital, constituída por um sistema interconectado e de mídias; e um 
meio transformador em nível temporal e espacial. 

Com base no relato apresentado até o momento, concretiza-se 
a importância da formação inicial em Computação em relação a outras 
áreas, entre as quais, a Educação.

Perceber que o trabalho formativo de jovens universitários, 
oriundos de zonas rurais, numa universidade pública, popular, 
democrática, de qualidade, em processo de consolidação na região 
da GMF (Mesorregião Grande Fronteira Mercosul), representa um 
desafio e uma grande responsabilidade.

Portanto, assegurar que a universidade seja protagonista nesse 
processo pode contribuir significativamente para que os egressos 
tornem-se agentes ativos de soluções inovadoras para “[...] os grandes 
problemas que afetam a humanidade, sobretudo no que se refere às 
questões ambientais e à superação da injustiça social. ” (COMISSÃO..., 
2014, p. 30).
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Assim, nos itens que seguem explora-se o contexto e 
problemática de pesquisa, ós objetivos e o referencial teórico.

1.1 SOBRE {problemática de pesquisa}

A Universidade Federal da Fronteira Sul surge de uma iniciativa 
popular, por meio da Lei 12.029, de 15 de setembro de 2009. Em seu 
segundo artigo de criação, a lei especifica que:

A UFFS terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver 
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a 
extensão universitária, caracterizando sua inserção regional 
mediante atuação multicampi, abrangendo, predominantemente, 
o norte do Rio Grande do Sul, com campi nos Municípios 
de Cerro Largo e Erechim, o oeste de Santa Catarina, com 
campus no Município de Chapecó, e o sudoeste do Paraná e 
seu entorno, com campi nos Municípios de Laranjeira do Sul e 
Realeza. (BRASIL, 2009).

Desse modo, a UFFS abrange mais de 400 municípios da 
Mesorregião Grande Fronteira Mercosul - GMF, segundo o Ministério 
de Integração Nacional – MI (DEVES; RAMBO; MIGUEL, 2008). 

Os autores supracitados acima, afirmam, ainda, que esta 
região tem como principal característica a migração de descendentes 
europeus, vindos da região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 
Esses migrantes concentram-se nas zonas de mata do noroeste do 
Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. 

“O processo de colonização trouxe consigo novos valores, 
formas de organização da produção e da vida comunitária, que 
implicaram na quase exclusão das populações nativas e negras. ” 
(UFFS, 2012, p. 24). Dessa forma, além dos imigrantes, a região conta 
com remanescentes de origem indígena e mestiços.
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A mesorregião tem como principal cadeia produtiva a 
agropecuária e a agroindústria, concentrando uma parcela significativa 
populacional na zona rural.

O Ministério da Integração classifica como estagnada o fator 
de desenvolvimento regional da GFM, uma vez que esta região vem 
empobrecendo, em relação ao resto da região sul do Brasil (UFFS, 
2014; DEVES; RAMBO; MIGUEL, 2008).

Associada a essa realidade, surge o processo de modernização 
do campo, o que envolveu a tecnificação de atividades agrícolas. Esse 
processo provocou um padrão de mecanização que foi danoso ao 
ambiente, ao importar técnicas de outros países mais promissores, 
desconsiderando a realidade ambiental, econômica e cultural regional, 
levando, assim, ao insucesso das técnicas de produção regionais. 
Nesse processo, coube à agricultura familiar e camponesa adaptar-se 
ao modelo de produção agrícola implantado, fortemente dependente 
da agroindústria e especialmente voltado à produção de grãos para 
exportação e/ou carne e leite para grandes agroindústrias.  É importante 
considerar que a agricultura familiar “[...] é um elemento estruturador 
e dinamizador do desenvolvimento da região. ” (UFFS, 2014, p. 75).

Essa situação resultou no aumento do endividamento e na 
redução da margem lucrativa das pequenas propriedades agrícolas, 
comprometendo, mais uma vez, as chances de sobrevivência no 
campo (UFFS, 2012, 2014; SUL, 2014).

Tanto a falta de perspectiva, em função da estagnação e 
empobrecimento da região, quanto o processo de importação de um 
modelo de países mais promissores de modernização do campo, sem 
a devida leitura da realidade e adaptação a ela, contribuíram para que 
os jovens agricultores, num contexto de agricultura familiar, evadissem 
do campo, migrando para periferias de cidades. 
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Como consequência, o intenso êxodo rural acaba 
comprometendo ainda mais a sobrevivência da agricultura familiar e 
camponesa, juntamente com a falta de herdeiros e filhos dispostos a 
assumirem a gestão das propriedades do campo.

Na GFM, o setor de serviços constituiu uma forma de viabilizar 
e dinamizar os processos econômicos, sociais e culturais regionais, 
uma vez que esse setor possibilita que as demandas com saúde, 
ensino, informação, tecnologias, entre outros, sejam sanadas. Algo 
que ainda é pouco explorado na mesorregião é o turismo rural, 
pois, conforme UFFS (2014), seria um forte potencial de geração de 
emprego e renda locais.

Cabe salientar, ainda, que uma parcela da população residente 
no meio urbano da mesorregião enfrenta problemas como o cresci-
mento do desemprego, da pobreza, da violência, da falta de moradia 
e de saneamento básico eficiente. Além disso, há pouca opção pro-
fissional, em virtude da falta de oportunidades de educação superior 
em universidades federais, devido às distâncias geográficas e de uma 
trajetória marcada por baixos investimentos estatais e ausência de 
equipamentos públicos essenciais ao processo de desenvolvimento 
humano (UFFS, 2012, 2014; SUL, 2014). 

Esta realidade contribui para o processo denominado de 
litoralização da população. Isto é, do deslocamento populacional do 
campo para cidade, de pequenos municípios para cidades polo da 
mesorregião e das cidades polo para o litoral.  Isso acaba minando 
as forças produtivas, dificultando o processo de desenvolvimento 
pessoal e profissional, além de intensificar a concentração de renda e 
terras no meio rural, já que o êxodo acaba inviabilizando as pequenas 
propriedades, fazendo com que, sejam vendidas (UFFS, 2014).

Neste contexto é que está inserida a Universidade Federal da 
Fronteira Sul. A universidade tem como missão, de acordo com UFFS 
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(2012, 2014) e SUL (2014): Assegurar acesso à educação superior para 
a promoção do desenvolvimento da GMF; Desenvolver as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão com a integração das cidades e 
estados que compõem a GFM; Promover o desenvolvimento regional 
integrado, permeando a redução do processo de litoralização.

Frente a isso, percebe-se que a missão da universidade não é 
uma tarefa fácil, diante dos desafios impostos. Pensando nisso, em 
2010 ocorreu a I Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), 
cujo propósito foi discutir a missão da universidade e o seu processo 
de consolidação na região. A conferência resultou na publicação de 
um livro da Serie Memória, organizado pelos professores e técnico-
administrativos da UFFS que contém as temáticas prioritárias de 
investigação, conforme afirmam Trevisol, Cordeiro e Hass (2011), 
dentre elas: a formação humana, a emancipação, as tecnologias e a 
formação de professores. Além disso, a conferência possibilitou refletir 
sobre os próximos passos da universidade e a definição do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), no período de 2012 até 2016.  

Cabe à UFFS atuar na transformação social de seus sujeitos, 
a partir da formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvi-
mento sustentável e solidário da Região Sul do Brasil, fazendo com que 
as desigualdades sociais e regionais sejam combatidas (TREVISOL; 
CORDEIRO; HASS, 2011; UFFS, 2012, 2014; SUL, 2014). 

Isso se obtém por meio da leitura sistemática das demandas 
locais e regionais, além da própria conjuntura nacional e mundial, bem 
como do diálogo mútuo entre os diversos setores da instituição com a 
sociedade que se fazem presentes na constituição de seus cursos de 
graduação e pós-graduação (COMISSÃO..., 2014). Com isso, em nível 
de graduação, a organização do curricular se dá em torno de um eixo 
central por meio de três domínios: conexo, específico e comum. 
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O domínio comum, foco dessa pesquisa, procura desenvolver 
habilidades e competências em nível de leitura, de interpretação e de 
produção em diferentes linguagens que contribuam de forma crítica 
na esfera acadêmica e nos contextos social e profissional. Além disso, 
pressupõe a compreensão crítica “[...] do mundo contemporâneo, a 
partir da contextualização de saberes que dizem respeito às valorações 
sociais, às relações de poder, à responsabilidade sócio-ambiental, e à 
organização sócio-político-econômica e cultural das sociedades [...]” 
(SUL, 2014). Entre o conjunto de componentes curriculares que se 
fazem presentes neste domínio está a Informática Básica.  

A Informática Básica é ministrada de forma que o sujeito 
possa “operar as ferramentas básicas de informática [a fim de] poder 
utilizá-las interdisciplinarmente, de modo crítico, criativo e proativo. ” 
(PROJETO..., 2013a, p. 47).

A prática demonstra, porém, a dificuldade de articular o 
componente curricular de Informática Básica, a fim de que o sujeito 
não apenas utilize-a numa perspectiva instrumental, mas enquanto 
um artefato cultural, como evidenciado por Trevisol, Cordeiro e Hass 
(2011) na primeira COEPE, possibilitando emancipar o sujeito de forma 
a promover o seu desenvolvimento humano, profissional, contribuindo 
com o processo de minimização do êxodo rural, favorecendo a 
permanência dos jovens na GMF.  Além do fato de que a Proposta do 
Plano Nacional de Formação de Profissionais da Educação do Campo 
defende o rompimento de uma qualificação instrumental, afirmando 
a necessidade de uma formação onde a raiz de tudo centra-se no 
processo emancipação humana (ARROYO, 2012).

Ademais, na operacionalização do componente curricular de 
Informática Básica, entende-se que este poderia melhor contribuir para 
o processo emancipatório e cidadão dos sujeitos, se fosse repensado 
em termos de estrutura curricular e metodologia, pois se observa certa 
fragilidade na ementa, bem como nas práticas desenvolvidas as quais 
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não dão conta das especificidades das áreas e das necessidades 
e características dos estudantes dos cursos de bacharelado e de 
licenciatura da UFFS.

Consequentemente, isso leva a pensar também na reconfigura-
ção de práticas pedagógicas a partir das várias modalidades educa-
cionais (entre elas gamification learning, m-learning, u-learning, entre 
outras) e na própria reformulação curricular dos cursos da UFFS-– 
Campus Erechim, de forma que eles possam realmente dar subsídios 
aos processos emancipatórios digitais cidadãos dos jovens do campo. 

Evidentemente que este processo não acontece de forma isola-
da. A articulação da Informática com as demais áreas (ou conhecimen-
tos) se faz necessária para a produção da “tão sonhada” emancipação 
digital cidadã dos jovens do campo. 

Nesse contexto, é preciso problematizar como o acesso ao 
ensino superior, por meio da criação da UFFS, está contribuindo para 
a superação da condição de estagnação, levando a melhor condição 
sócio-econômico-cultural, além de fomentar uma discussão no coletivo 
de cada colegiado de curso sobre quais são as potencialidades e 
limites das TD para a emancipação digital cidadã dos sujeitos. 

Portanto, a problemática de pesquisa que se desenha, 
considerando o acima exposto, implica investigar de que forma o 
componente curricular Informática Básica pode contribuir para a 
promoção da emancipação digital cidadã dos jovens do campo, com 
relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Da problemática principal derivam as seguintes questões:

• Quais são as tecnologias mais utilizadas pelos jovens do campo 
e com que finalidade? 
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• Que significados (sentidos) são atribuídos por esses jovens às 
tecnologias digitais?

• De que forma as tecnologias digitais podem contribuir no 
processo de emancipação cidadã desses jovens? 

• Como os jovens do campo percebem a contribuição da 
emancipação digital cidadã para o seu desenvolvimento pessoal 
e profissional?

1.2 Interesse {objetivos}

Para que se possa refletir sobre o problema de pesquisa, faz-
se necessário conhecer algumas informações básicas. Trata-se de 
“[...] responder ao que é preterido com a pesquisa, que propósitos 
[...] alcançar ao término da investigação” (MINAYO; DESLANDES; 
GOMES, 2009, p. 44). Trata-se, portanto, de conhecer os objetivos da 
tese de doutorado. 

• Objetivo Geral: Compreender como o componente curricular 
de Informática Básica pode contribuir para a promoção de 
emancipação digital cidadã dos jovens do campo. 

• Objetivos Específicos: como objetivos para dar alicerce 
ao objetivo central, citam-se: Conhecer a realidade dos 
estudantes do curso de História - ITERRA, de forma a incluí-
los numa perspectiva híbrida, multimodal e ubíqua; Ampliar a 
compreensão sobre as diferentes tecnologias que compõem 
o universo híbrido, multimodal e ubíquo; Investigar como as 
diferentes tecnologias são utilizadas e quais são os sentidos 
dados pelos jovens do campo; Acompanhar as atividades a 
serem desenvolvidas no processo de gamificação num curso 
de extensão denominado “Culturas Híbridas”, como forma de 
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ressignificar (reconfigurar) as práticas pedagógicas, a fim de 
que possam melhor contribuir para o processo de emancipação 
digital cidadã dos jovens do campo; Compreender se, e como, 
os jovens do campo percebem a contribuição da emancipação 
digital cidadã para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

1.3 @AMIGOS {referencial teórico}

Amizade, conforme Villela (2015) pode se referir a um sentimento 
ou a uma relação.  Enquanto sentimento significa empatia recíproca 
entre 2 ou mais pessoas independente de envolver sexualidade ou 
parentesco. Como relação, pode significar o relacionamento que se 
mantém com pessoas conhecidas baseadas em duas características: 
afinidade e simpatia pessoal. 

Refletindo a respeito da amizade enquanto um sentimento na 
modalidade relacionamento, expõem-se os “amigos” que nos ajudam 
(relacionados) com a temática investigativa, que auxiliaram a clarificar 
e a melhor definir o problema e as questões de pesquisa.

A temática de pesquisa envolve basicamente a emancipação 
digital cidadã de jovens rurais que estão cursando o ensino superior. 

Para isso foi realizada uma busca por materiais bibliográficos: 
na Biblioteca de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); na base de dados do 
Portal de Periódicos da CAPES; na biblioteca e base de dados da UNI-
SINOS; na base de dados do Google Acadêmico; nas bases de dados 
dos journals Computer&Education, Internet and Higher Education, Rural 
of Studies; na base de dados eletrônica SciELO (Scientific Electronic 
Library Online); na Revista Brasileira de Educação.
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Os procedimentos desenvolvidos durante essa primeira fase da 
pesquisa compreenderam:

1. Definição das fontes de consulta (CAPES, SciELO, UNISINOS, 
Google Acadêmico, journals Computer&Education, Internet 
and Higher Education e Rural of Studies, Revista Brasileira de 
Educação) e das palavras-chaves.

• Primárias ou principais1 (Emancipação, Ensino Superior e 
Jovem do Campo);

• Combinadas com as secundárias2 (Hibridismo e Multi-
modalidade, m-learning, u-learning, BYOD, Cibercultura e 
Gamificação);

2. Busca nas bases de dados relacionadas às fontes de consulta 
citadas no item 1, no período de janeiro até março de 2015, além 
do período de maio até agosto de 2016. Entre os materiais estão 
teses e dissertações, artigos científicos extraídos de periódicos 
e anais de eventos, conforme as palavras-chaves identificadas 
no item 1;

3. Exame do material encontrado e definição de filtros (publicações 
no Brasil e no idioma português, publicações mundiais e no 
idioma inglês, no período de 2010 até 2015 – recorte temporal 
escolhido);

4. Análise do resultado obtido envolve 42 produções que discutem 
sobre a problemática de investigação. 

A metodologia empregada para aproximar sujeitos com interes-
ses em comum, ou que fazem parte do mesmo grupo ideológico, como 

1  E na língua inglesa com os keywords (Emancipation, Higher Education e Rural Youth).

2  E na língua inglesa (Blended Learning and Multimodality, m-Learning, u-Learning, BYOD, 
Cyberculture e Gamification).



24

s u m á r i o

diz Villela (2015), foi a pesquisa exploratória que envolve a investigação 
de um contexto mais amplo, que envolve o levantamento bibliográfico 
e documental como evidenciado por Gil (2008).

Os dados permitiram identificar que o número de produções 
sobre a temática de investigação foi mais expressivo no ano de 2014 
(29% - representando 13 produções). Os anos de 2010, 2011 e 2013 
têm 9 produções cada (representando 21% cada). O ano de 2015 
contém apenas 2 produções (representando 5%). O ano de 2012 não 
teve nenhuma produção localizada. 

A partir da identificação dessas produções organizou-se o 
Quadro 1 (constante no Apêndice 1), que contém os dados informativos 
a partir das palavras chave principais ou primárias (Emancipação, 
Jovem do Campo e Ensino Superior), classificadas por: título, autor 
(es), ano e fonte.  

Pelo Quadro 1 (constante no Apêndice 1), verifica-se a existência 
de 18 materiais, envolvendo as palavras chave primárias. Dentre 
os materiais encontrados estão 15 artigos de periódicos e anais de 
eventos, 1 dissertação de mestrado e 2 teses de doutorado. A partir 
dessa análise inicial (apresentada no Quadro 1 – Apêndice 1), foi 
realizada uma análise mais profunda a fim de identificar: tema/objetivo/
problemática, metodologia e resultados principais, o que deu origem 
ao Quadro 2 (constante no Apêndice 1).

Analisando preliminarmente os Quadros 1 e 2 (constantes 
no Apêndice 1), percebe-se que a abordagem teórica faz uso do 
discurso emancipatório de Paulo Freire, de acordo com os autores 
Arroyo (2010), Brostolin e Cruz (2010), Silva (2010), Souza e Santos 
(2010), Canterle (2011), Safstrom (2011), Araújo (2013), Silva (2013). 
Enquanto que, para falar da realidade do campo são utilizados os 
teóricos Roseli Caldart, Miguel Gonzalez Arroyo, Mônica Castagna 
Molina, conforme Arroyo (2010), Silva (2010), Souza e Santos (2010), 
Araújo (2013), Silva (2013).
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Os trabalhos de Adams e Streck (2010), Alves (2010), Araújo 
(2010), Jezine, Chaves e Cabrito (2011), Nascimento (2011), Eutrópio, 
Medeiros e Luz (2014), Guedes, Pensin e Sieben (2014), Rérat (2014) 
e Pesce e Bruno (2015) preconizam o processo emancipatório dos 
jovens do campo, de uma forma geral, porém o intuito da pesquisa 
é investigar a emancipação digital cidadã. À vista disso, os próximos 
trabalhos tentam aproximar-se desta temática a partir da combinação 
das palavras chave primárias com as secundárias (Hibridismo 
e Multimodalidade, m-learning, u-learning, BYOD, Cibercultura e 
Gamificação); em consequência o Quadro 3 (constante no Apêndice 
1), exibe os dados informativos, contemplando o campo descritor, 
indicando a combinação de palavras-chaves.

Nesta etapa foram encontrados 24 trabalhos, logo, 17 são 
artigos oriundos de revistas, journals e anais, 5 são teses e 2 são 
dissertações, conforme observa-se pelo Quadro 3. A partir dessa 
análise inicial (vista no Quadro 3 – Apêndice 1), realizou-se uma análise 
mais aprofundada, a fim de identificar: tema/objetivo/problemática, 
metodologia e resultados principais, o que deu origem ao Quadro 4 
(constante no Apêndice 1).

A partir dos Quadros 3 e 4 (constantes no Apêndice 1), 
evidencia-se novos processos de subjetivação, consolidados pela 
coexistência da tecnocultura na cibercultura, fazendo com que se 
repense os processos de formação dos sujeitos nesta era pós-
industrial, como preconizam os autores Schlemmer (2010a), Peruzzo 
(2011), Villela (2011), Vieira Neto e Bruno (2013), Munarim (2014), 
Cinque e Brown (2015). Schlemmer (2010a) cita Gilson Schwartz, 
como teórico do processo de formação de professores para uma 
emancipação digital cidadã. 

Souza (2011), em sua tese, faz uso dos conceitos trazidos por 
Álvaro Vieira Pinto para discutir as “tecnologias”. 
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Para tratar a respeito da cultura digital, seus princípios, a conver-
gência midiática e a ecologia cognitiva estão Pierre Lévy, André Lemos, 
Lúcia Santaella, Henry Jenkins, Eliane Schlemmer e Manuel Castells3.

Silva (2013) afirma que os jovens protagonizam transformações 
por meio das tecnologias digitais e isso vem provocando metamorfoses 
nos mais diversos aspectos da vida humana. Nessa questão os 
autores4 citam como tendências tecnológicas: Bring Your Own Devices 
(BYOD), gamificação e as tecnologias móveis.

Quando se fala sobre jogos, os teóricos mais citados são Johan 
Huizinga e Jane McGonigal, enquanto que, ao se falar em jogos digitais 
são citados os teóricos Mark Prensky e Lynn Alves, em termos da 
gamificação Gabe Zichermann, Christopher Cunningham e Karl Kapp, 
de acordo com Fardo (2013), Bueno e Bizelli (2014) e Onça (2014).

No que se refere à multimodalidade e o hibridismo foram 
encontrados os trabalhos de Graham, Woodfield e Harrison (2013) e 
Porter et al. (2014).

A partir de uma análise preliminar dos trabalhos encontrados 
e apresentados nos Quadros 1, 2, 3 e 4 (constantes no Apêndice 1), 
percebe-se a preocupação com o processo formativo de jovens do 
campo. Os trabalhos sinalizam que o conhecimento da realidade dos 
sujeitos que vivem no campo com o estudo de aspectos culturais, de 
suas lutas, de suas identidades, de suas experiências vividas, entre 
outros fatores, são determinantes para que se possa repensar as 
práticas educativas.

3 Conforme análises dos referenciais de Schlemmer (2010), Lopes e Schlemmer (2011), 
Peruzzo (2011); Pescador, Valentini e Fagundes (2013), Vieira Neto e Bruno (2013), Lopes, 
Sommer e Schmidt (2014) e Munarim (2014).

4 Conforme análises dos referenciais de Fedoce (2010), Graziola Junior (2011), Fardo (2013), 
Guedes, Guedes e Schlemmer (2013), Magunje (2013), Bueno e Bizelli (2014), Chuma 
(2014), Onça (2014), Ranieri e Pachler (2014), Slavova (2014).



27

s u m á r i o

Os autores sinalizam, também, uma mudança do que se 
compreende hoje por “campo” além da questão de que a escola deve 
passar por um processo de modernização permeando um percurso 
autônomo e emancipatório. Eles criticam movimentos sociais, 
indicando a superação de suas propostas pedagógicas. 

Em vários trabalhos analisados, foi identificado o uso da 
expressão “empoderamento do jovem do campo”.  De acordo com a 
Enciclopédia de Paulo Freire, “empoderamento” é um processo que 
emerge das interações sociais, nas quais os sujeitos são construídos 
enquanto problematizam a realidade de forma crítica, tornando-se 
conscientes, descobrindo limites e ideologias. Isto é, trata-se de uma 
forma de conduzir a liberdade e a libertação (GUARESCHI, 2012).

O mesmo acontece nos jogos, pois os sujeitos se sentem 
empoderados ao mesmo tempo em que os demais lhes conferem 
poder, quando se tornam mestres. Por exemplo, numa sessão de 
RPG (Roleplaying Games), o mestre apresenta a história, a aventura, a 
narrativa, ao grupo de jogadores, a partir de sua experiência e vivência. 
No exemplo, a aventura pode conter enigmas, situações problemas, 
entre outros elementos que exigirão escolhas por parte de cada 
jogador, mas isso tudo é desencadeado pelo mestre (ALVES, 2013). 

Além disso, percebe-se a existência de iniciativas que tentam 
retardar a migração para centros urbanos e industriais, por meio de no-
vas práticas educativas, consideradas por alguns “como inovadoras”, 
porém, em alguns momentos sem evidenciar suficientemente, como 
se dá esse processo. Essa realidade não é comum apenas ao Brasil, 
mas também, à Suécia, à Suíça, entre outros países.

Assume-se, com isso, o início de pesquisas envolvendo práticas 
educativas que apoiem o desenvolvimento do campo, como já 
preconizava Munarim (2014), em sua tese de doutorado. 
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Percebe-se, também, a falta de trabalhos que discutem a 
emancipação digital cidadã, a maior parte se refere à inclusão digital, 
no entanto, o que se deseja vai muito além da inclusão, envolve 
efetivamente um processo de emancipação cidadã, no sentido de 
que se reconheça que esses sujeitos necessitam lançar mão de uma 
ou várias tecnologias existentes, dependendo do que a situação em 
questão exige, pois se vive num mundo que permeia questões digitais. 
Como exemplos, citam-se: a declaração do imposto de renda que é 
feita toda de forma eletrônica, por meio das mais variadas interfaces 
(móvel e desktop ou computador de mesa, independente de plataforma 
operacional); o próprio o processo eleitoral brasileiro, que faz uso de 
urnas eletrônicas que permite agilizar o processo de apuração de votos 
de novos líderes nos poderes executivo e legislativo brasileiro; serviços 
ao cidadão como agendamento de documentos, tais como carteira 
de identidade, passaporte, impressão de guias de recolhimento 
de impostos, acompanhamento de processos judiciais, o próprio 
recrutamento de pessoal para inúmeras funções de organizações 
sejam elas públicas e/ou privadas, entre outros. Aliado a isso, vários 
trabalhos também indicam que a tecnologia ainda não é uma realidade 
integrada às necessidades do campo.

Algo que instiga é o fato de que, ao utilizar o descritor 
secundário m-learning no campo, encontraram-se trabalhos 
principalmente no continente africano, em países como Níger, 
Nigéria e África do Sul. Em contraponto a isso, quando se trata 
de explorar a aprendizagem híbrida, os Estados Unidos realizam 
vários experimentos no ensino superior.

Em termos gerais, os trabalhos sinalizam pesquisas de 
cunho exploratório e, como principal metodologia, o estudo de 
caso. Yin (2001) argumenta que o estudo de caso é uma estratégia 
muito utilizada quando se trabalha com questões do tipo “como” 
e “porque”, cujo foco envolve fenômenos inseridos dentro de 
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algum contexto da vida real e não exige um controle sobre eventos 
comportamentais. Outros trabalhos fazem uso de pesquisas 
documentais e de levantamento bibliográfico. 

Em consequência disso, a pesquisa faz uso da pesquisa 
exploratória, envolvendo o método cartográfico de pesquisa e 
intervenção, proposto por Kastrup (2007), Passos, Kastrup, Escóssia 
(2009) e Passos, Kastrup, Tedesco (2014). 

É importante mencionar, ainda, que o presente trabalho está 
vinculado as atuais pesquisas em desenvolvimento pelo GPe-
dU UNISINOS/CNPq: “Gamificação em Espaços de Convivência 
Híbridos e Multimodais: A Educação na Cultura Digital” e, 
“Gamificação em Espaços de Convivência Híbridos e Multimodais: 
Uma Experiência no Ensino Superior”, ambas financiadas pelo 
CNPq, CAPES e FAPERGS. O GPe-dU UNISINOS/CNPq se configura 
então, por meio das práticas de pesquisa, como um dos principais 
espaços de formação teórico-práticos.

Por fim, com base no aporte teórico produzido e discutido no 
transcorrer do texto, procurou-se instigar uma reflexão sobre o processo 
de emancipação digital cidadã do jovem do campo que cursa o ensino 
superior. Porém evidencia-se, ainda, uma longa jornada a ser trilhada 
a fim de discutir o processo emancipatório no que se refere a como as 
tecnologias podem transformar esse processo, estando os jovens do 
campo também imersos num ambiente híbrido, multimodal e ubíquo.
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Teorizando.jpg apresenta a fundamentação teórica, embasada 
na questão de emancipação e nos seus fatores, entre eles, a 
emancipação digital cidadã que é de interesse da pesquisa. Adentra-
se nas discussões a respeito do hibridismo e da multimodalidade, 
com a apresentação e discussão de tecnologias digitais (entre elas 
as Mídias Sociais e os Jogos Digitais) e considerações a respeito das 
tecnologias analógicas, ou ainda, tradicionais (entre elas os jogos 
tradicionais), bem como da combinação de modalidades educacionais 
(m-learning, u-learning e gamification learning a partir do uso de BYOD), 
numa perspectiva emergente. Além disso, apresenta a discussão do 
jovem do campo no contexto da educação superior. 

O estudo envolve leituras e reflexões realizadas durante 
o percurso do pesquisador abrangendo diferentes esferas: 1) O 
conhecimento construído no transcorrer das atividades acadêmicas 
cursadas durante o Doutorado em Educação na UNISINOS; 2) O 
processo de orientação, necessário para o desenvolvimento da 
pesquisa; 3) A participação nas práticas de pesquisa do GPe-dU 
UNISINOS/CNPq; 4) Vivências do pesquisador ou cartógrafo na UFFS, 
inclusos participação/colaboração/execução/coordenação de projetos 
de pesquisa e de extensão, além do próprio ensino universitário; 5) 
Participação em eventos científicos; 6) Nos autores encontrados na 
parte de revisão de literatura; 7) Outros espaços formativos. 

Assim, na sequência, apresentam-se e discutem-se, a partir de 
vários teóricos, as temáticas que orientam a pesquisa.

2.1 Livre estou, livre estou {emancipação}

Emancipar-se significa libertar-se de alguém, assim o sujeito 
assume-se como agente autônomo e livre; não sendo, portanto, 
dependente do poder exercido por outros. Trata-se de um processo 
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de transformação social (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2012; STRECK, 
ADAMS, 2014).

O conceito foi utilizado inicialmente para tratar do processo de 
independências das colônias, ao mesmo tempo, atrelado à questão 
de progresso e/ou desenvolvimento capitalista.  Com o transcorrer 
do avanço da sociedade industrial e a exploração do trabalho 
humano, a emancipação passou a ser entendida como luta pela 
universalização dos direitos. “Com o sentido mais aberto e ligado ao 
Estado pelo contrato social, a emancipação passou a forçar a luta 
por justiça social e superação da desigualdade social na perspectiva 
de mundo/sociedade sustentável. ” (STRECK; ADAMS, 2014, p. 67). 
Porém, somente com Marx, que o termo passou a separar o processo 
emancipatório em humano e político, destacando que a política não 
inclui necessariamente o econômico, o social e o cultural e nem a 
superação do trabalho alienado. É nesta abrangência que Marx fala 
em emancipação humana. A cidadania na visão liberal restringe-se a 
direitos políticos legalmente afirmados, e mesmo assim, para a maioria 
da população não realizada (STRECK; ADAMS, 2014).

Freire, por sua vez, emprega os termos libertação, humanização 
e emancipação como termos similares aos do marxismo, “[...] 
articulando a perspectiva individual e social de modo que o ser humano 
nasce, como num parto, na superação da contradição ‘opressores-
oprimidos’” (STRECK; ADAMS, 2014, p. 68).

No livro “Pedagogia do Oprimido”, Freire defende uma 
pedagogia emancipadora por meio da luta pela libertação dos 
oprimidos. Essa libertação somente acontece se o oprimido consegue 
perceber o mundo da opressão e, a partir disso, compromete-se com 
a reconfiguração da práxis. A partir da reconfiguração da realidade 
opressora, “[...] esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a 
ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação.” 
(FREIRE, 2005, p. 46).
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Freire (2005) pondera sobre o processo de busca da pedagogia 
libertadora, afirmando que “[...] num primeiro momento deste o desco-
brimento, os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, 
tendem a ser opressores também, ou subopressores” (p. 35). 

Sendo assim, a liberdade é uma conquista que somente existe no 
ato de quem a faz (FREIRE, 2011, 2014). Neste caso, Freire representa o 
movimento de educação emancipatória como algo possível embasado 
em três elementos: compreensão da história como uma possibilidade 
e não como uma determinação, a ação humana condicionada por 
uma ação histórica, o ser humano é alguém incompleto e que está em 
busca do ser mais (STRECK; ADAMS, 2014).

Freire ressalta, ainda, que a educação visa desvelar a realidade, 
por meio do desenvolvimento de uma consciência crítica. A consciência 
crítica tem como características: o reconhecimento de que a realidade 
é algo mutável e prevê revisões, a partir do diálogo que nasce de uma 
matriz crítica e que gera criticidade. A consciência crítica é indagadora, 
investigadora e “[...] não repele o velho por ser velho, nem aceita o 
novo por ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos. ” 
(FREIRE, 2014, p. 54).

Dessa maneira, cabe ao educador o papel de construir um 
projeto político transformador voltado para a autonomia dos sujeitos, 
com vistas a construir uma consciência crítica que o leve a um processo 
de libertação (FREIRE, 1996). 

A autonomia faz com que os aprendizes sejam “Capazes de 
intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, de romper, de 
escolher, capazes de grandes ações, de dignificantes testemunhos, 
mas capazes também de impensáveis exemplos de baixeza e de 
indignidade. ” (FREIRE, 1996, p. 57).
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Assim, o profissional de educação deve estar apto e pronto 
para preparar o caminho para a total autonomia de quem aprende, 
fazendo-o um cidadão consciente de seus direitos e deveres, com 
base no “[...] exercise individual and collective emancipation processes, 
simulating and enabling intervention in the world based on an ethical-
political dream of overcoming unfair reality” (MOREIRA, 2012, p. 120, 
grifo nosso).

Por fim, o desafio que se coloca quando se pensa na questão 
emancipação, de acordo com os autores Streck e Adams (2014), é 
definir indicadores emancipatórios que sirvam como mediadores 
no processo de mudança social. Neste caso, na seção seguinte 
é apresentada uma discussão sobre emancipação digital e os 
indicadores de emancipação digital. 

2.1.1 Trabalhando {Emancipação Digital}

Neste contexto, vale refletir a respeito da busca de reduzir a 
desigualdade social, ampliar as ofertas de novas formas de trabalho, 
promover o acesso coletivo e/ou compartilhado da internet, fomentar 
projetos que promovam a cidadania e a coesão social, certificar o uso 
das TD em larga escala na Educação e criar mecanismos que orientem 
a geração de renda e do emprego (SCHWARTZ, 2007). 

Isto é, almeja-se a emancipação digital como forma de 
promover a mudança paradigmática da “sociedade da informação” 
para uma “sociedade do conhecimento” ou “sociedade em rede”, “[...] 
fazendo do acesso apenas um dos elos, necessário mas insuficiente, 
na cadeia produtiva de informação que poderá dar sustentabilidade à 
emancipação econômica, social e cultural dos cidadãos. ” (SCHWARTZ, 
2007, p. 128).

Ao pensar sobre as TD, Castells (1999, p. 51), assim se refere: 
“As [TD] não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 
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processos a serem desenvolvidos. ” Dessa forma, o autor considera 
que a informação é a matéria-prima fundamental, que está presente 
em todos os domínios de nosso sistema e, por isso, transforma a 
lógica de redes. “A morfologia da rede parece estar bem adaptada à 
crescente complexidade de interação e aos modelos imprevisíveis do 
desenvolvimento derivado do poder criativo dessa interação. ” (p. 108).

Por isso, Schwartz (2007) afirma que, dentro da perspectiva 
emancipadora digital, a rede é um espaço de aprendizado e de vida 
para a construção colaborativa de conhecimentos que emergem a 
partir do uso ativo das TD.

Nessa perspectiva emergente, Varela (2005), em sua obra 
Conocer, afirma que todo o conhecimento é uma interpretação que é 
enactuada, isto é, emerge em cada momento de nossa vida. Ou seja, 
“[...] el mundo en que vivimos va surgiendo o es modelado en vez de ser 
predefinido, la noción de representación ya no puede desempeñar un 
papel protagónico” (p. 90). Trata-se de uma interpretação permanente 
do mundo, no qual, sujeito e objeto determinam um ao outro e se 
constroem simultaneamente. Logo, a tecnologia é tida como um 
amplificador que modifica as práticas sociais a partir da relação mutua 
com o sujeito (VARELA, 2005). 

Tais modificações afetam o sistema educativo tanto em nível 
interno quanto externo. Em nível interno, afetam o próprio processo de 
ensinar e aprender. Já, em nível externo, propiciam “[...] um ambiente 
no qual se desenvolvem as relações sociais. ” (ADAMS; STRECK, 
2010, p. 124).

A tecnologia também é flexível, o que reconfigura, reprograma, 
reorganiza, reestrutura, reverte não somente processos, mas 
organizações e/ou instituições por meio da organização de seus 
sujeitos (CASTELLS, 1999). 
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Obviamente que se faz necessário refletir sobre a essência 
dessa flexibilidade. Lanier (2010), um cientista da computação, fala a 
respeito das ambiguidades com a terminalogia do que ele denomina 
de “aprisionamento tecnológico”. 

Nesta perspectiva, a flexibilização na questão das TD não está 
a serviço da liberdade, pois opera em torno do capital e do mercado 
e não de forma emancipatória, fazendo refletir inclusive, num retorno 
ao “analógico”. Isso não significa retroceder no tempo ou “involuir”, 
mas assumir radicalmente a possibilidade de coexistência desses dois 
modos de vida e de convivência, de acordo com Lanier (2010) e Daniel 
de Queiroz Lopes5.

A partir dessas observações, percebe-se que o sujeito é uma 
força produtiva ativa e não um mero elemento passivo do sistema 
produtivo (CASTELLS, 1999). 

Assim, a emancipação digital vai muito além do simples acesso 
eletrônico à informação e à inclusão no meio digital. Ela envolve que se 
tenha uma consciência crítica em relação à própria natureza das fontes 
de informação, além da criação de conteúdos que permeiem uma 
reflexão prévia e um compromisso com o livre acesso às informações 
(SCHWARTZ, 2007). 

A partir dessa compreensão, Schlemmer (2010a, 2011) amplia 
o conceito de emancipação digital para uma emancipação digital 
cidadã, buscando elementos em Freire (2005).

Freire (2005) define cidadania em termos de um sujeito que 
luta pelos seus direitos e dos outros como cidadão. Ela é expressa 
pela quebra de um sistema repressivo, cujas relações entre opressor 
e oprimido desaparecem. Percebe-se, portanto, que a cidadania tem 

5  Manifestação oral na banca de qualificação, proferido pelo professor e membro da banca 
Daniel de Queiroz Lopes, realizada na UNISINOS, em 24 de agosto de 2015.
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como característica a coletividade, não se limitando apenas a um 
único indivíduo. 

Cidadania é expressa pelos significados dados às relações 
sociais, um exercício de produção contínua da coletividade e das 
relações de poder em prol dos interesses individuais e coletivos de um 
grupo (FREIRE, 2005).

Porém, Pinsky e Pinsky (2013) afirmam que a definição de 
cidadania não é estanque, sendo compreendida de forma diferente 
de país para país, pois ela deve considerar não apenas as regras que 
definem o que é ser cidadão, mas também os direitos e deveres que 
caracterizam o cidadão em cada Estado-Nacional.

Nesse sentido, “Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. 
” (PINSKY, PINSKY, 2013, p. 6).

Em sua obra “Pedagogia da Esperança: Um reencontro com 
a Pedagogia do Oprimido”, Freire (2003) inclui nesta dimensão o 
conhecimento da realidade, que por sua vez, faz com que o sujeito 
se torne atuante e consciente de seu papel em prol da transformação 
social da sociedade na qual se vive. 

Assim, por emancipação digital cidadã, Schlemmer (2010a, p. 
107) entende:  

[...] um nível tal de apropriação, de fluência tecnológica 
digital, de forma a propiciar ao sujeito ser um cidadão deste 
tempo, conferindo-lhe um empoderamento que possibilite 
exercer a autonomia social e a autoria criativa, num espaço 
dialógico, cooperativo, perpassado pelo respeito mútuo e pela 
solidariedade interna, um espaço onde o outro é reconhecido 
como um outro legítimo na interação e, portanto, alguém com 
quem é possível estabelecer uma relação em que, em diferentes 
momentos, ambos são coensinantes e coaprendentes, num 
processo de mediação e intermediação pedagógica múltipla 
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e relacional, o que permite libertar os sujeitos das relações de 
opressão, num espaço onde, por meio de um viver e conviver 
digital virtual, todos se transformam mutuamente por meio das 
interações que conduzem ao diálogo autêntico.

Por fim, tendo como foco a emancipação digital cidadã, propõe-
se na próxima seção, indicadores emancipatórios que reflitam sobre as 
TD, como forma de libertação dos sujeitos.

2.1.1.1 Enquanto isso, na vila dos Indicadores 
{Indicadores de Emancipação Digital Cidadã}

Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009) conceituam um 
indicador como uma medida, quantitativa e/ou qualitativa, que tem um 
significado particular “[...] organizar e captar as informações relevantes 
dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso 
metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto 
observado.” (p. 25).

Brasil (2010) complementa os autores supracitados acima, 
afirmando que um indicador é amplamente utilizado para o diagnóstico 
de uma determinada realidade, para a avaliação do alcance dos 
resultados e dos seus impactos junto a um determinado público-alvo, 
para a revisão e planejamento de desvios que ocorrem na realidade 
com o intuito de corrigi-los.

Por meio da observação do conceito e das propriedades 
do desenho de “bons indicadores” apresentado por Brasil (2010), 
percebe-se que o indicador é visto como uma forma de normatizar 
processos, contrariando o contexto de pesquisa que o vê enquanto um 
mediador de processos. 

Assim, os indicadores foram pensados a partir do estudo de 
referenciais em Freire (1996, 2003, 2005, 2011, 2014), Genro (1999), 
Starobinas (2005), Schwartz (2007), Adams e Streck (2010), Streck e 
Adams (2014), Schlemmer (2010a, 2011, 2014a), Lopes e Schlemmer 



39

s u m á r i o

(2011), Pescador, Valentini e Fagundes (2013), Guedes, Pensin e 
Sieben (2014) e Munarim (2014), definiu-se como indicadores de 
emancipação digital cidadã: 

• Socialidade - A socialidade remete à ideia de massas, levando 
em consideração o pensamento das massas em detrimento de 
um pensamento arraigado num único indivíduo. Isto é, “[...] a 
socialidade é a concentração de pequenas tribos que se dedicam, 
de qualquer modo, a se ajustar, a se adaptar, se acomodar entre 
si [...]” (MAFFESOLI, 2006, p. 14). Como principais pensadores 
neste indicador estão Maffesoli (2006), Maximo (2010) e Oikawa 
(2013), retratando as questões relativas as mídias sociais. Para 
fins dessa pesquisa, considera-se o conceito de socialidade 
proposto por Mafessoli (2006), incluindo os elementos de 
comunidade social, policulturalismo e pela proxemia, como 
forma de evidenciar os processos de socialidade dos sujeitos;

• Autonomia - A autonomia é uma das principais contribuições do 
trabalho de Paulo Freire. No livro “Pedagogia da Autonomia”, 
o autor apresenta os princípios básicos da prática educativa, 
embasado numa perspectiva autônoma progressista para 
a construção de uma sociedade democrática que respeite 
e dignifique as pessoas em prol de sua libertação (FREIRE, 
1996). Como principais pensadores neste indicador estão 
Maturana e Varela (1995), Freire (1996, 2003, 2005), Backes 
(2007), Castells (2013). Para fins dessa pesquisa, considera-
se o conceito de autonomia proposto por Freire (1996). Faz-se 
uso da classificação proposta por Backes (2007) - Autonomia 
Individual6, Autopoiese7 e Autonomia Social8, como forma de 
evidenciar os processos de autonomia dos sujeitos;

6  Compreendida como a própria ação do sujeito em seu meio a fim de identificar o que lhe 
é mais significativo.

7  A ação desencadeada pelo sujeito possibilita uma reflexão, que por sua vez, “[...] 
autoproduz-se na ação e no conhecimento realizando a autopoiese. ” (BACKES, 2007, p. 
162).

8  A ação se transforma a partir das interações que se estabelecem entre o sujeito e seus 
componentes de grupo.
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• Autoria - O conceito de autoria está diretamente relacionado ao 
conceito de autonomia e autopoiese, conforme afirmam Backes 
(2007) e Maraschin (2010). Enquanto a autonomia é vista como 
um processo que surge a partir da ação e da reflexão do sujeito, 
a autoria envolve a capacidade de autoproduzir-se dentro da 
perspectiva autopoiética. Como principais pensadores neste 
indicador estão Maturana e Varela (1995), Backes (2007), 
Marcondes Filho (2009) e Maraschin (2010). Para fins dessa 
pesquisa, considera-se o conceito de autonomia proposto 
por Backes (2007) em seus três níveis: Pré-autoria9, Autoria 
transformadora10 e Autoria criadora11; 

• Interação - A palavra interação é definida de forma genérica 
como uma ação entre dois ou mais sujeitos. No estudo de 
interação não se observa os participantes e as mensagens de 
forma isolada, pois a relação ocorre com o “meio” (MARCONDES 
FILHO, 2009). Como principais pensadores estão: Maturana 
(1997), Lévy (1999), Primo (2005), Backes (2007), Alves (2013), 
Schlemmer e Backes (2015). Primo (2005) expõe dois conceitos 
importantes: Interação mútua12 e Interação reativa13;

• Cooperação e Colaboração - Compreende-se a cooperação 
como um processo de construção conjunta entre os sujeitos, 

9 Refere-se à relação de aproximação, vínculo a um pensamento singular ao grupo de 
sujeitos. Relaciona-se ao pensamento de concordância, semelhança e de aproximação.

10 Está relacionada ao posicionamento crítico diante das situações que se apresentam. “A 
autoria transformadora se caracteriza pela ação que transcende uma ação já legitimada 
[neste caso a pré-autoria]. ” (BACKES, 2007, p. 125).

11 Ocorre na medida em que as discussões vão sendo internalizadas para a construção de 
novos conhecimentos. Isto é, de acordo com Maraschin (2010), ela é produzida pelas 
diferenças na rede de conversação.

12 As relações entre os sujeitos vão se construindo ao mesmo tempo em que ocorrem os 
eventos interativos. Desse modo, os sujeitos, ao interagirem, modificam um ao outro. “Por 
conseguinte, o relacionamento construído entre eles também influencia recursivamente o 
comportamento de ambos. ” (PRIMO, 2005, p. 13, grifo do autor).

13 Se estabelecem a partir de predeterminações (relações de estímulo/resposta) que são 
condicionantes nas trocas entre os sujeitos.
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diferenciando-se da colaboração, que será encarada como 
um processo de auxílio do sujeito aos demais sujeitos. Como 
principais pesquisadores estão Piaget (1973), Maturana (1997), 
Schlemmer (2002) e Freire (2003); 

• Consciência Crítica - a consciência crítica é um processo de 
mudança do sujeito. Ela envolve, portanto, a conscientização 
dos sujeitos com quem se trabalha, enquanto também se 
conscientizam a fim de desmitificar a realidade que é mitificada 
(FREIRE, 2011, 2014).  Nesta pesquisa, considera-se a 
consciência crítica enquanto uma construção que se inicia de 
forma intransitiva, passando para transitiva ingênua e, desta, 
para uma consciência crítica, conforme preconizado por Freire 
(2011, 2014) e por Kronbauer (2012);

• Empoderamento – O empoderamento, enquanto indicador, 
representa um passo rumo ao processo de libertação, de 
diálogo e de conscientização, como preconizado por Freire.  
Nessa pesquisa, entende-se que esse indicador pode contribuir 
significativamente para um processo emancipador, também 
vinculado ao contexto digital, visto que as diferentes tecnologias, 
analógicas e/ou digitais, auxiliam no pleno desenvolvimento da 
cidadania contemporânea, desde que atendam os interesses 
humanos (FREIRE, 1996). Como principais pesquisadores 
estão: Freire e Schor (1986), Papert (2000), Zitkoski (2007), Kleba 
e Wendausen (2009), Freire (2011, 2014) e Baquero (2012).

2.2 Hall de procurados {cultura híbrida} 

Super-Homem, Wolverine, Mulher Invisível, Homem-Aranha e 
Mulher-Gato estão no nosso hall de procurados da cultura híbrida. Eles 
representam híbridos que mesclam a ideia de um homem e/ou mulher, 
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a princípio comuns, que contém habilidades especiais, através de seus 
superpoderes. Pode-se pensar de forma similar a cultura de hoje que 
mescla diferentes tecnologias (analógicas e digitais) combinadas em 
espaços geográficos e online, onde os sujeitos podem estar presentes 
de forma presencial física e digital representadas na sequência 
(SCHLEMMER; BACKES; LA ROCCA, 2016). Para tanto, inicia-se 
conceituando cultura. 

Cultura é um termo polissêmico que enseja muitas definições. 
Neste caso, utiliza-se o conceito de Santaella (2003), que, de forma 
sútil, afirma “[...] a cultura é a parte do ambiente que é feita pelo 
homem. ” (p. 31). 

Dessa forma, Santaella (2003) propõe a compreensão das 
formações socioculturais pelas quais se passa por seis eras distintas: 
a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, 
a cultura de mídias e a cultura digital. Silva (2006), Santaella (2007), 
Schlemmer (2010a, 2010b, 2011, 2014a) adicionam aí ainda a cultura 
híbrida ou ubíqua. Tal classificação leva em consideração os signos, as 
mensagens e os processos comunicacionais que trafegam nos meios 
de comunicação indo do fonador até as redes digitais.

Na década de 1990 instaura-se uma era digital “[...] para tratar 
toda informação, som, imagem, vídeo, texto, programas informáticos, 
com a mesma linguagem universal. ” (SANTAELLA, 2003, p. 70-71). Essa 
era é denominada de cultura digital, cibercultura ou cultura do acesso.

A cultura digital é compreendida como o estudo de vários 
fenômenos sociais vinculados às tecnologias digitais, incluindo 
internet e outras formas de comunicação em rede. Nesse contexto, 
Santaella (2003) e Manovich (2005) entendem que cada sujeito se 
torna um produtor, compositor, criador e difusor de seus próprios 
produtos e/ou serviços. Assim, a hipermídia – produto da cibercultura 
- usa o computador para arquivar, recuperar e distribuir informação na 
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forma de imagem, textos, animações, sons, vídeos e mundos virtuais 
(SANTAELLA, 2004).

Por isso, Lévy (1998, 1999), Lemos (2002) e Lemos e Lévy (2010) 
afirmam que a cibercultura pressupõe uma nova relação entre as tec-
nologias e a sociabilidade, configurando a cultura contemporânea. 
Segundo Lemos (2002), existem três leis ou princípios que estão na 
base desse processo cultural: a liberação do polo de emissão, a cone-
xão em rede e a reconfiguração social. O primeiro, liberação do polo 
de emissão, envolve o processo no qual os sujeitos têm a possibili-
dade de consumir, produzir e distribuir informações sobre quaisquer 
formatos, além de adicionar e colaborar através de redes telemáticas. 
O segundo, conexão em rede, envolve a circulação das informações 
através de redes abertas criando, com isso, uma interconexão planetá-
ria entre os envolvidos no processo. O terceiro, reconfiguração social, 
deriva-se dos princípios anteriores, pois a emissão e a conexão pro-
duzem “[...] a reconfiguração (de práticas e instituições) da indústria 
cultural massiva e das redes de sociabilidade da sociedade industrial. 
” (LEMOS, 2002, p. 41).

Por meio disso, Lopes e Schlemmer (2011) afirmam que o movi-
mento de emissão, produção e conexão implica um processo crescen-
te de reorganização das relações sociais mediadas pelas tecnologias 
digitais, afetando, em algum grau, todos os aspectos da ação humana, 
num movimento de reconfiguração de práticas e instituições.

Com o advento das tecnologias digitais, todas as formas 
culturais passaram a constituir uma trama cultural complexa, de acordo 
com Santaella (2007). Esse desenho foi mesclado aos aparelhos de 
comunicação móvel, gerando um novo tipo de cultura, denominado 
de cultura híbrida, ubíqua, líquida e cíbrida (SILVA, 2006, SANTAELLA, 
2007; SCHLEMMER, 2014a), constituindo espaços intersticiais ou 
híbridos que misturam o virtual (ciberespaço) com os ambientes físicos. 
Isso se dá a partir do processo evolutivo da computação, que trouxe 
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novas tecnologias (realidade aumentada e mista, computação ubíqua, 
pervasiva e vestível). “Sendo assim, as bordas entre os espaços digitais 
e físicos tornam-se difusas e já não completamente distinguíveis. ” 
(SANTAELLA, 2007, p. 219).

Na cultura híbrida tem-se a convivência e a coexistência 
e sincronização de todas as culturas anteriores que se mesclam 
constituindo o que Santaella (2007) denomina de tecido cultural 
polimorfo e intrincado. Tal tecido constitui-se a partir de uma rede 
móvel de sujeitos e tecnologias nômades que agem sobre os espaços 
físicos não contíguos (SILVA, 2006; SANTAELLA, 2007).

Latour (1994, 2012) afirma que o hibridismo ocorre a partir 
de duas práticas (tradução e purificação) que aparentemente são 
antagônicas, porém, se vistas em profundidade deixam de sê-las. 
A tradução mistura gêneros de seres híbridos de natureza e cultura, 
correspondendo ao que o autor denomina de redes. 

Assim, a rede representa o próprio movimento associativo que 
modela o social. Ou seja, a rede é a circulação, a inscrição de atores 
sobre outros atores, a própria tradução, a mediação até o momento 
que isto gere um processo que o autor denomina de estabilização 
em uma “caixa-preta” (LEMOS, 2013). O social, conforme o autor, é 
entendido como um movimento de associação e agregação de atores 
(humanos e não humanos) capazes de gerar e dar significados.

Neste caso, para que o social exista, há a necessidade de um 
processo de purificação.  Esse processo estabelece “[...] uma partição 
entre um mundo natural que sempre esteve aqui, uma sociedade 
com interesses e questões previsíveis e estáveis, e um discurso 
independente tanto da referência quanto da sociedade. ” (LATOUR, 
1994, p. 16).
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Nesse sentido, Schlemmer (2006, 2010a, 2010b, 2011, 2014a) e 
Schlemmer, Backes e La Rocca (2016), a partir de suas pesquisas sobre 
as TD na Educação, denominam essa cultura de híbrida e multimodal. 
Isso decorre do fato de que se vive e convive em contextos que são 
tanto presenciais físicos quanto digitais virtuais, num entrelaçamento 
entre o mundo geográfico, analógico com digital virtual. 

Sendo assim, o que importa neste mundo híbrido e multimodal 
é recriar e reconfigurar as práticas pedagógicas que deem suporte 
e potencializem a ação e a interação dos sujeitos, independente das 
tecnologias e da modalidade educativa (SCHLEMMER, 2011). Dessa 
forma, acredita-se que os indicadores apresentados na seção 2.1 
possam apoiar esse processo, uma vez que, vive-se numa cultura que 
é uma mistura de diferentes elementos, resultando num novo elemento 
que não é a simples soma dos componentes que o deram origem. 

Com isso, na sequência, destaca-se o jogo, os jogos analógicos, 
digitais, híbridos e as mídias sociais que serão utilizadas como artefatos 
pedagógicos para o desenvolvimento do trabalho. Por fim, destacam-
se as principais modalidades educacionais que farão parte do estudo, 
entre as quais: o m-learning, o u-learning, a gamification learning; 
combinadas com a modalidade presencial física, integrando assim, a 
multimodalidade na perspectiva proposta pelo BYOD.

2.2.1 Venha, faça parte desse truque {Tecnologias}

Mais temos que aprender e pensar sobre a tecnologia. 

No que se refere à tecnologia Pinto (2005) compreende 
como um conjunto de técnicas, instrumentos, máquinas, materiais, 
métodos, componentes eletrônicos ou ainda formas de se produzir 
alguma coisa. Trata-se, portanto, de um conjunto de “técnicas de 
que dispõe uma sociedade, em qualquer fase histórica de seu 
desenvolvimento” (p. 220). 
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Nesse sentido, Schlemmer (2006) classifica-a em três tipos: tec-
nologia analógica, tecnologia digital e tecnologia híbrida. O termo ana-
lógico remete a uma relação ou semelhança entre coisas e fatos reais. 

A tecnologia analógica é aquela que opera com sinais 
analógicos, ou seja, lidos de forma direta sem passar por 
nenhuma decodificação complexa, com observação direta de 
variáveis. Os sinais analógicos são sinais contínuos, que variam 
em função do tempo e podem assumir infinitos valores dentro 
de determinados intervalos, ao contrário da tecnologia digital. 
(MARCONDES FILHO, 2009, p. 443).

Já a origem do termo digital vincula-se ao processo primitivo de 
contagem, uma vez que deriva da palavra em latim digitale e refere-se 
aos dedos, que por sua vez deriva-se da palavra digitus, dedos da 
mão. Assim, digital é “[...] relativo a dígito (algarismo) ou aquilo que 
trabalha exclusivamente com valores binários, como o computador. ” 
(MARCONDES FILHO, 2009, p. 444).

Dessa forma, a tecnologia digital representa um campo de 
estudos dos circuitos digitais, que fazem uso de um sistema binário 
em que todas as quantidades representam dois números, 0 e 1 
(MARCONDES FILHO, 2009; VELLOSO, 2015).

A partir dessa perspectiva inicial, apresenta-se, na sequência, 
as diferentes tecnologias (digitais, analógicas e híbridas) relevantes 
para este trabalho, tais como as mídias sociais e os jogos analógicos, 
digitais e híbridos:

Mídias Sociais

Nessa era de comunicação móvel, a internet trouxe diversas 
mudanças para a sociedade pós-moderna. Entre elas, a mais 
significativa foi à possibilidade de expressão e socialização por meio 
das tecnologias digitais (RECUERO, 2009). 
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Mídias sociais representam os espaços de compartilhamento 
de conteúdos em formato multimídia, em que cada ator se torna 
também um produtor, compositor, criador e difusor de seus próprios 
produtos e/ou serviços (SANTAELLA, 2003; MANOVICH, 2005). Trata-
se de um espaço multidimensional que emergiu a partir das redes de 
computadores, de acordo com Santaella (2013).

Numa mídia social, há um espírito de uma comunidade, que 
se constrói com base em um conjunto de características relevantes, 
que conforme Bacon (2010), envolvem: pertencimento, capital social, 
crença, economia social e comunicação.

Pesce e Bruno (2015) afirmam que as mídias socais podem 
também gerar relações sociais que as autoras denominam 
planificadas e aligeiradas, de forma a contribuir para a alienação e 
coisifação do homem. 

Mas podem, em contrapartida, carregar uma potência para 
inaugurar um movimento de contraposição ao status quo, na 
medida em que podem ir à contramão das forças hegemônicas, 
quando se voltam a formas diferenciadas e inovadoras de 
participação e de manifestação, de caráter político e ideológico. 
(PESCE; BRUNO, p. 352, grifo dos autores).

Por isso, Lévy (1999) defende a participação em comunidades 
como um estímulo à formação de inteligências coletivas, nas quais 
os participantes trocam informações e compartilham conhecimentos 
entre si sobre temas específicos ao grupo. O autor destaca, ainda, 
que a comunidade permite lidar com o “excesso de informação”, 
representando uma forma de conhecimento distribuído, de ação e 
potência cooperativa. 

Ramalho (2010) destaca que o nível de envolvimento do sujeito 
com a mídia social seja visto como uma pirâmide, cujos laços menos 
significativos encontram-se na base, enquanto que os laços mais 
participativos (permanentes) estão no topo. Dentro da pirâmide os 
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sujeitos se movem entre: Criadores - responsáveis pela geração de 
conteúdos; Críticos - geram conteúdos, porém dedicam-se a criação de 
comentários sobre os conteúdos gerados; Espectadores - consomem 
o conteúdo gerado por outros, não produzindo conteúdos. 

Os movimentos dos sujeitos dependem principalmente dos 
seus interesses que podem ser tanto individuais quanto coletivos 
(RAMALHO, 2010). 

A fim de compreender as diferentes mídias sociais em nível dos 
movimentos dos sujeitos, Safko e Brake (2010) propõem organizá-
las em segmentos, entre os quais: redes sociais, editoração, fotos, 
áudios, vídeos, jogos (evidenciados no item seguinte) e aplicativos de 
produtividade. 

Por fim, Santaella (2007, 2013) afirma que se vive na entrada de 
um novo estágio denominado de Web 3.0, cujos elementos chaves 
são: a blogosfera, as wikis, as mídias sociais e a comunicação móvel 
(explorada na seção 2.2.2).

Jogos Analógicos, Digitais e Híbridos 

O jogo é visto enquanto artefato cultural e que transcende as 
necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo 
jogo significa alguma coisa. Uma das características fundamentais do 
jogo é o fato de ser livre. Outra característica, ligada à primeira, é que 
o jogo não é vida “corrente” nem vida “real”. Pelo contrário, trata-se de 
uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade 
com orientação própria (HUIZINGA, 2000).

Por isso, McGonigal (2012) enumera quatro características 
essenciais que definem um jogo, tendo por base as contribuições 
de Huizinga (2000). São elas: Metas – refere-se ao resultado final no 
qual os gamers (jogadores) se apoiarão a fim de atingi-las; Regras – 



49

s u m á r i o

limitações na qual os jogadores se empenharão a fim de atingir a meta 
(PETRY, 2016); Feedback – indica o quão perto os gamers estão de 
atingir a meta por meio das regras propostas; Participação voluntária 
- exige que cada jogador aceite de forma voluntária e consciente, a 
meta, as regras e os feedbacks apresentados (PETRY, 2016). 

McGonigal (2012) argumenta que a principal diferença entre 
um jogo digital e um não digital é o feedback, proporcionado, 
principalmente, pela interação que os meios digitais oferecem em 
questões gráficas, sonoras, entre outras interações mediadas pelas 
TD (PRIMO, 2005). 

De acordo com Antonio Brasil (2012), um jogo também pode 
ser conceituado em termos das mídias e em termos das tecnologias. 
Em nível de mídias, “[...] na medida em que são meios que comportam 
um complexo sistema de comunicação, armazenando dados, 
imagens, sons e vídeos. ” (BRASIL, 2012, p. 144). Já na questão das 
tecnologias, representam artefatos, constituindo-se numa forma de 
“[...] investigar e explorar possíveis relações com a aprendizagem. ” 
(BRASIL, 2012, p. 144).

Jenkins (2009), no seu livro “Cultura das Convergências”, 
ao falar sobre virtualização da cultura participativa, enumera várias 
vantagens, que podem ser atribuídas diretamente ao mundo dos 
jogos, entre elas: A experienciação do ambiente; A improvisação e a 
descoberta; A concepção de modelos dinâmicos e de processos do 
mundo real; A remixagem de conteúdos midiáticos; A interação com 
recursos que expandem a capacidade mental; Os fluxos que se dão 
através de múltiplas modalidades; O trabalho em equipe e em rede; A 
negociação; A inteligência coletiva. 

Com base nas vantagens apresentadas por Jenkins (2009) 
e Schwartz (2014), embasado em McGonigal (2012), introduz a 
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emergência contemporânea ao conceito de games for change (jogos 
para mudança) no Brasil. 

McGonigal (2012) afirma que os “jogos para mudança” têm como 
propósito mudar opiniões, atitudes e comportamentos dos sujeitos, 
de forma a desenvolver soluções para uma quantidade de problemas 
urgentes que se tem no mundo real, uma vez que muitos jogos são 
criados e há poucas evidências de que eles possam contribuir para 
esta mudança.  

Schwartz (2014) enfatiza que a ideia de games for change pode 
ser utilizada no contexto educativo; trata-se de pensar, portanto, na 
abertura das instituições de ensino aos desafios de um engajamento 
criativo, tanto no processo de aprendizagem quanto na própria vida 
dos sujeitos. Nesse caso, jogos podem contribuir para redesenhar o 
ensino, propiciar a aprendizagem, superando metodologicas fabris e 
prisionais de acordo com o autor. 

Em vista disso, a criação e o uso de jogos nos processos 
educativos para a cidadania pode promover uma educação 
emancipatória, uma educação para a liberdade com criatividade 
(SCHWARTZ, 2014). 

Sobre o potencial dos jogos para processos educativos 
emancipados, Cabral (1997), em 1990, iniciava uma discussão acerca 
do jogo enquanto uma ténica ilusionista, alineadora e massificadora, 
atuando enquanto um legitimador do que a autora designa de lógica 
burguesa, “[...] na medida em que através deles consegue-se ‘educar’ 
as pessoas, acostumando-as a interagir com a ordem, além de buscar 
uma melhor qualificação para o capital.” (p. 142). Assim, é preciso 
questionar, refletir e analisar, sobre as características de um jogo que 
levem em conta o exercício da liberdade.
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Alves e Carvalho (2011) argumentam que a dependência ou vício 
de jogos é algo que motiva invetigações, pois, segundo as autoras:

Em revisão sistemática com enfoque na dependência de internet 
e de jogos eletrônicos, as análises revelaram que as prevalências 
apontadas em diferentes estudos são muito diferentes entre si, 
o que poderia ser delinquência das diferentes nomenclaturas 
utilizadas nas referências a este problema. (ALVES; CARVALHO, 
2011, p. 252). 

As autoras evidenciam ainda pesquisas que indicam que os 
jogos violentos podem levar a comportamentos agressivos e também 
à delinquência. Entretanto, Alves (2004) acredita que o comportamento 
violento e agressivo dos sujeitos não é atribuído aos jogos digitais, mas 
a “[...] violência emerge como um sintoma que sinaliza questões afetivas 
(desestruturação familiar, ausência de limites, etc) e socioeconômicas 
(queda do poder aquisitivo, desemprego, etc...).”

Por isso, o educador precisa fornecer as “[...] melhores condi-
ções possíveis para que ocorra um desenvolvimento autônomo do su-
jeito. ” (SCHWARTZ, 2014, p. 116, grifo do autor), com vistas a formar 
jovens capazes de se apropriarem do mundo em que vivem. 

Diante disso, o jogo pode ser visto como “[...] retórica 
procedimental ou ‘processual’ [...] mais próximo do saber escolar 
[que busca] a construção articulada dos dados do mundo a fim de 
torná-los um todo coerente, compreensível para as crianças e os 
jovens. ” (VADEMARIN (1998 apud SCHWARTZ, 2014)). 

Finalmente, todos os elementos discutidos no transcorrer deste 
item estão presentes nos jogos digitais, engajando cada vez mais 
os sujeitos. Os jogos eletrônicos, além de se consolidar como uma 
das principais formas de diversão de crianças, jovens e adultos na 
contemporaneidade, tornam-se importantes artefatos no processo de 
construção e mediação da aprendizagem. 
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Um jogo digital ou um jogo eletrônico pode ser definido como 
um conjunto de ações e decisões limitadas por regras que são execu-
tadas nas/pelas tecnologias digitais, dentro de um determinado univer-
so, que leva a um resultado final (ALVES, 2008a).

Prensky (2012) afirma que a principal vantagem do uso 
das tecnologias digitais, em especial os computadores, está no 
aprimoramento da experiência do sujeito. Além disso, enumera outras 
razões: Os jogos digitais são mais rápidos em virtude do hardware 
da máquina; Os jogos digitais permitem a realização de simulações 
tanto em nível físico, estratégico, entre outras; Os jogos digitais têm 
uma qualidade e realismo gráfico; Os jogos digitais podem ser jogados 
com outra(s) pessoa(s) ou com a própria máquina; Os jogos digitais 
permitem com que cenários e mundos virtuais possam ser construídos; 
Os jogos digitais são compostos por um número infinito de conteúdos, 
diferentes níveis de desafios.

Os jogos eletrônicos se consolidam como espaços de 
aprendizagem marcados por práticas colaborativas baseadas em 
formas de pensamento não lineares (ALVES, 2008b). 

Ainda, segundo a autora, os jogos eletrônicos: 

[...] possibilitam aos jogadores experimentar situações que não 
podem muitas vezes ser concretizadas no cotidiano. Assim, 
através da mediação desses jogos é possível criar novas 
formas de vida, gerir sistemas econômicos, constituir famílias, 
enfim, simular o real, antecipar e planejar ações, desenvolver 
estratégias, projetar os conteúdos afetivos, culturais e sociais 
do jogador que aprende na interação com os jogos eletrônicos 
complexas simulações sociais e históricas, mediados por games 
como Age of Empires, Age of Mythology, Civilization, Food Force, 
The Sims, Sim City, entre outros. (p. 229, grifo nosso). 

Esses estilos de jogos permeiam diferentes aprendizagens, 
pois existe a possibilidade do jogador enfrentar uma enorme gama 
de desafios. Isso faz com que esses indivíduos possam ressignificar 
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situações-problema e redesenhar o desenvolvimento das narrativas 
dos jogos. Esse movimento dialético de criação e recriação e, muitas 
vezes, co-criação das narrativas transformam os jogadores em 
protagonistas no processo de construção de suas aprendizagens.

No entanto, para que os jogos eletrônicos atuem como 
mediadores de (res) significação, é necessário que seus propósitos 
se orientem a partir de uma perspectiva fundamentada no diálogo, 
autonomia, autoria, criticidade, entre outros indicadores de 
emancipação, conforme Freire (1996, 2003, 2005, 2011, 2014), Genro 
(1999), Starobinas (2005), Schwartz (2007), Adams e Streck (2010), 
Schlemmer (2010a, 2011, 2014a), Lopes e Schlemmer (2011), Pescador, 
Valentini e Fagundes (2013), Guedes, Pensin e Sieben (2014), Munarim 
(2014) e Streck e Adams (2014).

Por fim, no Brasil o jogo começa a alcançar patamares de 
políticas públicas, designadas a partir de editais do Ministério da 
Cultura, envolvendo a temática Economia Criativa, de acordo com 
Santaella (2013).

2.2.2 Já nas bancas a nova edição de... {Multimodalidade}

A Multimodalidade é definida por Schlemmer (2010a, 2014a, 
2015, 2016) e Schlemmer, Moretti e Backes (2015) como as diversas 
modalidades educacionais que são combinadas, neste caso, refere-se 
à modalidade presencial física e a online.  

Assim, Santaella (2013) classifica as diferentes modalidades 
educacionais  a partir de diferentes tecnologias, em: processos 
baseados na tecnologia do livro; educação a distância; e-learning 
e aprendizagem através de ambientes virtuais; m-learning ou 
aprendizagem móvel. Schlemmer (2010a, 2010b, 2011, 2014a), por 
sua vez, adiciona mais duas: o u-learning ou aprendizagem ubíqua e a 
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aprendizagem gamificada. Schlemmer (2014a) e Schlemmer, Moretti e 
Backes (2015) adicionam ainda Game Based Learning (GBL).

A adoção de qualquer modalidade depende de vários fatores 
de acordo com Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011), ao referirem-
se ao m-learning e ao u-learning, mas que de certa forma podem ser 
reajustados para os demais: Urgência da aprendizagem; Grau de 
mobilidade; Contexto no qual o sujeito se encontra; Disponibilidade de 
várias outras modalidades educacionais; Disponibilidade do tempo.

Por isso, compreende-se que as tecnologias, sejam elas 
analógicas ou digitais, nas diferentes modalidades apresentadas, 
precisam objetivar e ampliar os processos educativos emancipadores, 
superando o que Adams e Streck (2010) preconizam como sendo 
“absolutizações”, “dogmatismos”, oportunizando uma (re) construção 
abrangente e solidária de saberes.

Portanto, na sequência discutem-se os conceitos de mobilidade 
e m-learning, ubiquidade e u-learning e a gamificação em conjunto com 
mecânicas e dinâmicas de jogos. Ao final, apresenta-se o BYOD que 
pode ser combinado com as modalidades educacionais apresentadas 
na sequência:

Mobilidade e m-learning

Mobilidade é definida como “[...] a habilidade de mover-se entre 
diferentes lugares de atividades” (SANTAELLA, 2010, p. 109). Ou seja, 
a tecnologia móvel “permite comunicação multimodal de qualquer 
lugar para qualquer lugar [...]. ” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 17). A 
autora chama de mídia locativa a “era” de tecnologias finas e leves de 
sistemas móveis e embarcados pela qual a informação trafega. 

Lugar nesse contexto é assumido não somente como um 
espaço territorial, mas como um espaço híbrido constituído de fluxos 
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informacionais interconectados através de rotas. A mobilidade tem 
como característica principal a expansão espacial do eu por meio 
da fluidez de informação, produzindo, com isso, mobilidades virtuais 
(SANTAELLA; LEMOS, 2010). 

Assim, no m-learning, o sujeito deixa de ver o aprendizado como 
uma ação limitada em nível de espaço e tempo, mas tem a possibilidade 
de aprender a todo o momento, colocando em prática tudo o que 
aprendeu, compartilhando o seu conhecimento com os demais, bem 
como gerenciando o seu próprio conhecimento (SANTAELLA, 2013).

Ferreira et al. (2013). afirmam que não há consenso entre 
a comunidade acadêmica e profissional sobre o conceito de 
aprendizagem móvel. Na proposta que aqui se apresenta, utiliza-se 
o conceito proposto por Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p. 25, 
grifos dos autores).

O m-learning [...] se refere a processos de aprendizagem 
apoiados pelo uso das tecnologias da informação ou 
comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental 
é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar distantes 
uns dos outros e também de espaços formais de educação, 
tais como salas de aula, salas de formação, capacitação e 
treinamento ou local de trabalho.

Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011), sistematizam a 
aprendizagem móvel em termos dos diferentes tipos de mobilidades: 
Mobilidade física – sujeitos se deslocam e aproveitam as oportunidades 
durante este processo, em nível físico; Mobilidade tecnológica – vários 
dispositivos móveis podem ser carregados e utilizados pelos sujeitos 
durante o seu movimento físico, dependendo de sua necessidade e 
das situações proporcionadas no ambiente onde ele está inserido; 
Mobilidade conceitual – conforme o sujeito se movimenta, ele evidencia 
oportunidades e novas necessidades de aprendizagem; Mobilidade 
sociointeracional – o sujeito aprende a partir de sua interação com 
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outros sujeitos; Mobilidade temporal – as diferentes tecnologias 
proporcionam ao sujeito aprender em diferentes locais e, também, em 
momentos diferentes.

Percebe-se, com isso, que a aprendizagem móvel aumenta a 
possibilidade da construção de novos conhecimentos, habilidades e 
experiências, pois os sujeitos são incentivados a criar, compartilhar e 
adaptar-se, o que, segundo Ferreira et al. (2013), expande a experiência 
de aprendizagem, além de modificar o modelo que é centrado no 
professor.

Com relação à questão tecnológica para a promoção do 
m-learning, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011) citam a computação 
móvel e as tecnologias de localização. Os autores afirmam que a 
computação móvel disponibiliza como interfaces os computadores 
portáteis, os handhelds, os smartphones e as redes de comunicação 
sem fio, enquanto que, as tecnologias de localização incluem os 
sistemas de posicionamento de satélites.

Com relação ao uso da aprendizagem móvel no ensino superior, 
demanda uma mudança cultural dos professores, que fazem uso de 
um ensino e metodologias tradicionais. Para que ela tenha sucesso, 
há necessidade de que os professores conheçam essas tecnologias 
e métodos com os quais, muitas vezes, eles não tiveram experiência 
durante a sua formação. 

Conclui-se, com isso, que a aprendizagem móvel amplia 
as possibilidades comunicativas e interativas em nível de anytime, 
anywhere e anyshow através de vários recursos interativos que 
viabilizam a reformatação de modelos e práticas educativas (FEDOCE; 
SQUIRRA, 2011).
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Ubiquidade e u-learning

O conceito de ubiquidade não é sinônimo de mobilidade, porém 
faz uso do compartilhamento de vários lugares de forma simultânea 
(SANTAELLA, 2013). 

Falamos em ubiquidade a propósito da comunicação móvel 
quando a continuidade temporal do vínculo comunicacional é 
assimilada a uma plurilocalização instantânea. [...] a afiliação 
à rede situa o usuário não mais em um espaço estritamente 
territorial, mas em um híbrido território/rede comunicacional [...]. 
(SANTAELLA, 2010, p. 18).

Em computação, a ubiquidade é vista como a coordenação 
de dispositivos inteligentes, móveis, inclusive o celular (SILVA, 2006), 
estacionários a fim de fornecer aos seus usuários um acesso imediato 
e universal a fontes de informações e a serviços, de forma transparente, 
visando ampliar as capacidades humanas (SANTAELLA, 2013).

Para fins dessa pesquisa, assim como destacado na questão da 
mobilidade, não há um consenso em nível conceitual, por isso utiliza-
se o conceito proposto por Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p. 28, 
grifo dos autores)

O u-learning [...] se refere a processos de aprendizagem apoia-
dos pelo uso de tecnologias da informação ou comunicação 
móveis e sem fio, sensores e mecanismos de localização, que 
colaborem para integrar os aprendizes ao seu contexto de 
aprendizagem e a seu entorno, permitindo formar redes virtuais 
e reais entre pessoas, objetos e situações ou eventos, de forma 
que se possa apoiar uma aprendizagem contínua, contextuali-
zada e significativa para o aprendiz.

Pelo que se percebe, a tecnologia não muda simplesmente 
o trabalho criativo, mas auxilia no melhoramento das condições 
produtivas, permitindo explorar e dar novos significados ou sentidos 
ao seu próprio uso, fazendo com que o estudante e o professor atuem 
na “construção coletiva do conhecimento”, como afirmam os autores 
Santana, Moraes e Passos (2015).



58

s u m á r i o

Neste caso, o u-learning inclui as tecnologias de identificação, 
que segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p. 52), permitem “[...] 
que os objetos tenham uma identidade única e sejam incorporados a 
aplicações que explorem informação de contexto”. Entre as tecnologias 
está a internet das coisas.

A internet das coisas, realismo especulativo ou filosofia orienta-
da para o objeto, é um sistema ubíquo, complexo e tecnológico com-
posto por redes inteligentes ubíquas (denominadas de Smart Networ-
ks), envolvendo vários recursos, entre eles, a comunicação máquina a 
máquina com os dispositivos conectados a rede de computadores. Na 
base estão tecnologias como o RFID (Radio-Frequency IDentification). 
O RFID é composto por uma tag eletrônica que coleta dados por meio 
da rádio frequência (SANTAELLA, 2013). 

Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011) incluem ainda o QRCode 
(Quick Response Code) e os sensores. Os autores explicam que o 
QRCode é uma espécie de código de barras em 2D (duas dimensões). 
Ou seja, o QRCode é uma imagem 2D que permite que uma dada 
informação seja extraída por meio de uma câmera e de um software 
de (de) codificação. Já os sensores, são dispositivos ou periféricos 
usados para medir uma dada informação através do ambiente.

Verifica-se, com isso, que o u-learning integra as áreas da 
Computação, Comunicação e Eletrônica, possibilitando que a 
aprendizagem seja ainda mais imersiva que a aprendizagem móvel 
(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2011). 

Por fim, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011) afirmam que não 
basta apenas ter acesso às novas tecnologias, é necessário saber 
utilizá-las de forma combinada a fim de propiciar aprendizagens aos 
sujeitos, como é o caso do u-learning. 
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Gamification Learning

O termo gamificação foi criado em 2002, pelo britânico 
Nick Pelling, a fim de descrever o uso de mecânicas, dinâmicas, 
técnicas de jogos com o intuito de gerar engajamento, participação, 
comprometimento e enriquecer contextos diversos normalmente não 
relacionados a jogos (PAZ et al., 2015). Mas, de acordo com Martins 
et al. (2015) e Schlemmer (2015, 2016), a gamificação se dissemina 
mesmo a partir de 2010 com McGonigal (2012) que popularizou o termo 
em diversos contextos, tais como Marketing, Educação, Estratégia 
Militar e Negócios. 

Santaella (2013) denomina a gamificação de ubiquidade dos 
games, enfatizando-a como a incorporação de todas as atividades e 
setores da vida humana dentro de um contexto de jogo, como forma 
de torná-lo mais divertido e atrativo. 

No livro “Gamification by Design” de Zichermann e Cunningham 
(2011), os autores explicam que a gamificação trata do uso de 
mecanismos encontrados nos jogos como forma de engajamento do 
sujeito nos mais variados aspectos e ambientes. Neste caso, refere-se 
ao uso de mecânicas, dinâmicas (M&D) e da estética de jogos como 
forma de obter os benefícios alcançados no ato de jogar (VIANNA et 
al., 2013; BUSARELLO, ULBRICHT, FADEL, 2014). 

Schlemmer (2015) afirma que gamificar não se reduz a uma 
perspectiva denominada de PBL (Points, Badges and Leaderboards) 
que está presente em muitos designs de jogos, a fim de motivar 
comportamentos e direcionar os sujeitos para determinadas ações, 
falhando, muitas vezes, no aspecto do engajamento. Neste sentido, 
Chou (2015) diz que os pontos, as medalhas e o quadro de ranking 
são importantes enquanto bônus, mas isso depende do contexto, 
pois senão reduz-se a gamificação em um sistema classificatório, 
superficial e de baixo poder de inovação. Por isso, Schlemmer (2015, 
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2016) chama atenção ao uso de outras mecânicas e dinâmicas, como 
missões, desafios, enigmas, pistas, entre outros.

Paffrath e Cassol (2015) apontam ainda o aspecto voluntário 
como um dos pilares por trás da gamificação. Os autores embasados 
em Ian Bogost e Heather Chaplin apresentam uma crítica construtiva 
acerca do termo e seu uso. Num primeiro momento, Ian Bogost sugere 
a troca da terminologia para exploirationware. Entre os argumentos 
está o fato de que ela é utilizada apenas como uma forma dos 
desenvolvedores de software manipularem as pessoas que usam seus 
produtos, cujo intuito é o consumismo excessivo. Heather Chaplin, por 
sua vez, compara a metodologia a sistemas de governo opressivos, 
pois fazem uso de fantasias a fim de ignorar a realidade apresentada. 

Essa preocupação se justifica quando os games e processos 
gamificados são utilizados como instrumentos de persuasão, muito 
comuns quando as M&D14 se referem somente à perspectiva PBL, 
apresentada acima. Consequentemente, Schlemmer (2014a, 2015, 
2016) afirma que a persuasão estimula a competição, tendo um 
sistema de pontuação e de recompensa, reforçando uma “perspectiva 
epistemológica empirista”. Entretanto, pensa-se num contexto em 
que a gamificação seja vista enquanto construção colaborativa e 
cooperativa, a partir de descobertas, missões e do empoderamento 
do grupo, consistindo em que a autora denomina de “perspectiva 
epistemológica interacionista-construtivista-sistêmica”.

14  Para Zichermann e Cunningham(2011), as mecânicas são os elementos necessários para 
o funcionamento de um jogo que orientam as ações dos sujeitos. Isto é, mecânicas “[…] 
are functional components of a gamified application and provide various actions, behaviours 
and control mechanisms to enable user interaction.” (HUNICKE et al. (2004 apud SCOTT; 
SEBASTIAN; BASTEN, 2014, p. 3, grifo nosso)). Os autores citam como principais exemplos 
de mecânicas, sistemas de pontuação, liderança, níveis, desafios e as influências sociais. 
Já as dinâmicas figuram “[...]as interações entre o jogador e as mecânicas do jogo [...]” 
(BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014, p. 18). Ou seja, “[...] determine the individual’s 
reactions as a response to using the implemented mechanics. ” (SCOTT; SEBASTIAN; 
BASTEN, 2014, p. 3, grifo nosso).
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Com relação ao desenvolvimento de processos gamificados 
na Educação, Alves, Minho e Diniz (2014) e Schlemmer (2014a, 2015, 
2016) citam algumas iniciativas: Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM); Curso formativo de professores dos Centros Juvenis da Se-
cretaria do Estado da Bahia; Ensino Superior com atividades gamifica-
das em componentes curriculares da Graduação na UNISINOS. 

Em nível de aplicativos móveis, Alves, Minho e Diniz (2014) e 
Lidner e Kuntz (2014) citam como iniciativas gamificadas: DevHub; 
Foursquare; Waze; Duolingo.

Neste sentido, Schlemmer (2014a, 2015, 2016) afirma que muitos 
desses aplicativos abordam a gamificação a partir da perspectiva 
do PBL, o que corresponde a gamificação enquanto persuasão, 
reforçando a perspectiva empirista, já discutida anteriormente. 

Para Alves, Minho e Diniz (2014) desenvolver uma prática 
gamificada num cenário de aprendizagem, há de se refletir primeiro 
sobre uma 

[...] exaustiva discussão dos referenciais teóricos que vem 
[orientando] essas estratégias, bem como da análise das 
experiências já existentes [...] especialmente a interação dos 
professores com o universo dos jogos, a fim de construir 
sentidos, que subsidiem a avaliação crítica, reflexiva e definição 
de quais os momentos mais adequados para inserção no 
cotidiano escolar destas práticas. (p. 93).

Diante disso, o que se quer, é modificar o sistema de ensino, 
o currículo, de forma que o ambiente educativo seja mais prazeroso 
e efetivo aos sujeitos que fazem parte dele. Assim, “Gamificar pode 
ser a palavra de ordem no vocabulário dos profissionais de marketing, 
de educação, do ministério, entre outros, mas resgatar o desejo 
de aprender na escola vai além dos elementos que compõem a 
gamificação. ” (p. 94). 
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Portanto, a gamificação no contexto educativo é uma 
agregação de ludicidade a partir dos elementos estéticos capazes 
de revelar a essência emocional de uma situação a condições de 
convívio social (PAZ et al., 2015). Por fim, ao falar em Gamification 
Learning, m-learning e u-learning é possível pensar na perspectiva 
BYOD (Bring Your Own Devices).

O BYOD envolve o conceito de que os sujeitos tragam seus 
próprios dispositivos para a interação, de acordo com Johnson (2012), 
Johnson et al.(2014). 

Para que o BYOD possa ser utilizado no contexto educativo 
Johnson (2012) afirma que há a necessidade de um planejamento com 
objetivos claros que estabeleça: Acesso a diversos recursos e plata-
formas por meio da internet;Capacitações aos professores auxiliando-
-os no desenvolvimento de metodologias com os dispositivos móveis; 
Motivação e o engajamento do sujeito em sala de aula (inclusive forne-
cendo equipamentos aos que não tenham seus próprios dispositivos 
móveis), possibilitando a redução de custos com TD.

2.3 Extra! Extra! {Jovem do campo}

Os jovens do campo. 

Para que se possa compreendê-los, inicia-se pela definição de 
jovem. Castro (2012) afirma que o termo jovem é utilizado desde o sé-
culo XIX para se referir à concepção geracional situada entre a adoles-
cência e a fase adulta. Porém, a mesma autora afirma, que este termo 
vem se modificando a partir do século XX e no início deste século XXI.

Estudos em meados do século XIX indicam a idade como 
forma identificatória do sujeito jovem. Ou seja, idade juvenil surgiu 
como definição que se referia ao período da pós-puberdade (ou pós-
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adolescência), dos 15 até 17 anos, até o momento em que o jovem 
entrava no que se determinou de “mundo adulto”. Este processo foi 
adotado por muitos órgãos internacionais como a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (CASTRO, 2012). 

O recorte da juventude pautado pela faixa etária (concepção 
aplicada pela área do Direito) representa algo que é amplamente 
discutida (MARGULIS; URRESTI, 1998). No Brasil, utiliza-se o recorte 
etário como forma de delimitar a juventude brasileira. Neste caso, 
jovem é considerado qualquer sujeito que se situa entre os 15 até os 
29 anos (BRASIL, 2013). 

Porém, Margulis e Urresti (1998) e Dayrell (2003) afirmam que 
é difícil definir o termo juventude, uma vez que os critérios que a 
constituem são históricos e culturais. Assim, Dayrell (2003) entende 
que a juventude é ao mesmo tempo uma condição social e também 
um tipo de representação.

Margulis e Urresti (1998), Groppo (2004), Abramo, Léon e Freitas 
(2005), Abramo (2007) e Sá, Molina e Barbosa (2011) incluem outros 
aspectos a diversidade, entre elas: Geracional; Biológica; Estilo de 
vida; Transitória; Categoria social.

Dessa forma, considerar a juventude na perspectiva da 
diversidade implica considerá-la não mais presa a critérios rígidos, 
mas como um conjunto de experiências vivenciadas pelos indivíduos 
no seu contexto social, como afirma Dayrell (2003) e Groppo (2004).

Neste trabalho, utiliza-se a definição proposta por Dayrell (2003) 
e Groppo (2004) e que é complementada por Abramo, Léon e Freitas 
(2005): “[...] trata-se de uma fase marcada centralmente por processos 
de desenvolvimento, inserção social e definição de identidades, o que 
exige experimentação intensa em diversas esferas da vida.” (p. 31, 
grifos dos autores).
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Para complementar:

A juventude é uma concepção, representação ou criação 
simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 
indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de 
comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, 
é uma situação vivida em comum por certos indivíduos. [...] 
Trata-se não apenas de limites etários pretensamente naturais 
e objetivos, mas também, e principalmente, de representações 
simbólicas e situações sociais (GROPPO, 2000, p. 7).

Com base na definição de jovem, Castro (2012) introduz o termo 
juventude rural, jovem rural, jovem camponês ou jovem do campo, 
cunhado pela primeira vez no século XVIII, a fim de designar os filhos 
de camponeses que ainda não se emanciparam.

O termo também é associado ao problema da migração do 
campo para a cidade, como explicam Castro et al. (2009). Os autores 
explicitam que o problema migratório dos jovens deve ser analisado 
através de distintas perspectivas. A primeira delas está relacionada à 
dificuldade de acesso a escola e ao trabalho por parte do jovem do 
campo. Outra perspectiva está condicionada ao estilo de vida urbano. 
Todavia, a perspectiva principal que se coloca é o contexto da política 
de reforma agrária no Brasil. Por isso, Abramovay et al. (1998) afirmam 
que isso é um dos agravantes para que o processo migratório dos 
jovens do campo seja intensificado em prol da zona urbana. 

Na contemporaniedade, o termo jovem do campo passou por 
uma reformulação assumindo um novo paradigma. Os jovens rurais 
saem da condição de apenas filhos de camponeses e tornam-se 
categoria significativa nos estudos rurais, para além da preocupação 
com o êxodo rural e a migração para a cidade. Os estudos, de acordo 
com Castro et al. (2009), tangenciam as relações com o gênero, a 
cultura, os espaços de socialidade, a sexualidade e o lazer.

Considera-se jovem do campo, neste estudo, os sujeitos cuja 
condição social se apresenta no cenário da pequena produção familiar 
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e trabalhadora rural. Para a concepção de tal pressuposto, consideram-
se os autores Groppo (2000, 2004), Dayrell (2003), Abramo, Léon e 
Freitas (2005), Castro et al. (2009), Trevisol, Cordeiro e Hass (2011), 
Comissão Própria de Avaliação (2014), Sul (2014) e UFFS (2014). 

A partir da definição de jovem do campo, é importante destacar 
também uma discussão sobre a Educação do Campo, envolvendo 
nesse contexto as políticas de atendimento desse público dentro do 
âmbito universitário, consideradas nos itens que seguem. 

2.3.1 No Ar {Educação do Campo}

La la La, no Ar suuuuuaaaaa Educacaaçããooo doo Caaammpoo! 

O debate efetivo sobre a Educação do Campo no Brasil tem 
mais de uma década. Em meados do século XX, Paulo Freire realizou 
uma reflexão sobre a atividade rural, demarcando a importância de 
uma perspectiva dialógica e de uma política de conscientização no 
trabalho educativo tanto de agrônomos quanto de trabalhadores rurais 
(SOUZA, 2007, 2013).

Em consequência disso, no final do século XX, o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) retoma a discussão sobre o paradigma 
capitalista agrário e do modelo de educação pelos quais os próprios 
povos do campo anseiam. “Valoriza la cultura y la identidad de la clase 
trabajadora del campo, cuyos integrantes son trabajadores rurales, 
acampados, asentados de la reforma agrária, pequeños proprietários, 
pueblos indígenas, quilombolas, entre otras categorias. ” (SOUZA, 
2013, p. 165, grifo nosso).

A terminologia Educação do Campo se fortalece a partir da I 
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada 
em 1998. Aliado a isso, no mesmo ano foi criado o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o que despertou o 
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interesse de pesquisadores por parcerias entre os movimentos sociais, 
universidades e governo (SOUZA, 2007; CALDART, 2012). 

A educação do campo tem sido caracterizada como um novo 
paradigma, que valoriza o trabalho no campo e os sujeitos 
trabalhadores, suas particularidades, contradições e cultura 
como práxis, em contraponto ao paradigma da educação 
rural, vinculado aos interesses do agronegócio, do capitalismo 
agrário e, conseqüentemente, ao fortalecimento das políticas de 
esvaziamento do campo. (CALDART, 2012, p. 447).

Pactua-se, portanto, que a Educação do Campo é um processo 
social de formação humana dos sujeitos do campo, herdeiros das 
lutas sociais de seus pais, que se organizaram em prol da luta do 
direito à Educação, a fim de trazer e conceber novos valores e atitudes, 
lidando com todas as dimensões do ser humano (CALDART, 2011a ; 
SÁ, MOLINA, BARBOSA, 2011).

De acordo com as autoras, não é um processo fácil, pois requer 
uma transformação social da escola, como destaca Souza (2007, 
2013). Envolve buscar condições de autonomização e organização 
da escola com a intenção de construir um projeto emancipador de 
desenvolvimento socioeconômico-cultural para o campo (ARROYO, 
2011; CALDART, 2011a, 2011b). 

Pois durante muito tempo, 

[...] en La historia de la educación brasileña, esos pueblos fueron 
tratados como sujetos al margen del proceso social – cultural, 
econômico, educacional y político. El analfabetismo fue uma 
constante en los pueblos [...] Esa baja escolaridad predomina 
entre la población de baja renta y entre la población del campo, 
muchas veces distante de las pocas escuelas públicas existentes 
en las localidades. (SOUZA, 2013, p. 164, grifo nosso).   

Além da baixa escolarização da população e da baixa quantida-
de de escolas na zona rural, inclui-se ainda: A precariedade em nível de 
infraestrutura das escolas existentes neste setor; A falta de professo-
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res com qualificação para a docência; A necessidade de profissionais 
qualificados que residam no campo; A necessidade de projetos peda-
gógicos que reconheçam o trabalho do campo e a realidade campe-
sina; A dificuldade de acesso ao Ensino Médio e ao Ensino Superior, 
além de uma concepção curricular adequada à realidade do campo; 
O fortalecimento do modo de produção camponês com vistas ao de-
senvolvimento rural local, regional e nacional (SOUZA, 2007, 2013; SÁ, 
MOLINA, BARBOSA, 2011). 

Diante disso, Souza (2013) questiona até que ponto as IES estão 
abertas para as práticas educativas que promovam os movimentos 
sociais? O que a IES tem feito para essa construção democrática no 
Brasil? 

Essa preocupação invade inclusive IES novas, como é o caso 
da UFFS, cuja essência se dá a partir de uma construção conjunta com 
os movimentos sociais, fazendo refletir sobre a diversidade cultural do 
campo e os seus modos de produzir a própria vida (MOLINA; SÁ, 2010).

Dessa forma, Souza (2013) aponta quatro pontos importantes. 
O primeiro envolve a existência de pesquisadores que se dediquem 
ao estudo da educação e dos movimentos sociais, uma vez que a 
realidade social que se apresenta é dinâmica.  

O segundo ponto envolve o desenvolvimento de grupos de 
pesquisa cuja preocupação seja a realização de uma formação inicial 
e continuada de professores investigadores e de colaboradores 
participantes nos projetos educacionais direcionados ao público 
campesino (SOUZA, 2013). 

O terceiro ponto refere-se à lei que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional brasileira (BRASIL, 1996). A lei potencializa 
a aproximação da universidade com a comunidade, pois, conforme a 
lei, é um dos requisitos a ser avaliado.



68

s u m á r i o

O quarto ponto envolve a universidade interagir com os 
conhecimentos técnicos e teóricos preconizados pelos movimentos 
sociais. Souza (2013) cita o MST como exemplo de organização que 
contém uma produção bibliográfica e de natureza pedagógica a ser 
explorada. “Como educadores, temos que pensar na força que têm as 
matrizes culturais da terra e incorporá-las a nosso projeto pedagógico. 
” (ARROYO, 2011, p. 79).

É necessário que a universidade sofra modificações promoven-
do em seu interior o debate da ruralidade da sociedade brasileira. 

Molina e Sá (2010) enfatizam que a universidade não deve fazer 
parte do movimento social, ou seja, ser apenas seu “porta-voz”, mas 
atuar de forma a estabelecer uma parceria.

A vista disso, a UFFS tem essa preocupação apontada por Da-
masceno e Beserra (2004), Molina e Sá (2010), e Souza (2013), pois 
realiza vários projetos em nível de ensino, pesquisa e extensão com os 
movimentos sociais entre eles: Curso de Capacitação de Jovens em 
Agricultura Sustentável, Gestão, Inovação Tecnológica, desenvolvido 
em parceria entre a Fetraf-Sul e o MDA (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário), em nível de extensão e pesquisa; Desenvolvimento Susten-
tável, Mídia Social e o Jovem do Campo, desenvolvido em parceira 
entre Fetraf-Sul e o MiniCom, em nível de extensão; Curso Interdisci-
plinar em Educação do Campo – Ciências da Natureza - Licenciatura, 
desenvolvido com recursos do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA), que conta com alunos oriundos do MAB 
(Movimento dos Atingidos por Barragens) e de grupos indígenas, em 
nível de ensino; Curso de História – Licenciatura, em parceria com o 
ITERRA (Instituto de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária) liga-
do ao MST, em nível de ensino; Curso de Agronomia - Bacharelado, 
em parceria com o Educar (Instituto Educar) ligado ao MST, em nível 
de ensino. 
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Além dos quatro pontos apresentados como forma de respon-
der ao questionamento de Souza (2013), a autora ainda inclui: Incen-
tivar estudantes no estudo da realidade rural brasileira, principalmente 
na área da Educação, a partir da realização de práticas curriculares e 
o acompanhamento do trabalho agrícola; Incentivar a produção biblio-
gráfica que retrata sobre a Educação do Campo; Ampliar o número 
de cursos de graduação e especialização direcionados ao povo do 
campo; Incentivar a realização de eventos em conjunto com os movi-
mentos sociais de trabalhadores; Permear debates sobre a estrutura 
agrária brasileira e a sua estrutura política.

Por fim, é preciso educar para um modelo de agricultura que 
inclua os excluídos, que possa ampliar os postos de trabalho, que 
aumente oportunidades de desenvolvimento humano e profissional 
das comunidades e que avance na produção e na produtividade e 
que seja centrada numa vida mais digna a todos e respeite os limites 
da natureza (ARROYO, 2011; CALDART, 2011a, 2011b). Isso somente 
se consegue por meio da institucionalização dos cursos de Educação 
do Campo no âmbito universitário, embasados num aprofundamento 
teórico que cerceie as necessidades do campo (MOLINA; SÁ, 2010).

2.3.2 Canal 4 - Exterminador do Futuro VIII 
{Políticas de Educação do Campo}

O campo ainda é visto como uma extensão ou um quintal da 
cidade. Como consequência, os profissionais urbanos realizam o que 
denomina uma “extensão” de seus  serviços para o campo. Dessa 
forma, os serviços são adaptados, pois os profissionais desconhecem 
os aspectos culturais do campo, suas realidades e não residem junto 
aos povos do campo (ARROYO, 2007, 2011). 
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Arroyo (2007, 2011) e Molina e Sá (2010) afirmam que a ênfase 
na educação enquanto um direito de todo o cidadão, não explicita 
tensões em nível de direito, de educação, de cidadania e de políticas 
públicas, em que o escopo se centra na defesa desses direitos de 
forma generalista não considerando o reconhecimento de diferenças 
entre os sujeitos do campo e da cidade. Isto é, falta uma discussão 
acerca das questões sobre cidade-campo, tendo em vista o nosso 
modelo capitalista de sociedade.

Nessa perspectiva, as escolas do campo necessitam de uma 
formação específica de seus profissionais a fim de garantir os direitos 
de seus povos, uma vez que os piores índices de escolarização se 
concentram nos coletivos do campo, indígenas e quilombolas, de 
acordo com Arroyo (2007, 2011) e Caldart (2011a, 2011b).

Assim sendo, os movimentos sociais do campo organizam-se 
para garantir os seus direitos, como forma de redefinição, ou seja, “[...] 
entender a força que o território, a terra, o lugar tem na formação social, 
política, cultural identária dos povos do campo. ” (ARROYO, 2007, 
p. 163). Isso se dá por meio de políticas e programas de formação 
pública envolvendo secretarias estaduais e municipais de educação, 
ministérios como: o MEC (Ministério da Educação), o MiniCom, o MC 
(Ministério da Cultura), o MDA e o MI. 

Damasceno e Beserra (2004) e Souza (2007, 2013) elencam as 
principais áreas de estudo de Educação Rural, a partir de uma revisão 
bibliográfica (em periódicos, teses e dissertações) sobre o assunto a 
partir da década de 1980. Entre as temáticas de estudo estão: Ensino 
Fundamental (escola rural); Educação do Campo enquanto política 
pública; Identidade; Políticas para a Educação Rural; Currículos e 
saberes; Educação popular e movimentos sociais do campo; Educação 
e o trabalho rural; Extensão rural; Relações de gênero.
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Com base nisso, CASTRO et al. (2009) alude algumas políticas 
em seu livro, tais como: 

Ministério de Desenvolvimento Agrário, com o Programa 
Nacional de Crédito Fundiário/Nossa primeira terra, Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – Pronaf Jovem, Arca das Letras, 
o Consórcio Social da Juventude Rural e o Saberes da Terra, 
o qual envolve iniciativa conjunta de três Ministérios: Agrário, 
Educação e Trabalho. Depois, seguem-se os do Ministério da 
Educação e Cultura, como o Brasil Alfabetizado, e o Programa 
Nacional de Transporte Escolar, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e um no Ministério do Desenvolvimento Social (p. 66).

Diante do exposto, torna-se necessária a discussão de políticas 
que ensejem a Educação Superior para os povos do campo dentro de 
uma visão mais geral das políticas vigentes no Brasil, o que implica 
uma articulação maior entre Estado/sociedade/universidade por meio 
de parcerias, além da institucionalidade da própria Educação do 
Campo na universidade e da garantia de financiamentos da Educação 
Superior por parte do Estado (MOLINA; SÁ, 2010). Diante disso, na 
sequência apresenta-se uma proposta metodológica aplicada a cursos 
de Pedagogia do Campo, fundamentada no trabalho de Caldart (2010, 
2011a, 2011b). 

Escola em Movimento

Por meio de políticas públicas o MST incorporou em sua 
dinâmica a escola, como uma marca cultural consolidada, como parte 
estratégica de sua luta pela Reforma Agrária. Além disso, a escola faz 
parte de discussões e preocupações entre as próprias famílias dos 
sem terra (CALDART; 2011a, 2011b).

Por meio disso, o MST organiza e articula dentro de sua 
organicidade uma proposta pedagógica específica para as escolas 
conquistadas com o fim de formar docentes capazes de trabalhar 
nesta perspectiva. Isso se deu a partir da síntese das discussões do 
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Seminário “O MST e a Escola”, realizado pelo coletivo do MST em 
junho de 2008 (CALDART, 2010, 2012; CALDART et al., 2013).

A proposta de educação apoia-se no que Caldart (2010, 2011a) 
denomina de “enraizamento em uma coletividade”, que não nega o 
passado de lutas, mas ajuda na concepção de um futuro melhor no 
qual a coletividade faz parte.

Isso permite extrair as matrizes pedagógicas básicas para a 
construção de uma escola cuja preocupação está na formação humana 
e com o movimento da história. As matrizes pedagógicas constituem-
se em práticas de humanização das pessoas, que são denominadas 
de educação (CALDART, 2010, 2011a), o que, neste caso tem forte 
relação com o modelo de Educação proposto por Paulo Freire, a partir 
da tríade desenvolvimento – educação – pesquisa.

Com tal característica, o MST produz uma educação em 
movimento, em que articula várias pedagogias (como a Pedagogia da 
luta social, Pedagogia da organização coletiva, Pedagogia da terra, 
Pedagogia do trabalho e da produção, Pedagogia da cultura, Pedagogia 
da escolha, Pedagogia da história e Pedagogia da alternância) que são 
necessárias num momento ou outro da formação do sujeito, conforme 
Caldart (2010, 2011a).

Em meio a isso, a autora e o ITERRA (2010) citam também as 
práticas comuns na educação do MST. Elas são importantes, pois 
servem como forma de fortalecimento de processos de enraizamento 
do sujeito. São elas: Memória – a escola representa uma forma de 
recuperação, trabalho e construção de uma memória coletiva que é 
repassada de um sujeito para o outro; Mística – simboliza o sentimento 
de fazer parte da luta coletiva dos sujeitos que estão no movimento; 
Valores – constituem-se no cerne que move a coletividade.
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Com isso, espera-se que os sujeitos sejam mexidos ou tocados 
pelo movimento, conforme Caldart (2011a). Assim, pode-se entender o 
movimento da escola como as ações educativas que se (re) constroem 
no seu dia a dia a partir da realidade apresentada, do movimento de 
relações que se constituem com o ambiente educativo, com o movi-
mento de formação humana individual e, principalmente, coletivizada. 



3. CARREGANDO... {PERCURSO 
METODOLÓGICO}

CARREGANDO... 
{PERCURSO METODOLÓGICO}

3
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A pesquisaaaaaa!!!!! 

A importância da experiência do pesquisar aponta sua inscrição 
no plano de forças, que constitui o plano de produção tanto do 
conhecimento quanto da realidade conhecida. Pesquisadores 
e pesquisados estão mergulhados na experiência. (PASSOS, 
KASTRUP,  TEDESCO, 2014, p. 8).   

Nesse sentido, a cartografia é um método cujo intuito é 
acompanhar processos, como diz Kastrup (2007), através de pistas que 
representam o que a autora denomina de signos de processualidade.

As pistas permitem investigar os processos de produção de 
subjetividade com vistas a intervir nele, por isso a cartografia representa 
um método de intervenção que não visa desvelar o que já está dado 
ou uma realidade já existente. É uma força de ação, de poder e de 
transformação (KASTRUP, 2007; PASSOS, KASTRUP, TEDESCO, 2014). 

Por isso, utilizou-se a ideia de pistas neste trabalho. A primeira 
pista envolveu a descrição do problema de pesquisa e dos seus ob-
jetivos. A segunda pista envolveu descobrir os principais referenciais 
teóricos a partir do reconhecimento atento do pesquisador sobre a 
problemática da pesquisa, o que possibilitou desenvolver a fundamen-
tação teórica. A próxima pista apontou o percurso metodológico, a 
partir das pistas anteriores.

Assim, na sequência, exploram-se os métodos de pesquisa, bem 
como a caracterização dos participantes, as atividades previstas na 
pesquisa e os seus instrumentos e/ou dispositivos, além do tratamento 
e a análise dos dados produzidos durante o desenvolvimento da 
pesquisa; culminando, ao final, na tese de doutorado.
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3.1 jogo {Método de pesquisa}

Luigi: You bring a light? 
Mario: Yes! Yes! 

Tal luz explicitou o processo metodológico que se buscou 
trilhar para ajudar os sujeitos (jovens do campo) no seu processo de 
emancipação digital cidadã. Para tal, fez-se uso de uma pesquisa de 
natureza exploratória. 

Essa pesquisa utilizou uma combinação de abordagens 
qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa, “[...] trabalha com 
um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 
2009, p. 21-22). Já a abordagem quantitativa insere-se dentro de uma 
concepção dialética, pois “[...] pensa a relação de quantidade como 
uma das qualidades dos fatos e fenômenos. Busca encontrar, na parte, 
a compreensão e a relação com o todo; e a interioridade e a exterioridade 
como constitutiva dos fenômenos. ” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 
2009, p. 25).

Flick (2009) explica que a combinação de abordagens quali-
tativas e quantitativas são, antes de tudo, métodos complementares. 
Dessa forma, a combinação delas possibilita obter um conhecimento 
mais amplo sobre um dado tema de pesquisa, se se considerar ape-
nas uma delas, ou ainda, a validação mútua das descobertas por meio 
das duas abordagens. 

Como metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, foi 
utilizado o método cartográfico de pesquisa e intervenção. A cartografia 
é uma metodologia que surge a partir da perspectiva dos autores 
Deleuze e Guattari, a fim de conhecer e acompanhar um processo de 
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subjetividade (KASTRUP, 2007). Trata-se de um método de pesquisa e 
intervenção ad hoc que pressupõe orientar o trabalho do pesquisador 
ou cartógrafo não de forma prescritiva, com regras prontas e pré-
definidas, pois ela é conduzida por pistas que orientam o percurso da 
pesquisa, considerando os efeitos do processo do “pesquisar” sobre 
o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados, de acordo com 
os autores Passos, Kastrup e Escóssia (2009).

De acordo com Passos, Kastrup e Tedesco (2014), cartografar 

[...] significa acompanhar a processualidade presente em cada 
momento da pesquisa. [...] Ela requer aprendizado e atenção 
permanente, pois sempre podemos ser assaltados pela política 
cognitiva do pesquisador cognitivista: aquele que se isola do 
objeto de estudo na busca de soluções, regras, invariantes 
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 73). 

A processualidade perpassa, assim, como a ciência moderna, 
pelo conjunto de três etapas: coleta, análise e discussão de dados. No 
método cartográfico, a coleta de dados é denominada de produção de 
dados ou ainda de cultivo, conforme indica Passos, Kastrup e Escóssia 
(2009) e Passos, Kastrup e Tedesco (2014).

Isso acontece, visto que a cartografia estabelece outro ponto 
de partida, pois abrange também o plano da coemergência da 
experiência, a partir do qual o sujeito e o objeto se constituem de forma 
conjunta, fazendo menção à Varela (2005), que diz que tanto sujeito 
quanto objeto se constroem de forma conjunta.

Neste sentido, a processualidade pode ser vista como um 
rizoma. Deleuze e Guattari (2000), no livro “Mil Platôs: Capitalismo e 
Esquizofrenia”, volume 1, conceituam, no primeiro capítulo, um rizoma, 
o qual representa um sistema composto por uma multiplicidade de 
nós que têm como princípios: Conexão e heterogeneidade - um ponto 
de um rizoma pode conectar-se a qualquer outro ponto. Cada traço 
(aresta, linha ou haste) não é fixo a um ponto que indica uma ordem; 
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Multiplicidade - conectável em n dimensões; Ruptura – “Um rizoma 
pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma 
segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. ” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 17); Cartografia - é um tipo de mapa. 
“Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura 
profunda. ” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 20). 

Percebe-se que um rizoma é um mapa aberto, composto 
por n dimensões, que pode ser desmontável, reversível, capaz de 
receber modificações de forma contínua. Vale destacar que nele uma 
estrutura do tipo árvore pode corresponder a um rizoma ou germinar 
em um rizoma. 

Dessa forma, a atenção do cartógrafo é a princípio aberta 
e sem foco, e a concentração se explica em torno de uma sintonia 
bem próximo ao problema. Essa atenção é caracterizada por meio de 
quatro variedades: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento, de 
acordo com Passos, Kastrup e Escóssia (2009), Passos, Kastrup e 
Tedesco (2014) e Kastrup (2007). 

O rastreio “[...] é um gesto de varredura do campo” (PASSOS; 
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 40). Rastrear é explorar, acompanhar 
as mudanças de posição, sem ter um foco pré-definido. “O objetivo 
é atingir uma atenção movente, imediata e rente ao objeto-processo, 
cujas características se aproximam da percepção háptica. ” (KASTRUP, 
2007, p. 18). 

O toque, por sua vez, representa a primeira significação, ou seja, 
a primeira análise feita sobre o processo de seleção. Já o pouso indica 
que o elemento selecionado, seja ele visual, auditivo ou de outro tipo, 
seja visto mais de perto para uma análise. Isto é, “O gesto do pouso 
indica que a percepção, seja, ela visual, auditiva ou outra, realiza 
uma parada e o campo se fecha, numa espécie de zoom. Um novo 
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território se forma, o campo de observação se reconfigura. ” (PASSOS; 
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 43, grifo nosso).

O reconhecimento atento representa a análise propriamente dita, 
é a reconfiguração do território da observação.  “O reconhecimento 
atento ocorre na forma de circuitos. [...] De modo geral o fenômeno 
do reconhecimento é entendido como uma espécie de ponto de 
intersecção entre a percepção e a memória. ” (KASTRUP, 2007, p. 20). 

Nesse caso, os indicadores de emancipação digital apresenta-
dos e discutidos na seção 2.1.1.1 podem sinalizar e/ou apontar para 
pistas que permitam investigar a realidade que se apresenta, fomen-
tando a sua transformação social, e, também, de acordo com Gray 
(2012), gerar novas aprendizagens. Isso se confirma com o esclare-
cimento dado por Souza e Beltrame (2010, p. 87), “A realidade social 
é vivida e construída pelos sujeitos coletivos. Essa vivência possibilita 
um fazer científico com sentido político transformador, na academia e 
no Movimento Social. ” 

Portanto, o método cartográfico de pesquisa e intervenção foi 
utilizado de forma a auxiliar na compreensão de como se dá o processo 
de emancipação digital dos sujeitos, a partir da gamificação do 
componente curricular de Informática Básica, desenvolvido a partir da 
execução de um curso extensionista, explicitado no item 3.3, levando 
em consideração a concepção de games for change apresentada por 
McGonigal (2012) e Schwartz (2014).  

3.2 Personagem {caracterização dos participantes}

Quem será que foi escolher???? Serei??? .

O primeiro pressuposto para familiarizar-se com o objeto 
de investigação foi conhecer e delimitar os sujeitos da pesquisa, 
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constituindo a fase exploratória, que segundo Gil (2008) e Minayo, 
Deslandes e Gomes (2009), proporciona uma visão geral de 
um determinado fato. Dito de outro modo, a fase exploratória 
configura uma etapa de investigação mais ampla que envolve um 
determinado contexto, pois permite delinear e familiarizar-se com 
objeto de investigação. 

Para isso, foi desenvolvido um questionário na ferramenta Goo-
gle Drive, de cunho quantitativo e qualitativo (Questionário 1 -Apêndice 
2). O questionário foi escolhido por ser uma técnica de investigação 
que, conforme Gil (2008), atinge um número considerável de pessoas, 
uma vez que pode ser enviado de forma híbrida (manual e/ou digital); 
garante o anonimato das pessoas; permite com que os entrevistados 
possam responder no momento que for mais adequado.

O questionário foi aplicado junto aos alunos da UFFS, campus 
Erechim. Tal campus foi escolhido pelo fato do pesquisador ou 
cartógrafo ser docente nesse espaço e atuar na formação de jovens do 
ensino superior pertencentes às zonas rurais. A escolha esteve aliada 
ao fato de que a universidade tem como perfil: Dar condições de acesso 
e permanência no ensino superior de jovens do campo; Formação 
de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e 
solidário; Tenha a agricultura familiar como setor de estruturação e de 
desenvolvimento (TREVISOL, CORDEIRO, HASS, 2011; UFFS, 2014; 
SUL, 2014; COMISSÃO..., 2014).

Assim, o Questionário 1 foi enviado de forma eletrônica para 
1498 alunos, matriculados no semestre 2014/02 em todos os cursos 
da UFFS – campus Erechim (SUL, 2014). 

O Questionário 1 ficou disponível durante dois meses (outubro 
e novembro) de 2014 (Resultado do Questionário 1 -Apêndice 2). 
Nesse período, houve 366 respostas, das quais foram descartadas 10, 
pois eram duplicatas, e o Google Drive não as diferencia das demais, 
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totalizando ao final, 356 respostas válidas. A Tabela 1 (Apêndice 2) 
mostra a distribuição de frequências de alunos por curso, bem como a 
quantidade de respondentes por curso. 

Pela Tabela 1 (Apêndice 2), observou-se que 24% dos estudantes 
do campus de Erechim responderam ao questionário. Vale destacar, 
também, que, deste percentual, a maioria, 72% dos respondentes, 
frequenta o curso de História - ITERRA, seguido do curso de Educação 
do Campo (66%).

Outra questão que foi considerada na análise dos dados é a 
proveniência do aluno, em prol da zona rural. A Tabela 2 (Apêndice 
2) apresenta a concentração de respondentes na zona rural e na 
zona urbana.

A partir dos dados da Tabela 2 (Apêndice 2), percebeu-se que 
houve uma concentração maior de respondentes da zona urbana, 
o que representa 54% da amostra, enquanto que, da zona rural o 
percentual cai para 46%. Em relação aos cursos, percebeu-se que 
Agronomia e Agronomia - Educar contêm maior concentração de 
jovens provenientes de zonas rurais. 

Contrastando os resultados das duas tabelas (Tabela 1 e 
2 – Apêndice 2), observou-se que os respondentes do curso de 
História - ITERRA e do curso de Educação do Campo tiveram maior 
representatividade, tanto no número de respondentes, quanto em sua 
proveniência do campo. O curso de Agronomia e Agronomia – Educar 
não obtiveram uma representatividade no número de respondentes, 
por este motivo foram descartados.

Dessa forma, a escolha ficou entre dois cursos, História - ITERRA 
e Educação do Campo, o que levou a estabelecer novos critérios, 
tais como: Projeto Pedagógico do Curso (PPC); Local de Realização; 
Número de desistências e cancelamentos; Proveniência dos alunos; 
Tempo de duração; Identificação e/ou convivência com/no campo.
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Frente aos critérios elucidados, bem como tempo de 
desenvolvimento de doutoramento a fim de acompanhar a trajetória 
a ser vivenciada pelos sujeitos, optou-se pelos alunos do curso de 
História – ITERRA, como agentes da investigação. Os alunos são em 
sua maioria do gênero feminino (56%) e estão na faixa etária de 21 
até 25 anos, logo, considerados jovens, de acordo com o Estatuto da 
Juventude (BRASIL, 2013).

Após a escolha dos sujeitos, no mesmo questionário 
(Questionário 1), procurou-se conhecer o perfil dos entrevistados em 
relação às Tecnologias (neste caso foram considerados apenas os 
estudantes do curso de História-ITERRA).

Dessa forma, em nível tecnológico, os sujeitos do curso 
de História – ITERRA possuem: celular (18%, representando 30 
dos 34 respondentes), televisão (17%, representando 29 dos 34 
respondentes), computadores portáteis (16%, representando 26 dos 
34 respondentes), DVD (13%, representando 21 dos 34 respondentes) 
e rádio (11% representando 19 dos 34 respondentes).

Pelo que se observou, em relação às mídias móveis (celulares, 
computadores portáteis, tablets, entre outros), é necessário repensar 
métodos e práticas educativas, pois a aprendizagem móvel pode ser 
vista como uma experiência social rica, colaborativa e interativa, que 
pode acontecer dentro do ambiente escolar, em casa, na rua ou em 
outros espaços (NAISMITH et al., 2004). 

Segundo Naismith et al. (2004), as mídias móveis tornam-se 
cada vez mais ubíquas, híbridas e conectadas às redes devido aos 
avanços tecnológicos. Isso possibilita a construção do conhecimento 
através de diferentes formatos, mesclando os meios tradicionais com 
os meios mais dinâmicos e multimidiáticos (FEDOCE; SQUIRRA, 2011).  
Como exemplo de meio mais dinâmico, citam-se os smartphones, que, 
no caso da amostra exploratória, representa 56% dos respondentes, 
ou seja, 19 estudantes.
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Isso vai ao encontro dos dados da pesquisa feita por Secretaria 
Nacional da Juventude (2013), que indicam que 89% do público 
jovem tem celular, 9% não possui, enquanto que 2% do público não 
respondeu. A Fundação Telefônica (2014) reporta que o papel do 
celular na concepção de identidade do jovem representa um elemento 
que se integra à aparência visual, desenvolve personalidade autônoma 
e independente, mediador para construir o self, além de símbolo de 
construção de uma identidade coletiva.

Quanto à finalidade do uso do celular, evidenciou-se pelas 
respostas que o aparelho é empregado para relacionamento com 
amigos e família por meio de mídias sociais (40%), pesquisas e acesso 
à internet (16%), enviar e receber e-mails (12%), jogos (8%), ligações 
(4%), acesso a aplicativos específicos do celular (4%), enquanto que 
16% não o utilizam. Já a internet é acessada por 79% dos jovens, por 
até 3 horas diárias (53%), com velocidade regular (35%), através de 
Wi-fi (56%) e o acesso se dá fora de casa, o que representa 72% dos 
pesquisados. Resultado similar ao obtido por Brasil (2014), em que a 
maioria dos jovens também acessa a internet fora de casa (52%). 

Quanto a finalidade de uso da internet, sumarizando as respostas 
que estavam numa escala de 1 até 5, sendo que 1 representa menor 
grau e 5 maior grau, os estudantes a usam primeiro para fins de estudo 
(82%), trabalho (62%) e relacionamento (53%).

Tal resultado é muito similar ao obtido na pesquisa nacional 
feita pela Secretaria Nacional da Juventude (2013), em que os jovens 
usam a internet e o celular para: “[...] sites de relacionamento (56%); 
buscar notícias sobre a atualidade (43%); pesquisas/mecanismos de 
busca (31%); baixar músicas e vídeos (23%); e enviar/ receber e-mails 
e mensagens (23%). ” (p. 33, grifo nosso). Por outro lado, a Fundação 
Telefônica (2014) diz que as atividades menos praticadas, pelos jovens 
constituintes do projeto Juventude Conectada, em parceria com a 
Universidade de São Paulo – USP e outras instituições, é a participação 
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em fóruns de discussão e a criação de blogs e websites; no caso da 
pesquisa, esta questão não foi evidenciada. 

Outra questão relevante ao estudo reportou-se ao uso do celular 
para jogar, além do gênero do jogo. Pelas respostas, observou-se que 
apenas 24% dos jovens usa o celular para este fim. Quanto ao gênero, 
34% preferiram jogos do tipo quebra-cabeça. 

Dessa forma, entendeu-se que os processos gamificados 
podem compor um conjunto de práticas pedagógicas no Ensino 
Superior, capazes de provocar experiências instigadoras propícias 
para a construção-reconstrução do conhecimento de forma lúdica, 
particularmente no componente curricular de Informática Básica que 
é operacionalizado de forma instrumental, não instigando o estudante 
a utilizá-lo como um artefato que potencialize seu desenvolvimento 
humano e profissional. Além disso, espera-se que os processos 
gamificados possam contribuir para transformar tarefas instrumentais 
em missões e/ou desafios instigadores e emocionantes, dentro de 
uma perspectiva que propicie construção colaborativa e cooperativa 
entre os sujeitos, em prol de sua emancipação digital cidadã. 

3.3 Missions of first phase {etapas da pesquisa}

Mission 007: Put your reflexes to the test as you dive over and 
under obstacles!

Missions remetem a etapas. Etapas, por sua vez, refletiram a 
sistematização das atividades que permeiam o desenvolvimento deste 
trabalho. Provocaram a reflexão acerca da gamificação do componente 
curricular de Informática Básica, em que o que se quer é transformar 
uma prática pedagógica, que hoje é totalmente instrumental, para algo 
que tenha sentido e esteja relacionado ao ambiente cotidiano dos 



85

s u m á r i o

estudantes dos diversos cursos de graduação da UFFS que provêm 
do campo ou meio rural. Além disso, objetivou-se que o trabalho 
contribua para uma discussão da própria concepção do Domínio 
Comum, explicitado no primeiro capítulo 1, seção 1.1 (que possam ser 
apontados pelos sujeitos da pesquisa).

Para tanto, escolheu-se, a partir, de critérios definidos na seção 
3.2, os estudantes do curso de História-ITERRA como sujeitos do 
campo empírico. A turma é composta por quarenta e quatro estudantes, 
sendo que todos já cursaram o componente curricular de Informática 
Básica. Por isso, operacionalizou-se a proposta a partir de um curso 
extensionista, a fim de ampliar as discussões sobre a Informática 
Básica, com o objetivo de contribuir para a emancipação digital cidadã 
dos sujeitos do campo. Assim, na sequência, explorou-se o conjunto 
de atividades com esta finalidade. 

Curso extensionista 

A primeira atividade previu a concepção de um projeto 
extensionista como forma de operacionalizar o componente curricular 
de Informática Básica, uma vez que este já foi ministrado no curso 
de História-ITERRA. O projeto foi operacionalizado no formato de um 
curso de extensão com o nome de “Culturas Híbridas”, em nível de 
demanda espontânea.

O curso extensionista foi operacionalizado em duas edições: 
novembro e dezembro de 2015 com uma turma de 25 estudantes; 
junho e julho de 2016 com o restante dos estudantes.

O projeto teve uma carga horária total de 84 horas/aula (ou 70 
horas/relógio) para cada turma, operacionalizado em dois tempos 
combinados (tempo escola e tempo comunidade), pois os estudantes 
do curso de História-ITERRA investiram na pedagogia da alternância, 
caracterizado por dois momentos distintos de acordo com Caldart 
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(2010, 2011a) e Caldart et al. (2013): Tempo escola – período que 
corresponde a dois meses e meio, num sistema de internato dentro 
da escola IEJC, onde os estudantes realizam as atividades do dia-
a-dia da escola, vivenciam valores e estudam de forma integrada 
cada componente curricular da fase corrente; Tempo comunidade 
– momento em que os estudantes “praticam” o que aprenderam no 
tempo escola. Esta fase também compreende dois meses e meio.

Por isso, utilizou-se 57% do tempo escola em atividades 
realizadas na modalidade presencial física (perfazendo um total de 
48 horas/aula), 24% na modalidade online (perfazendo um total de 20 
horas/aula) e o restante sendo desenvolvido no tempo comunidade 
(19% - o que corresponde a 16 horas/aula). O Quadro 5 (Apêndice 2) 
mostra a distribuição de horas/aula prevista para cada atividade. 

A atividade extensionista foi prevista no PPC do curso de História-
ITERRA (PROJETO..., 2013a). Cabe ressaltar que os estudantes ainda 
não realizaram cursos de extensão durante a graduação em História, 
até o início do segundo semestre de 2015.

Quanto ao sistema de acompanhamento e avaliação, o curso 
foi acompanhado e avalizado por meio do diário de campo e pelo 
desenvolvimento do Projeto de Aprendizagem Gamificado (PAG).

Durante todo o processo de produção de dados, o pesquisador 
ou cartógrafo fez uso de registros em áudio, texto, vídeo e fotográficos, 
observações diretas e de modo participativo. Além disso, fez-se uso de 
entrevistas abertas e questionários de cunho quantitativo e qualitativo. 
Tais instrumentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da UNISINOS (Termos e Aprovação no CEP - Apêndice 2).

Quanto à sistemática de certificação, foi concedido, ao final, 
um certificado a todos os envolvidos que perfizerem no mínimo 75% 
de presença nas atividades propostas no tempo escola e no tempo 
comunidade, como forma de integração.
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Quanto à estruturação do curso, as atividades foram organizadas 
e planejadas a partir dos referenciais de Fardo (2013), Vianna et al. 
(2013), Alves, Minho e Diniz (2014), Schlemmer (2014a, 2014b, 2015, 
2016), Scott, Sebastian e Basten (2014), Chou(2015) e Schlemmer e 
Lopes (2016).

Atividade 1 – Interação com os jogos

Na atividade 1, explorou-se com os estudantes do curso de 
História- ITERRA a partir de diferentes jogos em plataformas distintas, 
a fim de vivenciar, de acordo com Alves, Minho e Diniz (2014), a lógica 
dos jogos e compreender suas mecânicas e dinâmicas fundamentadas 
por Fardo (2013) e Scott, Sebastian e Basten (2014), exploradas dentro 
da seção 2.2.2.

Atividade 2 - Narrativa Interativa e Definição do Escopo

Esta atividade previu, a partir da narrativa interativa ou storytelling 
inicial, definir quais são as áreas problemáticas a serem investigadas 
e para as quais se busca uma solução, conforme evidenciado em 
Schlemmer (2014a, 2015, 2016). 

Assim, fez-se uso de uma narrativa inicial, que foi concebida. 
A partir da narrativa inicial, os estudantes organizaram-se em grupos, 
formando clãs, formados a partir de seus interesses e/ou proximidades 
regionais a fim de trabalharem a problemática, na perspectiva do 
desenvolvimento do projeto de aprendizagem adaptado ao Ensino 
Superior (SCHLEMMER, 2002; NICHELE, 2015). 

Para toda a atividade foi previsto um total de 8 horas/aula 
presenciais, em que cada clã, ao final, sistematizou suas reflexões em 
diferentes tecnologias híbridas (mistura em tecnologias analógicas e 
digitais) a fim de apresentar aos demais clãs suas reflexões. 
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Atividade 3 – Estudo das diferentes abordagens tecnológicas 

No projeto de aprendizagem pensou-se em fazer com que 
os estudantes do curso de História-ITERRA utilizassem diversas 
abordagens tecnológicas a fim de analisar quais são os sentidos 
atribuídos por eles. Cabe salientar que os estudantes tiveram contato 
com algumas tecnologias digitais, pois tiveram a disciplina de 
Informática Básica, no segundo semestre de 2014. Entre elas, citam-se: 
Skype, Google Hangout, Google+, Gmail, Google Acadêmico, Blogger, 
Facebook, Evernote, Google Drive, Prezi, Dropbox, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle, entre outros aplicativos de produtividade.

Como a proposta foi trabalhar com projetos de aprendizagem 
adaptados ao Ensino Superior, refletiu-se acerca do uso de diferentes 
perspectivas tecnológicas, não contempladas em Informática 
Básica (como o uso de realidade aumentada, QRCode, entre outras 
tecnologias), bem como vincular os conceitos de BYOD.

Para tal fim, destinaram-se 9 horas/aula, sendo que 5 horas/
aula foram realizadas de forma online, utilizando alguma mídia 
social, como o Facebook, pois 33% dos estudantes têm conta neste 
aplicativo social. 

O restante (4 horas/aula) operacionalizou-se de forma 
presencial. Este processo também foi registrado no diário de cada clã 
de trabalho formado. 

Atividade 4 – Desenvolvimento do Projeto de Aprendizagem

Passada as atividades anteriores, nesta atividade iniciou-se o 
desenvolvimento do projeto de aprendizagem, a partir da definição das 
M&D que cada clã fez para cada projeto proposto, levando em consi-
deração que a gamificação se deu num contexto híbrido e multimodal 
(SCHLEMMER, 2014a, 2015, 2016; SCHLEMMER, LOPES, 2016).
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Para desenvolver essa atividade, considerou-se pertinente o uso 
do canvas da gamificação proposto por Vianna et al. (2013).  De acordo 
com Osterwalder (2011), o canvas é considerado um mapa estrutural, 
funcionando com uma linguagem visual a fim de compreender todo o 
fluxo informacional de um modelo de negócios, mas que pode ser útil 
para quaisquer outras áreas, inclusive educacional.

A partir do canvas da gamificação proposto por Vianna et al. 
(2013), acrescentou-se e/ou modificou-se alguns elementos referentes 
à proposta de Fardo (2013), Alves, Minho e Diniz (2014), Scott, 
Sebastian e Basten (2014), e Chou (2015).

Por isso elaborou-se o Esquema 1 (Apêndice 2), tendo como 
embasamento o estudo de Vianna et al. (2013), Fardo (2013), Alves, 
Minho e Diniz (2014), Scott, Sebastian e Basten (2014), Chou (2015) e 
Schlemmer (2016, 2018). 

Pelo Esquema 1 (Apêndice 2), percebeu-se o modelo de 
canvas do projeto de aprendizagem gamificado na perspectiva de 
uma construção colaborativa e cooperativa, discutida por Schlemmer 
(2014a, 2015, 2016), dentro de uma filosofia de games for change, 
proposta por McGonigal (2012) e Schwartz (2014). O Esquema 1 
(Apêndice 2) é organizado a partir de 6 agrupamentos ou clusters 
que se decompõem nos subagrupamentos, organizados no Quadro 
6 (Apêndice 2).

Para auxiliar os estudantes, trabalhou-se nesta atividade com o 
RPG, a partir do auxílio de um profissional ou mestre de jogo. Os jogos 
de interpretação de personagem permitiram expandir as fronteiras 
entre o real e o imaginário, como afirma Murray (2003), pois os 
“Acontecimentos encenados têm um poder transformador que excede 
tanto o dos fatos narrados quanto dramatizados, pois nós assimilamos 
como experiências pessoais” (MURRAY, 2003, p. 166).
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Para esta atividade, previu-se um total de 22 horas/aula na 
modalidade presencial física, enquanto que, para a modalidade online, 
foi previsto um total de 15 horas/aula. Todo o processo foi registrado 
no diário de cada clã formado. Foi fornecido acesso ao cartógrafo 
para que pudesse acompanhar o progresso de cada clã (pois a fase 
seguinte prevê a revisão estratégica do projeto de aprendizagem).

Atividade 5 – Revisão da estratégia do Projeto de Aprendizagem

Esta atividade tem por finalidade, de acordo com Alves, Minho 
e Diniz (2014), verificar se a missão, o projeto, entre outros elementos, 
são compatíveis com a temática e a narrativa envolvidas. 

Para tal fim, destinou-se 6 horas/aula para a revisão da estratégia 
adotada no projeto de aprendizagem a fim de aprimorá-lo. Nesta 
atividade os clãs também realizaram seus apontamentos junto ao seu 
diário de campo. 

Atividade 6 – Operação no tempo comunidade

Souza e Beltrame (2010) esclarecem que a teoria constituiu “[...] 
uma prática social histórica, que resulta de processos que envolvem 
os sujeitos dessas práticas, que por sua vez a validam ou não, que 
possibilitam novas construções práxicas. ” (p. 87, grifo dos autores).

Com base nesse pensamento, a atividade se constitui em 
“praticar” o projeto de aprendizagem gamificado na sala de aula no 
contexto rural, a fim de compreender como os estudantes do curso 
de História-ITERRA percebem a contribuição do que foi proposto no 
processo de emancipação digital cidadã, no seu campo profissional 
de atuação, visto que o lado pessoal foi analisado a partir das 
interpretações dos sujeitos e outros instrumentos de produção de 
dados apresentados no curso extensionista. Foi destinado o total de 
16 horas/aula para esta atividade.
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Vale esclarecer que o objetivo com o trabalho não é o de 
transformar os componentes curriculares em um jogo, mas sim, 
compreender a contribuição que a gamificação pode apontar para 
o desenvolvimento de um projeto de aprendizagem gamificado 
com o intuito de promover reflexões acerca do domínio comum na 
universidade, como forma de torná-lo mais significativo à realidade que 
se apresenta.

3.4 Congratulations!!! {organização e análise dos dados} 

De acordo com Rolnik (2014), a teoria é algo que se constrói 
durante o processo de formação do cartógrafo. Desse modo, “[...] o 
cartógrafo serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não 
só escritas e nem só teóricas” (ROLNIK, 2014, p. 65). Sendo assim, o 
cartógrafo faz uso de múltiplas fontes a fim de compor suas cartografias. 

Tal fato justifica por que uma investigação se dá por meio de 
pistas que norteiam o caminhar do cartógrafo. Para que as pistas 
funcionem, elas necessitam de procedimentos concretos que são 
“encarnados” em dispositivos, de acordo com Passos, Kastrup e 
Escóssia (2009).

Os dispositivos, conforme os autores Passos, Kastrup e Escóssia 
(2009), representam “[...] uma série de práticas e de funcionamentos 
que produzem efeitos. ” (p. 81). Pode-se compreendê-los como “[...] 
máquinas que fazem ver e falar” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 
2009, p. 78). 

Com o intuito de acompanhar os processos de produção 
de subjetividade, foram utilizados: diários de campo, observações 
diretas, entrevistas abertas e questionários. Para organizar e analisar 
os dados foram usados os softwares Transana e NVivo. A fim de auxiliar 
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neste processo de sistematização, fez-se uso de pistas teóricas e 
pistas empíricas. As pistas teóricas (indicadores de emancipação) 
foram obtidas por meio da fundamentação teórica e da descrição 
metodológica, e estão elencadas no Quadro 7 (Apêndice 2).

O Quadro 7 (Apêndice 2) apresenta os indicadores enquanto 
pistas, e os subindicadores são vistos enquanto processos de acordo 
com Passos, Kastrup e Tedesco (2014). As pistas empíricas foram 
desveladas durante o processo de intervenção no curso extensionista 
“Culturas Híbridas”. Vale destacar que tanto as pistas teóricas quanto 
as empíricas têm por intuito “[...] emergir realidades que não estavam 
dadas, à espera de uma observação. ” (PASSOS; KASTRUP; TEDESCO, 
2014, p. 175, grifo nosso).

Portanto, a organização e análise dos dados fazem com que 
a pesquisa “[...] se volte para si mesma e se interrogue acerca da 
implicação e da participação, levando à problematização e ao 
reposicionamento do lugar dos [sujeitos]” (PASSOS; KASTRUP; 
TEDESCO, 2014, p. 200). 



4. FASE 2 {DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO EXTENSIONISTA}
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Donkey Kong: Let´s Go!

Passos, Kastrup e Tedesco (2014) afirmam que cartografar é 
conectar afetos que surpreendem, por isso iniciou-se a jornada com 
o desenvolvimento do projeto de extensão Culturas Híbridas e sua 
posterior aprovação junto a Diretoria de Extensão da UFFS, sob o 
processo SGPD nº 23205.004437/2015-14 (Projeto e parecer na UFFS 
- Apêndice 3). 

A extensão, de acordo com Boaventura de Souza Santos 
(2011), representa uma das formas para reconquistar a legitimidade 
da universidade no século XXI. 

No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar 
a universidade e, de fato, transformá-la numa vasta agência de 
extensão ao seu serviço, a reforma da universidade deve conferir 
uma nova centralidade às atividades de extensão [...] e concebê-
las de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às 
universidades uma participação ativa na construção da coesão 
social, no aprofundamento da democracia, na luta contra 
a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da 
diversidade cultural (p. 73). 

Neste sentido, o curso Culturas Híbridas tem como objetivo 
favorecer o processo emancipatório digital cidadã de jovens do 
campo num contexto híbrido, multimodal e ubíquo. Pretende apoiar 
os estudantes da UFFS, particularmente os estudantes do curso de 
História-ITERRA - campo empírico, na identificação e na resolução de 
problemas envolvendo a exclusão e discriminações sociais, dando voz 
aos excluídos e discriminados, como aponta Santos (2011). 

Por essa razão, a pesquisa cartográfica vale-se da inclusão ativa 
dos sujeitos no processo de produção de conhecimento, permitindo 
intervir na realidade, já que desestabiliza os modos de organização 
do conhecimento e das instituições que se encontram hierarquizados 
(PASSOS; KASTRUP; TEDESCO, 2014).



95

s u m á r i o

Por esse motivo, neste capítulo, aborda-se como se deu o 
desenvolvimento do curso extensionista Culturas Híbridas, a partir do 
método cartográfico de pesquisa e intervenção, proposto por Kastrup 
(2007), enquanto metodologia de pesquisa. Para tanto, fez-se uso 
de registros em diários de campo, observações diretas e entrevistas 
abertas e questionários.

No curso extensionista se inscreveram 28 estudantes dos 44 
incialmente previstos. A redução do número de participantes é oriunda 
dos seguintes aspectos: A desistência de alguns sujeitos do curso de 
História-ITERRA no semestre em que a atividade se desenvolveu; A 
atividade já foi desenvolvida pelo estudante e aproveitada a partir de 
outras experiências com outros projetos de extensão; Falta de interesse 
de alguns estudantes em desenvolver a atividade proposta.

Participaram da intervenção, na primeira turma15, 20 sujeitos, 
sendo que 7 são do gênero masculino (35% da amostra) e 13 do 
gênero feminino (65% da amostra). Já na segunda turma16 participaram 
8 sujeitos, sendo que 4 são do gênero masculino (50% da amostra) e 4 
do gênero feminino (50% da amostra).

Para uma melhor exploração do processo, as seções encontram-
se estruturadas de acordo com o diário do campo do pesquisador ou 
cartógrafo nas duas turmas, contemplando as evoluções do campo 
empírico e do próprio cartógrafo17 no transcorrer das atividades 
desenvolvidas de forma diária. 

15 Período de realização do curso no tempo escola foi de 11/11/2015 até 16/11/2015, enquanto 
que o tempo comunidade ocorreu no período de 17/11/2015 até 01/03/2016.

16 Período de realização do curso no tempo escola foi de 26/07/2016 até 01/08/2016, enquanto 
o tempo comunidade ocorreu no período de 27/09/2016 até 31/12/2016.

17 A partir deste ponto em diante utilizar-se-á cartógrafo ao invés de pesquisador, em 
detrimento da metodologia de pesquisa empregada, neste caso, o método cartográfico de 
pesquisa e intervenção.
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Assim, diferente do que se propôs no projeto extensionista 
Culturas Híbridas, não houve o acompanhamento direto no tempo 
comunidade, optou-se pelo desenvolvimento de um questionário 
de cunho quantitativo e qualitativo (Questionário 2 – Apêndice 3), 
denominado de questionário de contexto, em virtude de alguns fatores, 
entre eles: Dificuldades de acompanhamento dos diferentes sujeitos nas 
atividades em suas respectivas escolas do campo, mesmo daqueles 
que se encontram no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
conforme previsto anteriormente no capítulo 3; Alguns sujeitos não 
atuam diretamente nas escolas do campo; Os estágios previstos para 
o curso de História-ITERRA ocorreriam no final do segundo semestre 
de 2016 e primeiro semestre de 2017, e isso, impossibilitaria concluir o 
trabalho, culminando na tese. 

4.1 Jogador 1 joga o dado {primeiro dia}

O primeiro jogador tira o número 1 em seu dado e avança para 
a casa de número 1.  Na carta de número 1 está escrito:

Muitas angústias, medos e ansiedade no dia anterior à realização 
do curso. Noite mal dormida, pensamentos sobre o que havia 
sido programado, seria suficiente para dar conta do trabalho a 
ser realizado? A todo o momento todo o embasamento teórico 
e as experiências anteriores de vários autores fluíam na cabeça. 
(Cartógrafo 1).

O trabalho seria capaz de mobilizar e engajar os estudantes 
na aprendizagem durante o período de desenvolvimento do curso de 
extensão? 

Tal questão, ao mesmo tempo em que desafia também encoraja. 
O cartógrafo estava em busca de pistas iniciais do processo. Para 
tanto, percebeu, a partir da literatura, que numa pesquisa cartográfica, 
é necessário o engajamento dos diferentes sujeitos no processo de 
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investigação, o que acontece a partir do momento em que todos 
se sentem parte do processo, desenvolvendo o sentimento de 
pertencimento (PASSOS; KASTRUP;  TEDESCO, 2014). 

Nesta lógica, o cartógrafo deve conhecer, agir e criar um clima 
instigador/provocador. Ele se forma a partir “[...] dos efeitos das 
múltiplas práticas de pesquisa, práticas que dão acesso ao plano de 
onde emergem sujeito, objeto, campo, pesquisador, pesquisados, 
questões, textos, desvios e mundos. ” (PASSOS; KASTRUP;  TEDESCO, 
p. 49, 2014). Percebe-se que o cartógrafo, os sujeitos e a pesquisa 
emergem juntos, de acordo com os autores, fundamentados em Varela 
(2005), ou seja, são enactuados. 

Sendo assim, o envolvimento e a mediação do cartógrafo 
permitiu que o estranhamento inicial com o curso extensionista fosse 
ressignificado a partir da interação realizada com os sujeitos, conforme 
pode ser identificado nas seguintes escutas:

Pensei diversas vezes como isso poderia somar e contribuir, 
tanto na minha formação quanto em minha prática docente, ou 
seja, como poderia trazer as lições adquiridas desse processo 
para minha vida. (Sujeito 15).

[...] é um assunto que eu desconheço totalmente. (Sujeito 24).

Para que essa e outras reflexões e questionamentos18 realizados 
pelos sujeitos fizessem sentido, foi desenvolvida uma proposta de 
curso apresentada no Quadro 8 (Apêndice 3).

Pelo Quadro 8 (constante no Apêndice 3) percebe-se a 
complexidade de gestionamento do projeto extensionista, o que 
envolveu, inicialmente, que os estudantes assinassem o TCLE e 
Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (Termos Assinados 

18  Entre os questionamentos feitos: Como o projeto seria executado?; O que seria abordado?; 
Como se daria o processo metodológico?; Como se daria a avaliação do processo?
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- Apêndice 3), como forma de colaborarem e participarem no 
desenvolvimento da pesquisa.

Na sequência, iniciaram-se as discussões acerca das 
expectativas dos sujeitos diante da proposta inicial da extensão. Os 
sujeitos argumentaram:

Desenvolver o jogo que dê para a gente usar em nosso meio, 
com os movimentos sociais, aquilo que a gente conhece, dentro 
do nosso contexto. (Sujeito 7).

Poder usar o jogo para ensinar melhor na escola. (Sujeito 5).

[...] a gente entender a Educação na Era da Portabilidade, 
na era em que tudo tá sendo pela internet e a distância, mas 
numa forma que a gente consiga dá qualidade para isso. [...] 
a gente vive uma era em que tudo é determinado pelo chip, 
pela internet, então compreender essa mudança na sociedade 
e incorporar isso para dentro do movimento social, para dentro 
da dinâmica do ensino de história é muito importante. (Sujeito 
18, grifo nosso). 

[...] a sensação é de que existem muitas possibilidades de se 
utilizar os jogos para uma integração entre educador e aluno. 
(Sujeito 25).

É possível constatar que os estudantes esperavam que o 
curso extensionista permitisse “ensinar melhor na escola”, a partir da 
incorporação das diferentes tecnologias dentro do movimento social, 
pois “vivenciamos uma era, denominada Era da Portabilidade”, a ideia 
de que o aprendizado pode ser em contexto de mobilidade, indo ao 
encontro do que Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011), Fedoce e 
Squirra (2011) e Santaella (2013) denominam m-learning.

Na sequência, foram abordados com os sujeitos os conceitos de 
hibridismo, multimodalidade, jogos e gamificação. Seguem algumas 
das contribuições e reflexões dos sujeitos.
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Na questão do hibridismo, o sujeito 23 afirma que: “Mistura. 
Diferentes possibilidades de criação de jogos [no caso se referindo ao 
contexto jogos]. ” (Sujeito 23).

Já o sujeito 18 relaciona o conceito com a ideia do milho híbrido, 
pois, segundo ele: “Quando é milho híbrido é porque é mistura. ” 
(Sujeito 18).

Ele complementa afirmando que o hibridismo também 
representa: “As culturas de linguagem. Para nós que somos do campo, 
há uma mistura de diversas linguagens, indo desde a oral até a digital. 
” (Sujeito 18).

Pela fala do sujeito 18, percebe-se que, nessa mistura, o 
hibridismo envolve a linguagem19, entendida aqui como evolução do 
processo de comunicação. Ele ainda entende que se vive numa cultura 
híbrida e não somente digital como preconiza os autores Silva (2006), 
Santaella (2007) e Schlemmer (2014a, 2015, 2016).

Na questão da multimodalidade, de acordo com a etimologia 
da palavra, os sujeitos argumentam que: “Muitos modos, né? Pode ser 
digital, pode ser analógico. ” (Sujeito 11).

O que define ou determina o uso de uma modalidade 
educacional ou outra, além das considerações feitas por Saccol, 
Schlemmer e Barbosa (2011), é a realidade ou o contexto do sujeito, 
do que ele tem acesso. Tal ponderação foi desenvolvida pelo sujeito 
18 e depois sinalizada pelos demais sujeitos: “Cada um tem seu modo 
de funcionamento. Um livro a partir do pensamento de alguém, da 
pesquisa de alguém, por exemplo. ” (Sujeito 18).

19  Santos et al.  (2014) explicam que o dinamismo da língua é evidenciado para além do 
texto, manifestando-se por meio da oralidade, da escrita, da imagem, do som, entre outros 
elementos de expressão.
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Na questão do conceito de jogos, 

[...] percebeu-se que muitos têm a ideia de um jogo enquanto 
algo que envolve a competição. Colaboração em nenhum 
momento foi comentada. Porém, o discurso se altera quando 
eles vivenciaram, na prática, as mecânicas e dinâmicas dos 
diversos jogos disponibilizados para exploração com os 
estudantes. (Cartógrafo 1).

Vários estudantes relatam que este é o seu primeiro contato 
com a área de jogos digitais. “Dos 28 estudantes, dois relataram 
jogar com frequência jogos do tipo digital, enquanto que os demais 
preferem jogos analógicos, tais como xadrez, jogos de baralho, truco. 
” (Cartógrafo 1).

Muitos sujeitos associam jogos à violência, citando os jogos tipo 
GTA20. “O GTA todo mundo fica se matando, se atirando e aí aquilo 
bota a criança tão no automático, tão no automático, que a criança 
acaba nem refletindo aquilo que ela está fazendo ali sabe, [...] é um 
negócio bem complicado na questão dos jogos digitais. ” (Sujeito 8).

De acordo com Alves (2004) e Alves e Carvalho (2011), antes de 
se considerar um jogo como violento, deve-se considerar o universo 
daquele que joga, pois ele é composto de outros elementos (questões 
afetivas e socioeconômicas) que fazem parte da arquitetura da vida 
social do jogador.  

Ramos (2012) propõe o conceito de ciberética, como a ética 
presente em jogos eletrônicos uma vez que o jogador avalia as regras 
definidas de forma a orientar o seu comportamento no mundo virtual. 
De acordo com a autora, os jogadores percebem a diferenciação entre 
as leis que regram a realidade do cotidiano e as regras propostas no 
mundo virtual dos jogos. “Há um deslocamento entre os conteúdos 

20  GTA (Grand Theft Auto) trata-se de um jogo num mundo aberto, em que o jogador assume 
o papel de três criminosos. Durante o jogo são realizados vários roubos e missões, cujo 
intuito é o ganho financeiro (SOUZA et al., 2015).
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morais e éticos da realidade e os jovens identificam essa diferença, 
porque conseguem se deslocar de seus valores e libertar-se dentro do 
mundo virtual.” (RAMOS, 2012, p. 329-330).

Ramos (2012) afirma que é importante o papel do educador 
enquanto mediador no processo do que a autora denomina “trasmissão 
das regras”, além da discussão dos temas trazidos pelos jogos, 
fazendo um contraponto entre o cenário ficcional e a realidade que se 
apresenta, além de impor limites quanto ao tempo que o jogador passa 
jogando. Por isso, Alves e Carvalho (2011) incluem boas práticas que 
auxiliam pais e responsáveis (educadores) nesta questão.  O relato 
do sujeito 5 indica algumas destas práticas como a ideia de jogar em 
conjunto com a criança e a explicação sobre o que aquele jogo irá 
desenvolver na criança.  

Esses jogos de luta os meus querem jogar, os que mais eles 
jogam é o For Cry e outros também, mas aí, a gente explica do 
que é o jogo. A gente joga com eles. A gente explica como é 
as coisas para eles. Tem vários jogos para brincar com eles em 
casa, e a gente coloca horários para eles jogarem. (Sujeito 5).

Mediante a discussão de jogos, introduziu-se o conceito de 
gamificação.  Para os sujeitos, gamificação significa:

Transformar tudo em um jogo. (Sujeito 11).

Criar um jogo com uma finalidade didática. (Sujeito 1).

Fazer trabalho didático a partir dos jogos, como por exemplo, 
como ensinar História através dos jogos. Pode ser uma forma 
de gamificar o ensino de História e, isso, pode ser feito em 
conjunto com os alunos.  (Sujeito 7).

Vem de game e jogo. Acho que é você pegar um conteúdo 
e transferir para um jogo de modo que você possa aprender. 
(Sujeito 23, grifo nosso).
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Pelas afirmações realizadas verifica-se que a gamificação se 
mistura com a ideia de jogo (de acordo com o Sujeito 11), um jogo 
sério (de acordo com o Sujeito 11) e de GBL (de acordo com os 
Sujeitos 7 e 23).

O Sujeito 1 revê sua afirmação anterior e afirma: “Na era ‘quase’ 
ou ‘toda’ digital, a gamificação pode ser uma alternativa ao modelo 
atual da metodologia de ensino, e principalmente sua falência didática 
e seu grande desinteresse por parte da juventude presente na escola.” 
(Sujeito 1). 

Percebe-se, pela escuta do Sujeito 1, uma aproximação ao 
conceito de gamificação. Conforme se avançou nas discussões, 
os sujeitos percebem a gamificação enquanto uma possibilidade 
de produção de jogos em ambientes não jogos. Ela é vista “como 
algo importante”, pois “traz um aporte novo ao processo de ensino” 
(tais colocações são registradas pelos relatos orais dos sujeitos). Os 
sujeitos percebem também que o uso da gamificação necessita de 
uma análise dentro do contexto escolar, com o intuito de clarificar e 
mediar a ideia de tornar em jogo um contexto não jogo, assim como 
sinalizam os autores Alves, Minho e Diniz (2014).

Após a exploração dos conceitos21 e sua posterior discussão 
com os sujeitos, incentivou-se o registro de todas as informações 
num diário de campo individual, como forma de evidenciar o que eles 
experienciaram, enquanto sujeitos do processo de aprendizagem, 
e o que significam para a sua prática, enquanto educadores nas 
comunidades da qual fazem parte. A construção do diário foi inspirada 
na proposta de Buck Institute for Education (2008), apresentada no 
Quadro 9 (Apêndice 3).

Os sujeitos apoiaram a ideia e aprovaram a proposta de diário 
(Quadro 9 – Apêndice 3). Segundo eles, o diário de campo permite 

21  Hibridismo, multimodalidade, jogos e gamificação. 
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sistematizar as experiências desenvolvidas durante o processo, a fim 
de acompanhar o aprendizado. 

Na parte da tarde, os sujeitos interagiram com diferentes jogos 
analógicos e digitais (Anexo 1), conforme cronograma apresentado no 
Quadro 8 (Apêndice 3). O Quadro 10 (Apêndice 3) apresenta o rol de 
jogos experenciados pelos sujeitos.

O Quadro 10 (Apêndice 3) foi elaborado tendo por base as 
categorizações propostas por Prensky (2012) e Arruda (2014). O plano 
era que os sujeitos identificassem as mecânicas e dinâmicas dos 
diversos jogos, fossem eles analógicos ou digitais, além de adicionarem 
novas M&D aos jogos propostos. De acordo com Petry (2016, p. 29), 
“[...] a regra do jogo não pode ser uma norma fixa, tomada de algum 
lugar à ele externo, mas que é mutável pelo próprio exercício do jogar, 
pois o jogar se exercita no jogar. ” 

Num primeiro momento22, em função das interações com 
os diferentes jogos analógicos, os sujeitos constataram, a partir 
de relatos orais de forma conjunta, que os jogos são artefatos que 
dinamizam o processo de aprendizado de seus pares e incentivam o 
trabalho coletivo.

Alguns deles percebi que posso readaptá-los para usá-los em 
sala de aula, com isso posso desenvolver novos. (Sujeito 27).

[...] esses jogos podem se tornar um material que se pode 
utilizar em sala de aula até mesmo como trabalho avaliativo, 
mas de uma forma diferente, muito mais animada e atraente. 
Além disso, tem a questão da coletividade e do trabalho em 
equipe. (Sujeito 28).

Além disso, despertam o interesse de seus pares, tornando-
se artefatos culturais que são essenciais à prática docente e, ainda, 
permitem a aproximação com a realidade que se apresenta. 

22  Os jogos digitais foram experenciados no segundo dia de curso, pois, haviam várias 
propostas de jogos analógicos a serem jogados neste dia.
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O jogo também possibilita autonomia a partir de uma reflexão 
prévia e engajamento dos sujeitos, não levando em consideração 
apenas a ideia de “competição”, de “disputa”, mas de colaboração e 
de cooperação. 

[...] o principal é aprender e não ganhar. (Sujeitos 1 e 2).

Na vida nem sempre vencemos, e isso, temos que aprender 
para trazermos para nossa realidade. (Sujeito 15).

Outra colocação importante se refere ao fato de que se aprende 
a jogar “jogando” ou “praticando”. Por outro lado, percebe-se, em 
algumas falas, a ideia de que o jogo serve como forma de “fixação” 
de conhecimentos. A proposta não é trabalhar na lógica da fixação, 
até porque quando se fala em aprendizagem, em cognição, tudo é 
movimento, sendo que, no âmbito fisiológico do cérebro, o que se 
encontra são impulsos elétricos, conectando neurônios em rede, 
formando sinapses, ou seja, tudo é movimento, nada é fixo, portanto, 
fixar “O que? ” e “Onde?”. 

Antonio Brasil (2012) propõe que os jogos sejam dispostos como 
materiais didáticos (livres ou não) via internet, além de se apresentarem 
como uma possibilidade de recurso digital. Vai-se além, incluindo-os 
enquanto possibilidade de recurso também analógico e/ou híbrido, 
visto que se vive numa fase híbrida, conforme os autores Silva (2006), 
Santaella (2007) e Schlemmer (2014a, 2015, 2016).

Verifica-se, também, pelo questionamento feito por um dos 
estudantes, que: “O que devemos fazer para que esses jogos sirvam 
de forma educativa [?] ” (Sujeito 10). 

Para responder a este questionamento realizado pelo sujeito 10, 
outro sujeito auxilia, enquanto pesquisador.

[...] hoje quando você [cartógrafo 1] começou a explicar, falar 
da questão do jogo aí que a gente parou para refletir sobre 
a intencionalidade [...] tu não vê a potencialidade que o jogo 
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pode ter, tanto na questão da sala de aula se tu for trabalhar 
esses jogos, principalmente nos estágios com o Ensino 
Médio e Fundamental [...] o jogo pode contribuir muito nisso, 
principalmente que a juventude que se tem hoje é ligada muito 
na questão da tecnologia e isso, não adianta dizer que no campo 
é diferente porque não é, a juventude no campo também quer 
ter acesso, não é uma questão de tecnologia e, isso é uma coisa 
que a gente enquanto educador é importante potencializar no 
nosso meio né? (Sujeito 8).

Vale destacar que o sujeito 8 sumariza, dizendo que o desafio 
que se coloca enquanto educadores é: “[...] usar essa era digital a 
nosso favor principalmente o que diz respeito a jogos que é de como 
potencializá-los e torná-los formativos em nossos espaços e como 
criar jogos novos que contribuam na criatividade juntamente com a 
compreensão da realidade em que vivemos. ” (Sujeito 8). 

Pelo trabalho realizado neste dia, evidenciou-se a preferência 
dos sujeitos por jogos do tipo analógicos, indo ao encontro da análise 
prévia feita com a turma e apresentada no capítulo 3. Entre os jogos 
experenciados e mostrados no Quadro 10 (Apêndice 3), os sujeitos 
indicaram suas preferências, o que se pode observar pelo Gráfico 1 
(Apêndice 3).

Percebe-se a preferência por jogos do tipo tabuleiro (Cobras e 
Escadas, com 10 sujeitos, perfazendo 17%; Desafino, com 7 sujeitos, 
perfazendo 12%; Central de Jogos, com 1 sujeito, perfazendo 2% e 
Combate, com 3 sujeitos, perfazendo 5%), quebra-cabeças (Se Vira, 
com 11 sujeitos, perfazendo 19%; Pictionary Man, com 3 sujeitos, 
perfazendo 5%; Zoob, com 5 sujeitos, perfazendo 9%), e, por fim, 
cartas (UNO, com 13 sujeitos, perfazendo 22%; Detetive, com 3 
sujeitos, perfazendo 5%; Munchkin, com 2 sujeitos, perfazendo 3%). O 
Gráfico 2 (Apêndice 3) mostra alguns elementos, entre eles habilidades 
e competências desenvolvidas de acordo com os sujeitos.
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Pelo Gráfico 2 (Apêndice 3), verifica-se alguns elementos, 
habilidades e competências desenvolvidas com os jogos 
experenciados, entre eles: O raciocínio (28%); A interação, O 
divertimento e a coordenação motora (ambos com 16% cada); A 
coletividade e a criatividade (ambos com 8% cada); A colaboração e o 
companheirismo (ambos com 4% cada). 

Ao final deste dia, os sujeitos inferem que “[...] a gamificação nos 
remete a entender que os jogos podem ser educativos e produtivos. ” 
(Sujeito 13).

Destaca-se, além disso, o fato de que os sujeitos vislumbram os 
jogos enquanto artefatos que podem ser utilizados em suas práticas 
pedagógicas enquanto educadores do campo.

4.2 Jogador 2 gira a roleta {segundo dia}

Luluzinha: E o número sorteado foi 2!!! O prêmio para a carta 
coringa é...

Segundo dia representa a emoção, a ansiedade de trabalhar 
com narrativas a partir de RPG.... Pessoal desconfiado. 
Personagens e Histórias de épocas medievais, conflitos, busca 
de soluções. (Cartógrafo 1).

O uso do RPG foi importante para instigar os sujeitos do curso, 
pois praticamente a maioria nunca havia falado e experenciado alguma 
atividade com este tipo de jogo, ainda mais no RPG de mesa, mestrado 
pelo monitor 1, perito em criar histórias fantasiosas. 

A temática escolhida pelo cartógrafo 1, em conjunto com a 
coordenação do curso de História-ITERRA e com o monitor 1, foi a 
economia solidária na primeira turma do curso. 
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A economia solidária é um processo político, econômico e 
cultural que propicia a construção de novas relações sociais 
visando à melhoria da qualidade da vida através do ecodesen-
volvimento. Afirma modelos de gestão integrada e participativa 
dos recursos socioambientais, inequivocamente associados a 
valores inestimáveis de convivência humana: autogestão, de-
mocracia, cooperação. (FÁVERO, 2013, p. 62).

Portanto, engloba os elementos apontados por Arroyo (2011): 
terra, trabalho, produção, família, comunidade, assentamento, escolas 
agrícolas e família agrícola. Para isso, o monitor 1 criou uma ficha de 
apontamentos sobre a temática escolhida (Anexo 2), além de uma 
narrativa inicial (Anexo 2) e uma ficha na qual cada sujeito deveria 
compor seu personagem, indicando sua raça e suas forças (Anexo 2). 

Na segunda turma do curso, por sua vez, a temática escolhida 
foi o conflito de Canudos, pois envolve um momento histórico ocorrido 
no Brasil, a fim de evidenciar um maior envolvimento dos sujeitos 
com o RPG, visto que, na primeira turma, houve dificuldades quanto 
ao entendimento de funcionamento do jogo a partir de um conflito 
fantasioso. Para tanto, o monitor 1 criou toda uma narrativa envolvendo 
o conflito e lançou o desafio aos sujeitos (Anexo 2). 

No início do experimento do monitor 1 com os sujeitos, houve 
um estranhamento quanto ao entendimento do que vem a ser o RPG, 
tanto com os sujeitos da primeira turma quanto na segunda turma. 
Na fala do Sujeito 10, o RPG “[...] era totalmente desconhecido. ” 
(Sujeito 10). 

Porém, na fala dos demais, entre eles, o Sujeito 2 diz: “Só depois 
pude perceber que o objetivo é se divertir, interagir com os colegas. 
Neste processo interativo associamos mecânicas e dinâmicas, que 
podem ser atreladas ao jogo. [...] Para mim uma lição importante é 
que o jogo [RPG] não está isolado da vida. ” (Sujeito 2).
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Para o sujeito 27: “Ele é um dos jogos que mais se pode 
usar em sala de aula, pois faz com que possamos criar e entrar no 
período ou assunto que estamos brincando fazendo parte da história. 
” (Sujeito 27).

Durante a interação com o RPG, os sujeitos foram questionados 
a respeito das mecânicas e dinâmicas de jogos. Pelas arguições, 
obtidas por relatos orais, eles afirmam: Mecânicas – representam “as 
formas”, “as ações”, “as regras”, “as missões” para o jogo; Dinâmicas – 
são as interações proporcionadas pelos jogadores durante o processo 
de jogo.

Tais constatações vão ao encontro do que preconizam os 
autores Zichermann e Cunningham(2011), Busarello, Ulbricht e Fadel 
(2014) e Scott, Sebastian e Basten (2014) no capítulo 2. 

Dessa maneira, o RPG

[...] exige trabalho em equipe e proporciona muita interação 
entre os participantes. (Sujeito 9).

[tem] como objetivo de divertir e não de disputa. (Sujeito 1).

[...] a própria dinâmica do jogo, vai além de apenas jogar e ga-
nhar, e sim se divertir, e trabalhar com a cooperação e não ape-
nas com a concorrência, sendo uma ótima forma de trabalhar 
estratégias coletivas, e com um contexto bem abordado histo-
ricamente e com muita criatividade por parte dos educandos, 
pode trazer bom aprendizado [para eles]. (Sujeito 7).

Já, entre os sujeitos da segunda turma que experimentaram um 
fato histórico ocorrido no Brasil, indicou-se que:

Quanto ao RPG, gostei acredito que seja um jogo que se precisa 
de uma boa prática e alguns conhecimentos. (Sujeito 22).

Foi bacana para pensar outras formas de contar histórias 
(narrativas) e com personagens inéditos. (Sujeito 26).
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Neste momento, foi possível compreender que o jogo não é vis-
to como um meio competitivo e de persuasão, como lido na literatura, 
de acordo com Schlemmer (2014a, 2015, 2016), mas sim de colabo-
ração e cooperação entre os envolvidos no processo, de acordo com 
a mesma autora. As M&D, depreendidas ao jogar, vão muito além da 
perspectiva de PBL. Além disso, evidenciou-se que o RPG, explorando 
um fato histórico, como aconteceu com os sujeitos da segunda turma, 
permitiu que visualizassem o jogo enquanto um meio pedagógico que 
pode auxiliar e complementar nos conteúdos de história. 

[Pode-se] trabalhar com alunos em sala de aula utilizando esta 
ferramenta como auxílio na disciplina de história. (Sujeito 25).

[Com o RPG é possível] conhecer mais sobre os fatos históricos. 
(Sujeito 21).

Complementa-se com a posição de que o RPG possibilitou 
também que houvesse a “[...] ligação entre a realidade, a criatividade 
e o conhecimento prévio [...]. ” (Sujeito 10).

Isso permitiu construir conhecimentos históricos acerca da 
época retratada, neste caso a idade média, na perspectiva dos sujeitos 
da primeira turma. Além disso, os sujeitos perceberam que é possível 
desenvolver uma narrativa a partir de dilemas da vida presente, bem 
como da estrutura curricular do próprio curso, neste caso a área de 
conhecimento da História. Vale destacar, ainda, que o conteúdo a ser 
tratado num jogo de RPG é “[...] maleável, ou seja, pode ser usado 
(o jogo) para trabalhar qualquer assunto que se queira. ” (Sujeito 11).

O sujeito 6 afirma que o RPG é fundamental se for trabalhado 
com crianças. “Interpretar a história de seu assentamento ou acam-
pamento, e tirarem destas atividades aprendizagens [...]. ” (Sujeito 6).

Essas aprendizagens são significativas, pois possibilitam uma 
compreensão melhor da própria realidade do campo, como afirma 
Arroyo (2011).
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Com tal afirmação reflete-se que num jogo a questão da 
interdisciplinariedade está presente, pois, quando se pensa no 
conteúdo, pensa-se na forma de como ele será desenvolvido. 
Para tanto, profissionais de diferentes áreas do conhecimento são 
necessários. Não somente isso, pode-se pensar o jogo enquanto 
artefato ou objeto transdisciplinar (PETRY, 2016), pois, no contexto da 
educação, enquanto educadores, 

[...] necessitamos começar a praticar uma ética da e para a vida 
capaz de reintegrar o cosmo, a matéria, o ser humano e a vida, 
no sentido de resgatar o espírito de solidariedade, de respeito, 
de gratidão e de reverência pela vida e por todos aqueles 
seres que compartilham nosso destino comum. [Essa] nova 
cosmovisão gerada pelos avanços da ciência convoca-nos a 
buscar novas maneiras de ser, de viver/conviver em sociedade 
e com a natureza, a criar conjuntamente uma nova política de 
civilização [...] (MORAES; NAVA, p. 30, 2015, grifo dos autores).

Nessa conjuntura, a transdisciplinariedade é nutrida por uma 
visão complexa da realidade, explorando diferentes níveis de objetos 
de conhecimento (MORAES; NAVA, 2015).

Ela reintroduz e reafirma uma nova epistemologia do sujeito e da 
subjetividade humana, abrindo o campo do conhecimento não 
apenas aos saberes disciplinares, mas também às histórias de 
vidas e aos saberes não acadêmicos e às tradições. (MORAES; 
NAVA, p. 93, 2015).

Analisando-se o conceito de transdisciplinariedade, constata-
se uma flexibilidade estrutural de construção, desconstrução e 
reconstrução de forma permanente da realidade, tendo em vista as 
emergências e as necessidades dos indivíduos, neste caso, os sujeitos 
do curso de História-ITERRA, em função de conhecimentos (MORAES; 
NAVA, 2015). 

O RPG mostrou-se importante neste sentido, pois ajudou: “[...] 
na tomada de decisões, porque a toda hora você encontra obstáculos, 
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acredito que também pela capacidade de se colocar no lugar do outro, 
de desenvolver e possibilitar [...] capacidade interpretativa.” (Sujeitos 
1, 16 e 17). 

Entre os sentimentos gerados durante a experienciação com o 
RPG de mesa, estão:  “[...] confiança, consequência, individualismo, 
socialismo, coletividade, entre outros. ” (Sujeito 4). 

Explica-se com outras palavras, na fala dos sujeitos participantes:

O jogo trabalhou aspectos importantes como cooperação, 
solidariedade, interação, colaboração, e nos trouxe outros 
aprendizados importantes de como estimular a criatividade 
para acompanhar a história sempre tentando ser coerente com 
o período medieval, mas ao mesmo tempo tentando construir 
uma narrativa a partir de uma construção coletiva onde cada 
um interage e depende um do outro para construir a mesma. 
(Sujeitos 7, 8, 12 e 20).

Percebe-se, mais uma vez, na fala dos sujeitos, a ideia de 
transdisciplinariedade. Desse modo, os indivíduos são vistos “[...] 
como seres multidimensionais capazes de ir sempre além do previsto, 
do preceituado, do estabelecido e/ou dado ou herdado de antemão, 
capazes de, em resumo, transcender e/ou transformar-se a si mesmo 
e, ao mesmo tempo, transformar o ambiente em que se encontra. ” 
(MORAES; NAVA, 2015, p. 127).

Em nível de experienciação com os jogos digitais, na atividade 
que foi desenvolvida de forma conjunta23 com o de RPG de mesa, 
evidenciou-se que as TD são tidas como vilãs por alguns, criando um 
período designado de “obsolescência programada” em virtude da 
rapidez com que uma determinada TD é depreciada. Outros colocam 
que elas desempenham um forte papel de desumanização dos sujeitos, 
pois criam seres individualistas e não consideram o contexto coletivo. 

23  Para facilitar a operacionalização do RPG de mesa, o grupo - foi dividido em dois grandes 
clãs. Enquanto um grupo interagia com o monitor 1, o outro grupo interagia com os jogos 
digitais com o monitor 2, 3 e 4. Houve revezamento das atividades durante este dia.



112

s u m á r i o

“Vivemos numa era de reprodutibilidade técnica. ” (Sujeito 18). 
Uma era que Lanier (2010) denomina de “aprisionamento tecnológico”, 
descrito no capítulo 2, fazendo com que ideias que não se adequem a 
um determinado modelo de representação digital sejam menospreza-
das, e estruturas de pensamento sejam engessadas e massificadas, 
fazendo com que se repense no retrocesso às tecnologias analógicas. 
Porém, no campo as TD não são usadas “[...] apenas para a questão 
da rede social e para algumas coisas tipo Facebook e para o What-
sapp. [, mas] como ferramenta política quanto educacional dentro do 
campo hoje. ” (Sujeito 8, grifo nosso).

Isto é, as TD representam fatores para o desenvolvimento de 
várias áreas, dentre elas, a própria Educação, conforme elencado pelos 
sujeitos da pesquisa. Dessa forma, não se pensa num retrocesso, mas 
em novas interpretações dessas TD na vida de cada sujeito, seja em 
nível pessoal e profissional, no seu lazer e no seu viver em comunidade.

Por isso, os jogos digitais, neste contexto foram importantes: 
“Esses jogos são interessantes de serem desenvolvidos com os 
alunos, filhos, crianças que vivem em nosso meio [...]. ” (Sujeitos 3 e 4).

Isso ocorreu devido a sua forma interativa e sua proposta peda-
gógica. Além disso, os sujeitos 3 e 4 indicam que as orientações para 
tais jogos foram realizadas por intermédio de mídias sociais, o que 
permitiu um diálogo e um aprendizado diferenciado, valendo-se do Fa-
cebook como principal instrumento de interação, conforme se verifica 
nos autores Guedes, Guedes e Schlemmer (2013) e Santaella (2013). 

Trabalhou-se com jogos digitais, a partir da internet e de dois 
monitores (monitor 2 e 3) que permitiram com que a ideia de m- learning 
pudesse ser explorada. Isto é, os monitores utilizaram o app Messenger 
para explorar cada jogo com os sujeitos, via celular, utilizando uma 
conexão 3G fornecida pelo cartógrafo. 
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A partir daí os sujeitos perceberam que o celular não é apenas 
um meio, uma voz, mas um artefato útil no processo de aprendizado, 
conforme constatado nos relatos orais. Sendo assim, há interesse por 
parte dos sujeitos na concepção de jogos digitais. 

As primeiras explorações no Mindtest, Wii Sports, Age of Empires 
III e Castles in the Sky (constantes no Quadro 10 – Apêndice 3) mostram 
aprendizagens para além da simples aula expositiva, conforme relatos 
orais obtidos durante a experienciação.  

[...] acredito que os dois jogos podem ser usados em sala nas 
atividades com os educandos. (Sujeito 22).

O impacto causa maior efeito, parece que está batendo de 
verdade [sujeito estava jogando boxe com o jogo Wii Sports]. A 
sensação é mais interessante. (Sujeito 25, grifo nosso).

O jogo, analógico e digital, passou a ser visto como um processo 
de aprendizado, como argumentado pelo sujeito 7, não apenas de 
“transmissão” ou de “absorção” ou de “passagem de conteúdos”, 
como elencado por outros sujeitos do grupo24. 

Os sujeitos 7 e 22 vão além, ao relatarem que, com jogos 
analógicos e digitais é possível

[...] ver várias perspectivas para poder facilitar a diversão e o 
aprendizado não somente das crianças e adolescentes, mas 
também de adultos de nossas comunidades. [...]. (Sujeito 7).  

[...] acredito que os dois jogos [analógicos e digitais] podem ser 
usados em sala nas atividades com os educandos. (Sujeito 22).

Por meio disso, os jogos também possibilitaram um tipo de 
experiência diferenciada. O sujeito 20 argumenta que o educador, neste 
contexto, torna-se um mediador que conduz o processo. Esse mesmo 

24  O cartógrafo se questiona se os componentes curriculares pedagógicos do eixo conexo 
da UFFS estão dando conta de compreender alternativas ao processo de aprendizagem, 
como a gamificação, por exemplo?
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sujeito afirma que o educador deve dialogar, conforme preconizado por 
Freire25 e discutido no capítulo 2, com seus educandos e refletir sobre 
as experiências obtidas a fim de permear um aprendizado significativo 
a todos os envolvidos.  

Ao final deste dia, o Cartógrafo 1, o monitor 1 e o monitor 426, 
elaboraram, por meio das interações realizadas pelos sujeitos, com 
os diversos jogos, analógicos ou digitais, um processo cartografado 
contendo as diversas aprendizagens (Fotografia 1 – Apêndice 3). 

A Fotografia 1 (Apêndice 3) elenca as diversas aprendizagens 
que foram observadas durante o processo de intervenção nos dias 
que se seguiram com os diversos jogos, sejam eles analógicos ou 
digitais. A Fotografia 1a refere-se às interações feitas com a primeira 
turma de sujeitos enquanto que a Fotografia 1b refere-se às interações 
realizadas com a segunda turma de sujeitos.

O primeiro fato se refere ao aparecimento da “opressão” 
(Fotografia 1a – Apêndice 3). Durante a interação com os jogos, 
principalmente o RPG de mesa, os sujeitos tiveram conflitos por conta 
da opressão sofrida por alguém.

Em contrapartida, viu-se no transcorrer do processo interativo 
com os diversos jogos, a construção da “solidariedade” entre os 
pesquisados (Fotografia 1a – Apêndice 3). A “autonomia” também 
apareceu. Um exemplo disso foi a interação realizada entre os sujeitos 
com dois monitores 2 e 3 por meio do Facebook, para compreenderem 
como funcionavam os jogos Mindtest e Age of Empires III (Fotografia 
1a – Apêndice 3). 

Eu fiquei conversando com eles [Monitor 2 e 3] pelo celular. Aí 
eles iam me dando as informações e eu ia jogando. 

25 Freire e Schor (1986) e Freire (2003, 2011, 2014).

26 O monitor 4 participou somente das interações realizadas com a segunda turma de 
sujeitos.
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Daí eu ajudei o sujeito 4 e o Cartógrafo 1 a construírem comigo 
a casinha proposta no Mindtest. (Sujeito 3).

Com isso, emergiu também a “colaboração” e a “cooperação” 
entre os sujeitos (Fotografia 1a – Apêndice 3). Isso foi visível quando 
os sujeitos interagiram com os jogos Cobras e Escadas, Munchkin, Wii 
Sports e UNO. No Munchkin “[sujeitos] começaram não sabendo bem 
ao certo como jogar, daí eles começaram a perceber algumas coisas 
e daí você interagiu com eles [Monitor 1], você cooperou com eles e, 
eles começaram a colaborar um com o outro, depois cooperar e a fazer 
trocas entre si. ” (Cartógrafo 1).

Na segunda turma, a “colaboração” e a “cooperação” 
apareceram quando os sujeitos interagiram nos jogos cujo estilo 
envolvia estratégia, como é o caso do RPG de mesa e do jogo 
Desafino, em que cada um procurava auxiliar um ao outro durante o 
processo de resolução de um determinado problema (Fotografia 1b – 
Apêndice 3). Associado à colaboração e a cooperação, evidenciou-se 
a “criatividade” dos sujeitos quando estes interagiram com o RPG de 
mesa, criando o seu mundo no Minetest ou novas regras para o jogo 
Uno (Fotografia 1b – Apêndice 3). “O colega aqui [Sujeito 27] percebeu 
que no final vocês estavam criando coisas. O processo criativo a todo 
o momento aparece, tanto em jogos como o Munchkin, quantos nos 
demais jogos propostos para o processo interativo. ” (Cartógrafo 1, 
grifo nosso).

Cada ação no jogo tem uma “consequência” (Fotografia 1a – 
Apêndice 3). Ao mesmo tempo, evidenciou-se a ideia de “competição” 
e a definição de uma “estratégia” coletiva para finalizar os jogos de 
forma conjunta (Fotografia 1b – Apêndice 3). 

Assim, pode-se dizer que os sujeitos afloraram seu senso de 
“justiça”. Durante a interação com o RPG de mesa com o primeiro 
grupo da primeira turma, o Monitor 1 evidenciou uma situação que 
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se relata: “[...] vocês [sujeitos] não faziam parte de nenhuma cidade, 
vocês não eram protegidos por lei, nem nada e vocês tinham o senso 
de justiça que vocês de se apropriaram dele e utilizaram no jogo. ” 
(Monitor 1).

Outro fato é que o senso de “justiça” está atrelado diretamente 
à “realidade” vivenciada pelos sujeitos, “socialismo”, e isso determina 
também como questões, como “leis” sejam interpretadas de forma a 
protegerem as minorias (Fotografia 1 – Apêndice 3). Tal fato “[...] é 
muito ligado à questão de nossa terra. ” (Sujeito 10).

Outro elemento apontado pelos sujeitos foi à questão do espírito 
“individualista” versus a “coletividade”. 

O RPG de mesa e outros jogos (como UNO, escadas e cobras, 
entre outros) estabeleceram também a noção de “coragem” e de 
“confiança” no grupo ou parceiros no processo de conclusão das 
atividades propostas (Fotografia 1a – Apêndice 3).

Destaca-se, também, o elemento percebido que foi a “interação” 
dos sujeitos durante todo o processo de análise dos diversos jogos, 
sejam eles analógicos ou digitais (Fotografia 1a e 1b – Apêndice 3). 

Outro elemento a ser considerado é a “imaginação”, que aflorou 
quando os sujeitos interagiram com o RPG de mesa, além disso ela 
permitiu a “exploração” de termos linguísticos regionais das regiões 
norte e nordeste do Brasil, desconhecidos do próprio monitor 1 
(Fotografia 1b – Apêndice 3).

Além disso, ressalta-se a questão de “acessibilidade”, apontada 
pelo sujeito 25, durante a interação com o jogo Se Vira (Fotografia 1b 
– Apêndice 3). “A acessibilidade é um elemento que muitas vezes é 
deixada de lado, pois pensar num sujeito com algum tipo de restrição 
também faz parte do processo de desenvolvimento de um jogo, 
principalmente em se falando da questão física. ” (Sujeito 25).
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Este mesmo sujeito ainda fala da questão de existir um 
“mediador” imparcial durante o processo de interação com os jogos, 
principalmente no jogo Munchkin.

Isso proporcionou uma “aprendizagem” tanto em nível pessoal 
quanto coletivo, oportunizada pela interação com os diversos jogos, que 
serviram de elementos para a concepção dos projetos de aprendizagem 
gamificados (PAG), o que se verifica pelos relatos orais dos sujeitos 
23 e 25 que veem os jogos como uma nova prática educativa dentro 
da sala de aula, que auxilia no processo de desenvolvimento e de 
aprendizagem tanto pessoal quanto coletivo dos sujeitos (Fotografia 
1a e 1b – Apêndice 3). 

Ao final deste dia, os estudantes, a partir de relatos orais, 
começaram a analisar a importância da gamificação e do uso de jogos 
na sala de aula. 

4.3 JOGADOR 1 TIRA DA 
CARTOLA {TERCEIRO DIA}

A carta sorteada é o número 2. Jogador 1 avance duas casas. 
Chegamos na casa 3.

Terceiro dia, momento de aprendizagem de novas tecnologias 
digitais e início dos primeiros esboços dos projetos de 
aprendizagem gamificados. (Cartógrafo 1).

Na parte da manhã, os sujeitos investigaram as diferentes 
tecnologias digitais, entre elas: QRCode, Aurasma e Evernote. A partir 
da investigação dessas tecnologias, os sujeitos foram convidados 
a explorar dentro dos ambientes do Instituto de Educação Josué de 
Castro, o conceito de pista viva, proposto por Schlemmer (2014a), 
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imbuídos de tablets e smartphones, trazidos pelos próprios estudantes 
e/ou fornecidos pelo cartógrafo (BYOD). 

Durante a interação, alguns sujeitos verificaram a viabilidade de 
utilizar tais TD, principalmente o QRCode, como forma de complemento 
do aprendizado, como observa-se no relato a seguir:  “Se você quer 
trabalhar com alguma coisa você pode colocar diretamente o QRCode 
que vai direto para aquele conteúdo. ” (Sujeito 18).

Em contrapartida, o uso do Aurasma foi dificultoso em virtude do 
acesso à internet, uma vez que os sujeitos queriam associar ao objeto 
do espaço geográfico uma aura, no formato de vídeo. Neste caso, 
Gomes e Gomes (2015) explicam que a aura pode conter um vídeo, um 
link direcionado a uma página da internet ou animações feitas em um 
modelo 3D. “Essa internet é lenta mesmo!  Desde os outros semestres 
dá problema de acesso. ” (Sujeitos 5 e 15). 

Além disso, durante o processo de interação com as TD, o 
que mais chamou a atenção dos sujeitos foi a ideia de irem atrás da 
pista viva.

A procura da pista viva foi como um jogo híbrido, que utilizou 
do digital e de um espaço real para ser realizada. A troca 
de informações foi tanto com a utilização de tecnologia 
(computador, internet, celular, tablet), quanto de livros, entre 
outras formas. (Sujeitos 2, 4, 8 e 20, grifo nosso).

Se for analisar do ponto de vista histórico o trabalho do educador 
também é correr atrás das pistas e das fontes. O nosso sentido 
de historiadores é também, não só na criação do jogo. (Sujeito 
5). 

No primeiro relato, percebe-se que os conceitos hibridismo e 
multimodalidade, foram compreendidos pelos sujeitos. Já o segundo 
relato remete a uma reflexão interessante, pois se associou o trabalho 
de educador ao de um cartógrafo, que acompanha, media e intervém 
no processo de aprendizagem de seus estudantes.
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Quanto a TD Evernote, os sujeitos analisaram-na enquanto um 
diário ou caderno de aprendizagem composto por notas.  “É uma 
[tecnologia] muito boa para trabalhar, guardar minhas informações 
dentro de um caderno virtual. ” (Sujeito 2).

Passada esta fase de interação com as diversas TD, apresentou-
se a narrativa inicial (Apêndice 3). Lançou-se o desafio por meio do qual 
se pensou em provocá-los a partir de três pontos: medo, intolerância 
e preconceito. De acordo com o coordenador e professor do curso, 
Gerson Wansen Fraga:

De que outra forma podemos nós pensar nossa atividade 
de professores senão como uma luta diária contra estes três 
sentimentos: o medo que tenho do outro, do diferente; o 
preconceito que tenho em relação àquele que me é estranho 
e que por isto julgo como inferior; e, fruto de tudo isto, minha 
ignorância em relação à sua história, à sua cultura, sua própria 
existência. Ignorância, afinal, relativa ao próprio mundo que me 
cerca e à minha própria existência. [...].27

Estes conceitos que se optou por nomeá-los de “pistas” servem 
como pontos de partida a fim de delinear as diferentes problemáticas 
a serem desenvolvidas no formato de um projeto de aprendizagem 
gamificado.

No que se refere à narrativa inicial, optou-se por pedaços de 
clipes de filmes de animação (Apêndice 3). De acordo com Luz (2009), 
a animação representa a ação de gerar percepção do movimento 
(vida) naquilo que está estático (inanimado).

Por essa razão, optou-se em usar trechos de filmes animados 
no estilo orthodox animation (cartoon, cell), que segundo Luz (2009), 
embasado em Wells, aproxima-se da representação do real num 
contexto de ação a partir de movimentos artificiais.

27 Discurso de Formatura dirigido à Turma de História 2010, proferido pelo professor e 
paraninfo Gerson Wansen Fraga, realizada pela UFFFS – Campus Erechim, em 23 de 
fevereiro de 2015.
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Nessa perspectiva, as TD permitem uma representação de tal 
maneira realística, criando uma ilusão cinematográfica, capaz de cativar 
a atenção do expectador (LUZ, 2009). O fato de utilizar fotogramas 
(quadros) animados permitiu não somente cativar os sujeitos, mas 
também proporcionar-lhes uma reflexão quanto a suas práticas 
pedagógicas enquanto educadores de História, além da análise de 
problemáticas da vida no campo, tendo como embasamento os 
autores Souza (2007, 2013), Molina e Sá (2010), Arroyo (2011), Caldart 
(2011a, 2011b, 2012) e Caldart et al. (2013).

Ao final da apresentação da narrativa inicial, os sujeitos afirmaram 
que ela é ampla, porém instigadora, além disso proporcionará 
discussões e reflexões nos grupos de trabalho (clãs), conforme relatos 
orais. Além disso, destaca-se que: “Estas são temáticas gerais onde 
se encaixam as realidades que vivenciamos no campo. ” (Sujeito 23).

O cartógrafo indagou, na sequência, se os sujeitos compreendem 
o conceito e as diferenças entre clãs e guildas.

Guilda tem hierarquia e clã não. (Sujeito 11).

Clã representa a ligação consanguínea e guilda não, ela se 
forma por interesse. (Sujeito 15).

A ideia do clã vem muito da questão familiar, de pessoas que 
nascem em determinada região e elas seguem o mesmo 
propósito constituindo mesmo uma família. Já a ideia da 
guilda, os habitantes se organizavam em pequenas instituições 
denominadas guildas, tipo sociedades que não tinham nenhum 
laço familiar, necessariamente, mas se organizavam por um 
intuito em comum.  (Monitor 1).

Pelas interpretações dos sujeitos, os conceitos são compreen-
didos por todos. A partir daí o cartógrafo 1 propôs uma dinâmica a fim 
de que os sujeitos elejam seus pares a fim de desenvolverem seus 
projetos de aprendizagem gamificados.
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Eu gostaria que vocês agora levantassem, viessem ao centro e 
ficassem de olhos fechados. Num segundo momento, circulem 
pela sala de aula com os olhos fechados ainda. Em alguns 
segundos pedirei para que vocês parem e abram os olhos. 
Vejam quem está ao seu lado. Tentem vislumbrar: Que clã eu 
poderia formar? Que pessoas posso contar? Como seria esse 
clã? Que ideias eu teria?

Se alguém tem uma proposta ou alguma ideia legal para partilhar 
com os demais, venham bem ao centro e digam ao grande clã. 
Alguém tem alguma proposta? (Cartógrafo 1).

Em vista disso, na primeira turma de sujeitos, três ideias surgiram 
no grande clã e são apresentadas a todos.

Eu pensei no sentido da agroecologia. E aí pensando naquele 
jogo que são analógicos no sentido de fazer, por exemplo, 
aquele das Cobras e Escadas, colocar questões práticas, por 
exemplo, pode-se trabalhar com a agroecologia e outras coisas 
também. É uma coisa bem boa assim, para aprender na prática 
a agroecologia. (Sujeito 1).

Eu tenho uma proposta de temática. A minha proposta é trabalhar 
um pouco com a questão do agronegócio e agroecologia. Dentro 
da proposta de oficina e da temática de agroecologia tem-se: 
O que é agroecologia?; O que é uma compoteira?; O que é um 
safro? Dentro do agronegócio você tem: O que é monocultura? 
O que é latifúndio?, O que é o uso de agrotóxico?[...] Mas isso 
estaria sendo pensado para as crianças mais novas, tipo 10 
anos. (Sujeito 7).

Eu tô pensando em fazer um jogo de tabuleiro com cartas e 
dados, mas dentro das cartas tenham QRCodes e plataformas 
de Aurasma que a gente possa usar. Aí dentro das cartinhas teria 
o QRCode, daí teriam ainda cartas sem QRCode para pessoas 
sem acesso. Quem tivesse acesso à internet o jogo ficaria mais 
interativo. Estamos pensando em fazer alguma coisa sobre a 
economia sustentável [...] (Sujeito 18, grifo nosso).

Neste primeiro momento, a principal temática elencada pelos 
sujeitos é a agroecologia. Já, na segunda turma, duas ideias surgem e 
são apresentadas a todos do grande clã.
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Eu estava pensando no formato daquele das cobras [Jogo 
Cobras e Escadas] dá para colocar uma temática da terra ou da 
juventude ou alguma coisa assim, e, fazer as questões com os 
cartões, dá até para mudar de cor e de repente colocar outros 
bichos, assim, né. Além da escada, colocar outros elementos, 
na questão da cobra colocar o latifúndio ou a juventude. 
(Sujeito 26).

Eu pensei numa temática mais, no sentido de algo que a gente 
está passando com a juventude, seria a temática da alimentação 
saudável, trabalhar dentro desta temática, isso que o sujeito 26 
trouxe. A luta pela terra, a luta por uma alimentação saudável, 
a agroecologia, dentro de um mesmo pacote, dentro de um 
mesmo jogo. [...] (Sujeito 25).

Eu como temática estava pensando no uso das drogas. Talvez 
um RPG porque é um negócio que a gente sabe que tem no 
acampamento, na escola e, que a gente sabe que somem coisas 
para isso. Essa geração mais nova, diferente de nossa turma, 
tem um modo de lidar com isso. Porque para além de naturalizar 
isso, até o abuso do uso disso, é naturalizado por eles. Se existe 
um meio termo, qual é a possibilidade de trabalhar com eles 
isso. Outra temática bem interessante que eu tive oportunidade 
de ler alguns deles, é o de produzir, pensar e o escrever, na 
escrita. Associar aquilo que eles pensam com aquilo que eles 
escrevem. Eles pensam numa ideia boa, mas daí, colocam um 
pedaço do começo, falta o meio e já pulou para o final. Eles não 
conseguem seguir a lógica do pensamento deles. (Sujeito 23).

Neste segundo grupo de sujeitos, as temáticas envolveram traba-
lhar com o contexto da alimentação saudável e a questão das drogas.

Diante disso, apresentou-se o canvas do projeto de aprendizagem 
gamificado aos sujeitos, tendo como embasamento teórico Vianna et 
al. (2013), Fardo (2013), Alves, Minho e Diniz (2014), Scott, Sebastian 
e Basten (2014), Chou (2015) e Schlemmer (2016, 2018) (Esquema 
1 – Apêndice 2). 

Dentro do contexto da gamificação, faz-se uso de elementos de 
jogos. Logo, Gray, Brown e Macanufo (2012) propõem as etapas para 
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a concepção de um jogo.  Assim, parte-se de um estado inicial28 para 
um estado alvo29 (Desenho 1 – Apêndice 3). Durante este processo, 
passam-se por 3 etapas centrais: Abertura – Trata-se do momento de 
desenvolver as ideias, delinear os temas a serem explorados e quais as 
informações que se dispõe. Fase denominada de divergente (Desenho 
1 – Apêndice 3); Exploração - Trata-se do momento de emergência, 
pois aqui se examina, explora e experimenta nossas ideias. Fase 
denominada de emergente, pois se necessita criar as condições 
para o “[...] surgimento de coisas inesperadas, surpreendentes e 
encantadoras. ” (GRAY; BROWN; MACANUFO, 2012, p. 11) (Desenho 
1 – Apêndice 3); Fechamento – Trata-se do momento de refletir sobre 
as ideias desenvolvidas, tomar decisões sobre o processo e selecionar 
as ideias mais promissoras (Desenho 1 – Apêndice 3). 

O Desenho 1 (Apêndice 3) ilustra as etapas do processo de 
desenvolvimento de um jogo, proposto pelos autores Gray, Brown e 
Macanufo (2012). Analisando essas etapas, observa-se os movimentos 
do cartógrafo, pois o estado alvo não é estanque pode retornar ao 
estado inicial. Neste caso, faz-se uma transposição da proposta de Gray, 
Brown e Macanufo (2012), diante das quatro variedades da atenção 
cartográfica, adaptadas enquanto metodologia de desenvolvimento e 
acompanhamento dos percursos do PAG, realizados pelos sujeitos, 
em: Rastreio – visto aqui enquanto um estado inicial onde se fará a 
varredura do campo de atuação; Toque – de acordo com Passos, 
Kastrup e Escóssia (2009), o toque representa a primeira significação, 
a abertura do campo de ideias a fim de definir o que é relevante na 
etapa de rastreio; Pouso – representa o zoom, de acordo com Passos, 
Kastrup e Escóssia (2009). Versa sobre o processo de exploração do 
campo a fim de desenvolver o PAG; Reconhecimento Atento – é a 

28  “O que sabemos? O que não sabemos? Quem está na equipe? Quais recursos estão 
disponíveis? [Entre outros questionamentos]”. (GRAY; BROWN; MACANUFO, 2012, p. 10).

29  Trata-se dos resultados a serem obtidos com o jogo. Versa sobre o resultado tangível, que 
inclui desde um protótipo, jogo ou outras ideias a serem exploradas, de acordo com os 
autores Gray, Brown e Macanufo (2012).
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parte de análise do campo, de acordo com Kastrup (2007). Dessa 
maneira, o reconhecimento atento é o fechamento do campo, em que 
se reflete sobre o PAG a fim de reconfigurar uma prática, chegando a 
um estado alvo. 

Por isso, analisando a tabela elaborada por Schlemmer (2016) 
projetou-se o Quadro 11 (Apêndice 3), como uma adaptação do método 
cartográfico de pesquisa e intervenção enquanto prática pedagógica30, 
a partir do canvas proposto. 

Para elaborar o Quadro 11 (Apêndice 3), fez-se a integração 
das propostas de Kastrup (2007); Passos, Kastrup e Escóssia (2009), 
Gray, Brown e Macanufo (2012), Passos, Kastrup e Tedesco (2014) e 
Schlemmer (2016). 

Diante do Quadro 11 (Apêndice 3), Saccol, Schlemmer e Barbosa 
(2011, p. 67) afirmam que um projeto de aprendizagem

[...] gera caminhos não lineares que surgem das descobertas 
realizadas a partir das pesquisas desenvolvidas, com o 
objetivo de encontrar elementos para responder às dúvidas 
provisórias e confirmar ou não certezas [...] dos sujeitos, a fim 
de compreender a temática investigada. Com isso, permite 
constantes modificações que ocorrem a partir de processos de 
autonomia, de colaboração e de cooperação entre os sujeitos 
que dele participam.

Tal aspecto associa-se ao método cartográfico de pesquisa 
e intervenção que faz emergir realidades que não são “dadas”, mas 
são observadas a partir das interações com os sujeitos (PASSOS; 
KASTRUP; TEDESCO, 2014). 

Em vista disso, a mediação pedagógica realizada pelo educa-
dor ao cartografar o processo é importante, pois suas intervenções 
no campo de ação propiciam a construção do conhecimento a partir 

30  Fundamentado em Lopes, Schlemmer e Molina (2014).



125

s u m á r i o

de situações de desafio com o intuito de “perturbar” as certezas dos 
educandos, de modo a provocar desiquilíbrios, para que possam se 
dar conta de como pensam e coordenam seu ponto de vista com os 
demais (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 1999).

Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011) e Nichele (2015) afirmam 
que o próprio educador também passa a ser aprendiz, passando de 
provocador da aprendizagem para articulador da prática, orientando 
os projetos de aprendizagem.

Na sequência, descrevem-se as etapas de concepção e 
desenvolvimento do projeto de aprendizagem gamificado em termos 
das 4 variações do método cartográfico de pesquisa e intervenção. 
Cabe ressaltar que as variações do método cartográfico não são 
estanques, mas envolvem um movimento cíclico. Portanto, com o 
intuito de explorar de forma mais geral e abrangente a metodologia, 
enquanto prática pedagógica, examinar-se-á nessa seção o Rastreio. 

Rastreio

Durante a varredura do campo, os sujeitos organizaram-se 
em 4 clãs na primeira turma e em 2 clãs na segunda turma (Quadro 
12 – Apêndice 3), num primeiro instante. No transcorrer do processo 
um dos clãs tornou-se uma guilda, com a determinação de papéis e 
tarefas a serem desenvolvidas. 

A partir deste momento, os sujeitos iniciam a exploração do 
canvas proposto a partir do Esquema 1 (Apêndice 2) e do Quadro 
12 (Apêndice 3). O conceito do canvas é que seja uma linguagem 
comum, permitindo que qualquer sujeito possa manipulá-lo facilmente, 
conforme preconiza Osterwalder (2011). Dessa forma, o canvas orienta 
o processo de produção do PAG a partir de elementos de jogos que 
compõem o game design.
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De acordo com Chandler (2012) e Jett et al. (2016), não há um 
framework definitivo de game design, pois há inúmeras variáveis como: 
a questão tecnológica, a equipe de desenvolvimento, o escopo do 
projeto do jogo, o game play, entre outras variáveis que podem ser 
inclusas no processo.

Chandler (2012) divide o projeto de um jogo em quatro fases 
centrais: pré-produção, produção, testes e pós-produção. Este 
processo é cíclico. Cada fase depende de sua sucessora. Desse 
modo, a pré-produção é a primeira fase do ciclo e envolve o processo 
de definição de como será o jogo, isto é, o planejamento do jogo.

O planejamento deve incluir informações sobre o conceito do 
jogo, os recursos e restrições que afetam esse conceito, a 
documentação básica técnica e de design, e, para concluir, 
quanto custará, quanto tempo levará e quantas pessoas, com 
que habilidades serão necessárias. (CHANDLER, 2012, p. 5).

A produção tem seu foco no processo de implementação do 
plano (criação de conteúdo e do código), além do rastreamento do 
progresso e na finalização das tarefas. 

Os testes envolvem uma fase crítica no processo de 
desenvolvimento de jogos. “Os testes são contínuos durante o 
processo [...]” (CHANDLER, 2012, p. 12) de desenvolvimento. 

A etapa final é a pós-produção. “É nesse momento que a 
equipe pode relaxar, preparar um kit de fechamento para projetos 
futuros e examinar os prós e contras de sua recente experiência de 
desenvolvimento [do jogo].” (CHANDLER, 2012, p. 14). O Fluxograma 
1 (Apêndice 3) ilustra todo o processo.

No Fluxograma 1 (Apêndice 3), o protótipo jogável representa o 
ciclo de produção do jogo. Este ciclo pode gerar outros ciclos com n 
protótipos jogáveis, a partir da incorporação de outros recursos extras, 
bem como das melhorias do próprio jogo. 
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Assim, o canvas incorpora o ciclo de desenvolvimento do jogo 
a partir do pensamento visual. De acordo com Osterwalder (2011), o 
pensamento visual é essencial para construir e discutir significados. 
“O pensamento visual aprimora os questionamentos estratégicos, 
tornando o abstrato concreto, iluminando as relações entre os elementos 
e simplificando o que era complexo. ” (OSTERWALDER, 2011, p. 
139). Esse processo é possível, a partir do uso de notas adesivas 
(Post-its) que funcionam como porta-ideias, que são adicionadas, 
removidas e facilmente deslocadas entre os componentes do canvas 
(OSTERWALDER, 2011). Por causa disso, o canvas na fala dos sujeitos, 
é importante para o desenvolvimento de ideias, algo que foi reparado 
pelos sujeitos 7 e 18, como uma forma de estruturar “as coisas” e um 
instrumento para a “geração de ideias”. 

No entanto, projetar um PAG usando o canvas foi um desafio. “As 
primeiras dúvidas surgem, como pensar nos sujeitos? ” (Cartógrafo 1).

No transcorrer da atividade, os sujeitos compreenderam que o 
PAG deve dialogar com a realidade, referindo-se ao MST, bem como, as 
necessidades do campo e do assentamento; conforme se percebe no 
relato oral a seguir: “A atividade é interessante e nos instiga a criações 
de temas diversos que se aproximem de nossas realidades, dando o 
tom para novas produções em nossas bases (casas), diante de novas 
demandas. ” (Sujeito 9).

O Sujeito 19 inclui aí ainda as escolas do campo. Os sujeitos 
também se questionam sobre o escopo e como delimitá-lo e quais os 
possíveis parceiros do projeto (de acordo com os relatos orais).

Para tanto, utilizou-se o conceito de rizoma, proposto por 
Deleuze e Guattari (2000) que, na área de Computação, denomina-se 
de grafo (GOLDBARG, 2012).

A ideia de construção de um rizoma dentro do canvas permite 
clarificar melhor como se dá o desenvolvimento do projeto de 
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aprendizagem gamificado, para os sujeitos, uma vez que, a partir dele, 
concebe-se um mapa, com n dimensões, reversível e reconfigurável 
(DELEUZE; GUATTARI, 2000), que pode ser um artefato importante 
a ser explorado dentro do contexto educativo. As apresentações dos 
rizomas concebidos são destacadas na próxima seção, constituindo a 
fase de toque e pouso do método cartográfico de pesquisa intervenção 
(KASTRUP, 2007; PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2009).  

4.4 Jogador 2 avança para a carta 
curinga {quarto e quinto dias}

A carta dixit é retirada pelo jogador 2 que tem a chance de 
avançar de forma conjunta com o seu companheiro o jogador 1. Para 
isso, ele deve observar a pegada e a inscrição no meio dela:

Dias de muito trabalho, de muita atenção e tensionamento entre 
os sujeitos. O desenvolvimento do PAG parece ser algo mais 
complexo do que os sujeitos imaginaram, pois há inúmeros 
elementos a serem pensados no transcorrer do processo de 
desenvolvimento. (Cartógrafo 1).

Para tanto, com o objetivo de visualizar esta etapa, de análise 
inicial do escopo e o posterior zoom sobre ele, com o objetivo de 
desenvolver o PAG, fez-se uso de duas variedades do método 
cartográfico, toque e pouso, respectivamente.

Toque

A ideia de conceber uma estrutura rizomática que auxilie 
no processo de desenvolvimento do PAG, permite que os sujeitos 
visualizem e delimitem melhor o seu escopo, bem como possibilitam 
compreender o processo. Essa primeira análise sobre o processo de 
seleção do campo de atuação constitui a fase de toque, de acordo 
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com Kastrup (2007). As estruturas rizomáticas (grafos) de cada clã são 
apresentadas no Anexo 3. De forma matemática, um grafo formaliza 
as relações de interdependência entre um conjunto de elementos 
(GOLDBARG, 2012).

Neste caso, os elementos que fazem parte do conjunto são 
denominados de nós ou vértices, ou seja, contêm informações que 
se conectam umas as outras a partir de arestas ou arcos, criando 
interdependência. O Esquema231 (Apêndice 3) ilustra parte do rizoma 
construído pelo clã Pachamama.

Pelo Esquema 2 (Apêndice 3), verifica-se que os quadrados 
coloridos (post it do modelo canvas) representam os vértices, enquanto 
que as arestas direcionais, representam a direção considerada, 
indicando que há uma origem. Por exemplo, no Esquema 2 (Apêndice 3), 
o vértice “História Agrária” demanda pensar no vértice “Aprendizagem”, 
em virtude do sentido indicativo da seta. Porém, Goldbarg (2012) 
destaca que um grafo também pode ser não direcionado, como se 
percebe na estrutura rizomática do clã Jogos em Ação para Fazer 
Revolução (Esquema 3 – Apêndice 3).

No Esquema 3 (Apêndice 3), as arestas, representadas pelas 
linhas tracejadas, indicam um não ordenamento e uma origem que 
designe a leitura e compreensão do grafo.

Goldbarg (2012) destaca assim como Deleuze e Guattari (2000) 
que um grafo é multidimensional, flexível e passível de rupturas. Ao 
mesmo tempo, Golbarg (2012) indica que o grafo simplifica sistemas 
complexos. O autor cita, como exemplo, a modelagem do sistema 
elétrico a partir da associação com uma placa de circuitos, ou seja, a 
ideia é criar um modelo que permita examinar o percurso da corrente 
elétrica entre alguns componentes da placa. 

31  Feito a partir da extensão para o Google Chrome Draw.io. Trata-se de um editor de diagramas, 
fluxogramas e esquemas de forma gratuita de acordo com informações obtidas no próprio 
Google (2015). 
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Por meio do entendimento de cada estrutura rizomática proposta 
por cada clã, elaborou-se o Quadro 13 (Apêndice 3), que sistematiza 
a etapa de definição do escopo, os sujeitos e os parceiros envolvidos. 

Pelo Quadro 13 (Apêndice 3), verifica-se que a maior 
preocupação identificada pelos clãs é com os jovens que vivem em 
zonas de assentamento e acampamentos. Além disso, identificou-
se, como principal articulador e apoiador, o MST; como escopo, 
a preocupação com a Reforma Agrária Popular e o combate ao 
agronegócio em prol da agroecologia. De acordo com os relatos orais, 
este escopo foi escolhido em função de discussões de tais elementos 
dentro do próprio movimento social, além de necessidades elencadas 
pelos próprios jovens do movimento social.

Na segunda turma, evidencia-se a problemática das drogas e 
das possibilidades de se desenvolver uma proposta que faça com 
que os jovens do movimento vejam seus malefícios de outra forma 
(Quadro 13 - Apêndice 3). Quanto à alimentação saudável, trata-se de 
uma problemática que está em discussão nos encontros da juventude 
do movimento social (Quadro 13 - Apêndice 3).  

Quanto aos rizomas produzidos, os sujeitos sentiram-se num 
“[...] laboratório teórico-prático, podendo fazer o que se teorizou de 
forma esquemática. ” (Sujeito 14).

O sujeito 14 complementa que o rizoma dá “[...] a possibilidade 
do trabalho interdisciplinar entre várias disciplinas e professores, 
articulados, em um propósito de [...] atividades pedagógicas em 
conjunto. ” (Sujeito 14). 

Os rizomas produzidos pelos sujeitos foram realizados de forma 
coletiva nos clãs. “Não houve centralização de ideias em uma ou mais 
pessoas, ou seja, a construção foi coletiva desde os primeiros passos.” 
(Sujeito 11).
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Sendo assim, tem-se a “estrutura rizomática” ou, como simboliza 
um dos sujeitos, “[...] uma chuva de ideias. ” (Sujeito 27).

Tal proposta permitiu refletir também sobre a narrativa, o 
projeto de concepção do PAG, as missões, as influências sociais e os 
resultados de forma sintética (Anexo 3). Outras informações adicionais 
foram obtidas por meio dos diários de cada grupo. O Quadro 14 
(Apêndice 3) apresenta considerações a este respeito.

Pelo Quadro 14 (Apêndice 3), verifica-se uma preferência dos 
clãs em produzir PAG no estilo analógico, tendo como interface um 
tabuleiro. Talvez uma das justificativas seja a baixa quantidade de 
sujeitos que joguem jogos digitais, o que faz com que a identificação 
de M&D seja limitada. Ou ainda o fato de que: “[...] muitas vezes não 
há nem luz elétrica instalada para que possamos pensar em utilizar 
alguma tecnologia digital. ” (Sujeito 20).

Dois clãs evidenciam a preferência em fazer uso de um jogo 
no estilo híbrido, misturando elementos analógicos e digitais (Quadro 
14 – Apêndice 3). 

Criar algo híbrido, acessível via internet com o uso de uma 
rede que fizesse acesso a poucos dados. Neste sentido, o 
uso de diferentes tecnologias como o QRCode e o Aurasma 
representam possibilidades interessantes no processo de 
interação com os educandos, consistindo numa “alternativa 
dinâmica” ou “metodologia” que conduz ao aprendizado 
(Sujeitos 10 e 18, grifo nosso). 

Outro ponto a salientar é a preferência de um dos clãs em 
determinar a criação de um jogo estilo analógico-físico32, envolvendo 
elementos presentes na prática de Educação Física.

32  Analógico, pois envolve o desenvolvimento de um jogo no estilo de trilha. Físico no sentido 
de que na sequência efetua-se a Queimada.
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Quanto às influências sociais, os sujeitos alegam que a principal 
preocupação é interiorização de valores do próprio movimento social, 
mas evidenciam principalmente o trabalho colaborativo e cooperativo 
(Quadro 14 – Apêndice 3). Evidenciam ainda uma pedagogia socialis-
ta cujo princípio educativo é o trabalho de acordo com Caldart et al. 
(2013) fundamentada em Pistrak.

Quanto aos resultados a serem obtidos com o PAG (Quadro 
14 – Apêndice 3), os sujeitos colocam em primeiro lugar a questão 
de entendimento e compreensão da realidade do jovem do campo, 
incluindo temas como: a relação jovem e a família/comunidade, a 
relação do jovem e a RAP, a reprodução de valores essenciais para 
a vida (entre eles a ideia de coletivismo), a aprendizagem e vivências 
do próprio campo (incluindo a ideia de alimentação saudável e o uso 
de drogas). Tais prerrogativas são apresentadas pelos autores Souza 
(2007, 2013), Molina e Sá (2010), Arroyo (2011), Arroyo, Caldart e 
Molina (2011), Caldart (2011a, 2011b, 2012) e Caldart et al. (2013).

Quanto ao desenvolvimento das narrativas, Carolei e 
Schlemmer (2015) fundamentadas em Marie-Laure Ryan, afirmam que 
elas têm quatro ênfases diferentes: Prática – narrativa que envolve a 
preservação da memória cultural; Metafórica – narrativa que resgata 
o potencial simbólico e a magia dos elementos de storytelling; 
Expandida – trata-se de uma narrativa que propõe a ampliação da 
barreira cultural a partir de novas reconfigurações (neste caso fala-se 
de transmídia); Tradicionalista – trata-se de uma narrativa que trabalha 
com estereótipos. 

Pelo Quadro 14 (Apêndice 3), infere-se que a preferência dos 
sujeitos envolve uma narrativa no estilo metafórica e prática. Bidarra 
e Andrade (2016) colocam que uma narrativa estilo metafórica 
ou storytelling tem sido usada para desenvolver habilidades de 
comunicação, além de possibilitar a aprendizagem e compreensão de 
determinadas áreas, facilitando também a aprendizagem, o que faz 
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com que tanto os professores quanto os estudantes sejam autores e 
editores de suas histórias a partir do uso das diferentes tecnologias 
digitais (referindo-se ao storytelling digital). 

Neste sentido, pelo Quadro 14 (Apêndice 3), infere-se ainda 
que os clãs mesclem elementos de uma narrativa metafórica com 
uma narrativa prática, pois articulam conteúdos (conceitos, que serão 
vistos mais adiante) que podem enriquecer a aprendizagem, a partir 
de elementos analógicos e híbridos (analógicos e digitais). Isso faz 
com que, segundo Bidarra e Andrade (2016), seja possível produzir 
um clima interativo, colaborativo e cooperativo entre os envolvidos no 
processo, neste caso o professor e o estudante.

Ao final desta fase, na primeira turma, iniciou-se a estruturação 
do PAG dentro do canvas.  “[...] tão fácil [...] é necessário fazer um bom 
estudo anteriormente. Também nos deparamos com a dificuldade de 
que tipo de conteúdo [...] [,] o público [e] tecnologias. ” (Sujeito 1).

Na segunda turma, fez-se o contrário, pois a partida se deu do 
canvas para a estruturação do PAG até a estrutura rizomática. 

Tais dificuldades são apresentadas na sequência dentro da 
perspectiva do pouso.

Pouso

Primeiras interações com o canvas e algumas percepções dos 
sujeitos são verificadas: “Com ele [canvas] foi possível ter mais clareza 
de como projetar o projeto de aprendizagem gamificado, além de 
indicar [...] quais as temáticas a serem trabalhadas com os educandos 
[...] ” (Sujeito 17).

Acrescenta-se a isso, o fato de que ao mesmo tempo, perce-
beu-se que, no modelo proposto (Esquema 1 – Apêndice 2) e nos 
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demais apresentados (entre eles o de Schlemmer (2016)), há certa 
dificuldade de compreensão de palavras, principalmente, em outra lín-
gua (neste caso língua inglesa), bem como no entendimento das M&D 
(em virtude de não jogarem jogos digitais) propostas para o desenvol-
vimento do PAG. 

“Encontrei algumas dificuldades com esses passos. ” (Sujeito 
1). Sendo assim, esclarecimentos foram necessários para cada grupo 
(clã). Assim os projetos começaram a ser esboçados dentro do 
canvas, tendo como elementos norteadores as estruturas rizomáticas 
exploradas na fase de toque.

Conforme o trabalho avançava com o canvas, os sujeitos, 
enquanto autores do processo de aprendizagem, visualizaram 
melhorias no modelo proposto. Dessa forma, criou-se, com os sujeitos, 
um novo modelo de canvas para a concepção do PAG (Esquema 4 – 
Apêndice 3).

A partir do Esquema 4 (Apêndice 3), compreende-se o canvas 
em nível: Contexto – envolve a seleção do contexto, a definição dos 
sujeitos e os possíveis parceiros envolvidos no processo; Escopo – 
definição do escopo do PAG, bem como objetivos do projeto, além 
das áreas de atuação, quais as temáticas envolvidas, quais as compe-
tências e habilidades a serem desenvolvidas, quais os sentimentos e 
emoções a serem cultivados; Modelagem – ao invés de projeto, pois 
dá uma amplitude maior ao próprio desenvolvimento do projeto em si. 
Neste quadrante estão: os retornos esperados (em nível visual, sonoro, 
outros), o conhecimento prévio necessário para que o PAG seja ope-
racionalizado, qual é a plataforma, que tipo de narrativa, que tipo de 
personagem (ns) e uma descrição da interface; Missão, desafio, regra 
ou trilha - identifica quais são as missões, desafios, regras ou trilhas do 
PAG; Influências Sociais – validação de que existe ou não os processos 
de interação colaboração e cooperação; Resultados – quais são os 
resultados esperados com o processo.
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Diante disso, reformulou-se também o Quadro 6 (Apêndice 2), 
que passou a considerar as seguintes M&D (Quadro 15 - Apêndice 3).

O novo modelo apresentado pelo Esquema 4 (Apêndice 3) e 
pelo Quadro 15 (Apêndice 3), possibilitou “[...] esmiuçar o projeto 
com mais detalhes. [...] isto nos deu a possibilidade de rever as linhas 
gerais e orientativas [do projeto]. ” (Sujeito 14). 

O sujeito 7 complementa, afirmando que o canvas novo “[...] dá 
a possibilidade de visualizar o jogo, sua intencionalidade pedagógica, 
suas ferramentas e a forma de jogar. ” (Sujeito 7).

Percebe-se, como isso, que o canvas se mostra como um 
instrumento importante e que ajudou na concepção dos PAG. 
Complementa-se com a proposta de que “[...] podem ser utilizados 
tanto como ferramenta para sala de aula, quanto para integração, 
diversão, etc. ” (Sujeito 15). 

Por isso, a estruturação do PAG foi desafiante aos sujeitos, pois 
exigiu tempo para o estudo da temática e, posterior desenvolvimento 
do projeto como um todo, conforme relatos orais.

[...] a forma que o [projeto de aprendizagem gamificado] adquire, 
incidirá sobre os envolvidos tanto na construção, no próprio 
jogar, no relacionar-se, no interpretar [...] os conteúdos e com 
a própria realidade. [...] possibilitou refletir sobre como planejar 
as aulas, de ir além do plano de aula. A intencionalidade [do 
projeto de aprendizagem gamificado], os conteúdos a serem 
abordados, a aprendizagem, a complementação, os resultados 
esperados ou não, a possibilidade de um instrumento que 
esteja em permanente avaliação. (Sujeito 14).

O Anexo 4 apresenta os diferentes PAG estruturados a partir 
do canvas remodelado em conjunto com os sujeitos, levando em 
consideração os elementos presentes no Esquema 4 (Apêndice 3).



136

s u m á r i o

A partir do novo canvas, reformulou-se também o Quadro 11 
(Apêndice 3). Este dá origem ao Quadro 16 (Apêndice 3). 

Pela nova sistematização proposta no Quadro 16 (Apêndice 
3), principalmente na coluna PAG, os sujeitos compreendem melhor 
as variedades do movimento do cartógrafo, conforme relatos orais. 
Além disso, “Estudantes se dão conta que o jogo pode ser um artefato 
pedagógico que pode trazer resultados positivos em sala de aula. ” 
(Cartógrafo 1).

Outra preocupação recorrente dos sujeitos na elaboração de 
cada PAG era pensar “no grupo”, “na colaboração”, “na cooperação”, 
conforme relatos orais dos sujeitos. Sendo assim, a preocupação não 
era “[...] ter um ganhador. ” (Sujeito 1).

A ideia era trabalhar numa perspectiva de gamificação 
envolvendo a colaboração e cooperação de Schlemmer (2014a, 2015, 
2016), numa perspectiva de games for change de McGonigal(2012) e 
Schwartz (2014).

Pensar missões, regras, desafios ou trilhas foi outro desafio 
para cada clã, uma vez que isso demandou a compreensão dos 
diversos conteúdos, as M&D de diferentes jogos sejam eles digitais ou 
analógicos, além de outros elementos. 

Construir o [Projeto de Apendizagem Gamificado] é muito 
complexo e requer muito esforço para esta construção, eu 
nunca imaginei que teria tanto trabalho, imaginação, pesquisa, 
investigação [...]. (Sujeito 5).

[...] pude perceber o quão difícil é assumir tal tarefa, pois, um 
jogo não é só a prática e sim toda uma produção e história por 
trás de seu desenvolver. (Sujeito 13). 

Na questão do hibridismo e da multimodalidade (Anexo 4), 

[...] alguns clãs articulam o desejo de desenvolver projetos 
híbridos, pois creem que as tecnologias digitais estão sim no 
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campo e que muitos questionam o acesso. Um dos estudantes 
diz, será que não temos acesso, ou falta conhecimento das 
possibilidades que elas têm a oferecer? (Cartógrafo 1).

Para responder a este questionamento, o sujeito 18 diz que

Hoje não necessariamente a tecnologia está apenas na cidade, 
acho que o que temos muito é uma forma errada de usar a 
tecnologia, pois dificilmente o jovem do campo não tem acesso 
a um celular smartphone com acesso a internet, só que a 
gente não sabe as possibilidades de trabalhar com o celular. 
Hoje a gente tem uma subutilização dessa ferramenta, por falta 
de informação, mas dizer que no campo não tem acesso, há 
ainda abertura para discussões, pois hoje a gente no campo 
tem acesso e a possibilidade de discutir também no campo 
as formas de se utilizar esta tecnologia, como os celulares 
smartphones. (Sujeito 18, grifo nosso).

Outros clãs exploram a questão de desenvolver o seu projeto 
de aprendizagem gamificado dentro do estágio supervisionado, “[...] 
pois o modelo proposto [canvas] dá uma dimensão maior de como 
podemos desenvolver ações com os nossos alunos. ” (Sujeito 14, 
grifo nosso).

De acordo com Projeto Pedagógico do Curso de História-
Licenciatura (2013a), estão previstos 4 estágios supervisionados, cujo 
objetivo é o de fortalecer as escolas do campo. 

[...] a partir da etapa 6, os educandos receberão as orientações 
necessárias para sua inserção nas escolas do campo, de 
maneira que possam realizar o estágio de observação e 
diagnóstico neste tempo comunidade.

A regência em sala de aula, também sob orientação prévia 
em tempo escola, ocorre a partir da etapa 7, com foco nos 
anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, a Disciplina 
Estágio Supervisionado II ocorrerá com 30 horas em tempo 
escola e 90 horas em tempo comunidade. Nas etapas 8 e 9 
tal sistemática terá como foco a intervenção no Ensino Médio, 
através do desenvolvimento de metodologias que privilegiem a 
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multiplicidade de linguagens e meios de comunicação, tal como 
observado nas respectivas ementas. Este também será o tempo 
para a elaboração do relatório de estágio, momento em que o 
discente terá a oportunidade de materializar sua reflexão própria 
acerca de sua experiência dentro do estágio (PROJETO..., 
2013a, p. 140).

Pelo PPC, verifica-se, na fala de um dos sujeitos, que:  “A 
intencionalidade da gamificação tem que estar vinculada com o projeto 
pedagógico e político para que realmente consiga intervir na realidade. 
” (Sujeito 7). 

Quanto aos materiais utilizados na confecção dos projetos de 
aprendizagem gamificados, foram construídos de forma simples e 
acessível33. A Fotografia 2 (Apêndice 3) mostra os tabuleiros produzidos.

A Fotografia 2a (Apêndice 3) apresenta o tabuleiro do clã Ajome-
pazé; já a Fotografia 2b (Apêndice 3) mostra o tabuleiro do clã Bonde 
RAP, seguido pelo tabuleiro do clã Jogos para Fazer Revolução (Foto-
grafia 2c - Apêndice 3); a Fotografia 2d (Apêndice 3) mostra o tabuleiro 
do clã Pachamama; a Fotografia 2e (Apêndice 3) apresenta o tabuleiro 
desenvolvido pelo clã UserBagulho e, ao final, a Fotografia 2f (Apêndi-
ce 3) mostra o tabuleiro desenvolvido pelo clã Centopeia na Raiz.

Para os sujeitos, a construção das estruturas rizomáticas, a 
sistematização no canvas e, posterior do desenvolvimento do PAG

[...] é árduo e trabalhoso, é preciso para não desanimar no 
meio do caminho, pois quando entendemos este processo, 
o aprendizado se torna menos cansativo e mais prazeroso. 
(Sujeito 5).

Foi muito interessante o exercício [...] para construir o PAG, mas 
esse também muito cansativo. (Sujeito 10).

33  Acessibilidade na área de Computação se refere à possibilidade de que qualquer pessoa 
possa usufruir todos os benefícios da vida em sociedade, incluindo a internet (DIAS, 2007). 
A acessibilidade com que se refere aqui leva em consideração a produção de diferentes 
PAG usando diferentes materiais, de acordo com as necessidades do público abrangido.
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Para os sujeitos da segunda turma, o trabalho de sistematização 
a partir do canvas, passando para a estruturação rizomática e, posterior 
desenvolvimento do PAG, facilitou bastante o trabalho dos sujeitos. De 
acordo com eles:

Facilita bastante, voltar atrás, mudar, colocar em outro lugar. 
Então ao mesmo tempo que você percebe que tem alguma coisa 
que está no ambiente e seria em outro lugar, você consegue 
mudar sem precisar reconstruir tudo de novo.  (Sujeito 27).

Tá sendo interessante. (Sujeito 26). 

Dessa forma, percebe-se, no canvas dos clãs Centopeia na Raiz 
e UserBagulho, ligações extras que se constituem a partir da estrutura 
rizomática estabelecida (Anexo 4).  De acordo com o sujeito 22 ela é 
“bem mais prática.” (Sujeito 22).

O clã UserBagulho afirma que a estrutura rizomática permitiu, 
em conjunto com as intervenções do educador, modelar o PAG, de 
acordo com os relatos orais dos sujeitos. 

Quanto às tecnologias, “[...] o uso do Aurasma e do QRCode 
como alternativa de mais informações sobre cada questão, isso para 
mim é um diferencial para dar outras potencialidades as tecnologias 
que estão em nosso meio[...].” (Sujeito 10, grifo nosso).

Sobre os clãs, “[...] a interação é nítida entre os grupos para 
montar os jogos, também se percebe uma interação grande entre 
os grupos para ver como está ficando estabelecendo troca de 
conhecimento e compreensão do conteúdo que se faz necessário para 
montar os [projetos de aprendizagem gamificado].” (Sujeito 8). 

Por outro lado, dentro do clã, evidencia-se a coexistência de 
uma guilda, “[...] expus um pouco mais minha opinião, pois penso que 
em qualquer trabalho coletivo deve ser construído coletivo e não é me 
excluindo de dar opinião que vamos avançar.” (Sujeito 5).
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O cartógrafo evidencia que o grupo Bonde do RAP, no final, 
tornou-se uma guilda, dada a complexidade de relacionamento entre 
os seus integrantes, conforme o relato a seguir: “[...] vejo que faltou 
mais empenho por parte de alguns membros. Se todos trabalhassem 
por igual teríamos mais tempo e dedicação para incrementar outras 
coisas.” (Sujeito 2).

Ao final desta etapa, sumarizaram-se alguns desafios, objetivos 
e preocupações de cada clã e da guilda em desenvolver o seus 
respectivos PAG, no Quadro 17 (Apêndice 3).

O Quadro 17 (Apêndice 3) é importante, pois dá a dimensão de 
que a principal preocupação de cada um dos clãs e da guilda formada 
é com a mudança da realidade do campo, além da promoção da 
conscientização dos sujeitos frente a RAP (Reforma Agrária Popular) 
e a própria articulação de valores socialistas, da agroecologia e da 
alimentação saudável. Além disso, alguns clãs tiveram a preocupação 
de que o PAG não se limite apenas a um grupo de indivíduos, mas pode 
ser adaptado a qualquer contexto, preocupação dos clãs Pachamama 
e Jogos em Ação para Fazer Revolução, além do Centopeia da Raiz e 
UserBagulho. 

Cabe salientar, ainda, que o clã Ajomepazé foi um dos poucos 
que iniciou a concepção do PAG pensando primeiro no tabuleiro do 
jogo, para então refletir sobre as missões/regras/trilhas/desafios e na 
modelagem do projeto em si.

A guilda Bonde da RAP, por sua vez, teve uma preocupação 
didática em seu PAG, dado que pensaram em duas narrativas, sendo 
uma delas um relato oral, feito pelo educador, para então iniciar o 
processo do jogo com os demais participantes. 
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4.5 Jogador 1 joga as marias smiles {sexto dia}

Avança para a casa de número seis. Oh my God!

Último dia, momento de finalização de projetos. Testes 
são realizados, interações e impressões sobre os PAG são 
sinalizados. (Cartógrafo 1).

Neste dia, os sujeitos compreenderam a importância dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do percurso da pesquisa, 
conforme relatos orais. Segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2009, p. 
45) isso “[...] envolve a atenção e, com ela, a própria ciação do território 
de observação”.

Dessa forma, embasou-se em Kastrup (2007) e Passos, Kastrup 
e Escóssia (2009) para acessar o quarto gesto ou variedade atencional 
do cartógrafo, o reconhecimento atento.

Reconhecimento atento

O reconhecimento atento tem como particularidade (re) condu-
zir ao objeto a fim de destacar seus contornos singulares, permitindo 
(re) configurar o território de observação (KASTRUP, 2007). 

De modo geral o fenômeno do reconhecimento é entendido 
como uma espécie de ponto de interseção entre a percepção 
e a memória. O presente vira passado, o conhecimento, 
reconhecimento. [...] Memória e percepção passam então 
a trabalhar em conjunto, numa referência de mão dupla [...] 
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 46).

Por isso, neste último dia, os sujeitos, assim como preconiza 
Passos, Kastrup e Escóssia (2009), reconhecem a importância de 
ideias como gamificação, jogos, TD, PAG, entre outros elementos em 
suas práticas pedagógicas, conforme relatos orais. 
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Sobre a gamificação, sujeitos argumentam, a partir de 
relatos orais, que se trata de uma possibilidade para o processo de 
aprendizagem de seus educandos.

Durante o processo de concepção do PAG, percebe-se, 
juntamente com os sujeitos, que o resultado final do projeto de 
aprendizagem gamificado foi o desenvolvimento de um jogo, mas, ao 
mesmo tempo, os sujeitos também percebem que o PAG pode gerar 
outros produtos, sinalizado no item 4.6. Logo o jogo produzido: 

Depende da forma como tu usas, né? (Sujeito 11).

[...] o que marcou muito em nosso grupo era a forma, como 
desconstruir a forma e tornar ele [jogo] interessante do mesmo 
jeito. (Sujeito 18).

Verifica-se, com isso, a preocupação dos sujeitos, quanto à 
forma de concepção do próprio jogo. Isto é, a intencionalidade de 
desenvolver um jogo na perspectiva proposta pelo movimento Games 
for Change, como preconizam McGonigal (2012) e Schwartz (2014). 
Desarticular a ideia de competição enquanto persuasão também não 
foi algo tão simples, na concepção de cada jogo, de acordo com os 
sujeitos: “[...] quando a gente estava jogando nosso jogo, o rapaz ali 
falou: Meu, eu quero aflorar meu lado competitivo aqui nesse jogo, mas 
eu não consigo? ” (Sujeito 7).

Na questão das TD, “Acho que o nosso grupo pirou bastante 
na possibilidade de utilizar a tecnologia [...]. A gente estava tentando 
encontrar uma forma de ir para a funpage do movimento, ao MAB, ao 
site do MST, a gente vive num mundo cibernético, onde muita gente 
não conhece. ” (Sujeito 18, grifo nosso). 

Pelo relato do sujeito 18, infere-se que as TD ainda não são 
realidade em todos os contextos. “[...] colocar o celular dentro de um 
grupo, para o coletivo, dá uma outra utilidade para ele é interessante. 
[...] Não dá para negar que ela [TD] existe, a gente tem que discutir, 
para utilizá-la em nosso favor, é interessante. ” (Sujeito 10).
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Esse ponto é importante, pois o sujeito 10 indica que a ideia 
de discussão do potencial das diferentes TD dentro dos diferentes 
contextos pode resultar num processo emancipatório digital cidadão 
dos sujeitos. 

Com relação ao processo de concepção do PAG:

Me surpreendi, achei que valeu muito a pena por ter fabricado, 
ter construído, é um aprendizado para a vida toda. Para mim 
foi fantástico poder fazer essas paradas aqui [Projeto de 
Aprendizagem Gamificado] porque nós que trabalhamos 
com juventude no movimento social, penamos para encontrar 
formas para dialogar com diferentes conteúdos com a gurizada, 
quando a gente transforma isso numa outra forma, num outro 
jeito de fazer conquista a galera. (Sujeito 18).

Pelo relato do sujeito 18, verifica-se que a ideia de PAG é 
entendida pelos sujeitos, enquanto autores de seus processos de 
aprendizagem.

Outras questões como clãs e guildas, o sujeito 11 questiona afir-
mando que: “Eu achei legal, só que esta ideia de clã nos remete muito 
a idade média. A gente nos movimentos sociais trabalha muito mais 
com os conceitos de coletivo, voluntariado, entre outros. ” (Sujeito 11). 

Quanto ao tipo de jogo desenvolvido, sujeitos indicam preferência 
aos jogos de tabuleiro, conforme a fala de um deles, “[...] prefiro os 
jogos de tabuleiro. ” (Sujeito 22). 

Quanto à ideia de colaboração e cooperação,  

[...] nos desafiamos a fazer um jogo que levasse em consideração 
a questão da colaboração e da cooperação, pois não tínhamos 
noção de como este [jogo] seria, mas conseguimos atingir uma 
meta muito importante. (Sujeito 7).

A própria dinâmica da gente ir concebendo o jogo, o próprio 
mapão [grafo ou estrutura rizomática] contendo os conceitos, 
não somente para fazer o jogo, mas para a gente visualizar todo 
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este esquema, a ideia dos valores, o que a gente quer trazer 
com isso, sabe. (Sujeito 1).

Pela fala dos sujeitos, infere-se que todos atingiram o objetivo 
que era o de compreender o PAG, o que resultou em um jogo produzido 
enquanto construção colaborativa e cooperativa, a partir de missões 
e do próprio empoderamento do grupo, indo ao encontro do que 
preconiza Schlemmer (2014a, 2015, 2016).

Em nível dos testes e revisão dos produtos gerados, neste caso, 
os jogos analógicos e híbridos, os sujeitos propunham melhorias e 
sugestões a serem repensadas. O Quadro 18 (Apêndice 3) sintetiza as 
principais colocações feitas. 

Após a explanação sobre cada jogo produzido e as suas devidas 
considerações e sugestões, no final deste dia

Choros, lágrimas acontecem. Um abraço coletivo e palavras 
de Eduardo Galeano são proferidas. A atividade de extensão 
permitiu um repensar das práticas pedagógicas, tendo como 
elemento base a discussão sobre as diferentes tecnologias, a 
partir de um processo gamificado, que ao final, gerou como 
produto um jogo. (Cartógrafo 1).

Em nome do grande clã, o sujeito 10 finaliza dizendo:

A gente gostaria de agradecer teu esforço, tua dedicação aqui 
com a gente, também esta abertura para além da tua escolha, 
para fazer o projeto, a partir dos jogos, mas que deu esta abertura 
para nós trazer, trazer para a nossa realidade, conseguir ter um 
pouco dessa autonomia que é de colocar as questões que 
realmente nos cabem. Eu acho, acredito que isso seja coletivo 
que potencializou esses dias e tornou mais gratificante. Para, 
além disso, de todo o conhecimento que a gente teve, você 
teve uns momentos de trabalho com a gente, nos momentos 
de lazer, de companheirismo, de prosa, que isso, é o que a 
gente fala quando se refere ao companheirismo, de nos tornar 
próximos, conseguir olhar para outra sociedade e nos visualizar 
nela. (Sujeito 10).



145

s u m á r i o

Por fim, “Talvez tenhamos plantando uma semente que 
germinará vários frutos. Palavras emocionadas são ditas a partir de 
um celular e agradecimentos singelos são proferidos. A extensão no 
formato presencial finda e ações são pensadas no tempo comunidade. 
” (Cartógrafo 1).

4.6 Jogador 2 chega na casa “?” próximo 
a chegada {momento comunidade}

Você pode promover o outro jogador junto com você nesta etapa. 
Aceita o desafio? 

De acordo com Arroyo, Caldart e Molina (2011), a proposta 
pedagógica do MST se constitui em práticas ou vivências 
fundamentadas nos processos de humanização das pessoas, indo ao 
encontro com os ideais de Freire e Schor (1986) e Freire (1996, 2003, 
2005, 2011, 2014).

Os autores Arroyo, Caldart e Molina (2011, p.98, grifo dos 
autores) afirmam que “[...] o MST tenta pôr elas em movimento34 e 
deixa que a própria situação educativa específica se encarregue de 
mostrar quais precisam ser mais enfatizadas num momento ou outro.”

Por isso, Caldart (2010, 2011a) apresenta as práticas 
pedagógicas relacionadas ao processo de concepção da escola do 
movimento no capítulo 2.

O que interessa, dentre as práticas pedagógicas apresentadas, 
é a pedagogia da alternância, pois “Busca integrar a escola com a 
família e a comunidade do educando. ” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 
2011, p.104). Pelo PPC do curso de História-ITERRA, o

34  Revisão permanente das práticas pedagógicas de acordo com Caldart et al. (2013).
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Tempo Comunidade é o período que os educandos/
as permanecem junto à comunidade e assentamentos, 
desenvolvendo atividades propostas pela Escola e pela 
coordenação do curso como estágio, pesquisa e outras, 
todas acompanhadas por lideranças da própria comunidade. 
(PROJETO..., 2013a, p. 22, grifo dos autores).

Verifica-se, a partir do PPC do curso, uma sintonia com o 
que preconiza Caldart (2010, 2011a), no que concerne ao tempo 
comunidade. 

“Para isso os sujeitos diretos do processo podem se valer de 
ferramentas pedagógicas como seminários e oficinas e outros com o 
intuito de manter o foco do objeto e as metas e proposta em cada uma 
das etapas que compreende o curso. ” (PROJETO..., 2013a, p. 138).

Tendo isso como subsídio, percebeu-se a importância das 
atividades desenvolvidas pelos sujeitos tanto na fase do tempo escola 
- que foram discorridas nas seções anteriores deste capítulo, quanto 
no tempo comunidade – que serão discorridas nesta seção.

Para tanto, desenvolveu-se um questionário de cunho qualitativo 
e quantitativo respondido pelos sujeitos, denominado de questionário 
de contexto. O Questionário 2 (Apêndice 3) foi desenvolvido a partir 
de três eixos35: Dados de Identificação do sujeito; Contexto a partir 
das intervenções durante o tempo escola; Contexto a partir das 
intervenções durante o tempo comunidade.

O primeiro eixo tem por objetivo identificar os sujeitos 
participantes. O eixo 2 se deu a partir das percepções do cartógrafo 
durante a fase do tempo escola, sendo explorado no próximo capítulo. 
O eixo 3 se deu a partir das intervenções do sujeito no contexto do 
tempo comunidade, foco desta seção.

35  A assinatura do TCLE foi realizada no início da primeira etapa, portanto neste questionário 
não houve a necessidade de nova assinatura.
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Participaram da pesquisa 28 sujeitos, que também participaram 
das atividades no tempo escola. Destes, 60,7% são do gênero 
feminino (num total de 17 sujeitos), enquanto que 39,3% são do gênero 
masculino (num total de 11 sujeitos) (Resultados do Questionário 2 - 
Apêndice 3).

Quanto à faixa etária, a maioria dos sujeitos, 60,7%, têm entre 
21 a 25 anos (num total de 17 sujeitos), seguido de 14,3% dos sujeitos 
que estão na faixa dos 26 a 30 anos (num total de 4 sujeitos). Por fim, 
cinco sujeitos estão na faixa dos 31 aos 35 anos (perfazendo 17,9%), 
e outros 2 representam 7,2% dos sujeitos acima dos 36 anos, o que 
segundo Brasil (2013), está fora do contexto de juventude36.

Porém, considera-se o conceito proposto por Dayrell (2003), 
Groppo (2004) e Abramo, Léon e Freitras (2005), que foi discorrido 
na seção 2.3, do capítulo 2. Trata-se de uma etapa marcada por 
um conjunto de experiências vivenciadas pelos sujeitos, incluindo o 
desenvolvimento do ser, sua inserção dentro de um contexto social, 
onde se definem identidades, além de experimentação com as diversas 
esferas da vida.

Com base na concepção dos autores Dayrell (2003), Groppo 
(2004) e Abramo, Léon e Freitras (2005), considerou-se todos os sujeitos 
como jovens do campo. Além disso, evidenciou-se, a partir do estudo 
do primeiro questionário (Resultados do Questionário 1 - Apêndice 
2), que os sujeitos enquadram-se dentro do contexto da pequena 
produção familiar, constituindo uma classe trabalhadora rural, indo 
ao encontro do que é preconizado por Groppo (2000, 2004), Abramo, 
Dayrell (2003), Léon e Freitas (2005), Castro et al. (2009), Trevisol, 
Cordeiro e Hass (2011), Comissão Própria de Avaliação (2014), Sul 
(2014) e UFFS (2014).  

36  Se considera a ideia de faixa etária proposta por Brasil (2013).
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Quanto a origem dos sujeitos, verifica-se, nos resultados do 
Questionário 2 (Apêndice 3), que 60,7% dos sujeitos tem procedência 
do sul do Brasil (sendo que 25% dos sujeitos são do Rio Grande do 
Sul e do Paraná -num total de 14 sujeitos em ambos estados, e 10,7% 
do estado de Santa Catarina -num total de 3 sujeitos). Demais estados 
somam juntos 39,3% dos sujeitos, provenientes de São Paulo (10,7% 
- 3 sujeitos), Mato Grosso (7,1% - 2 sujeitos), Rondônia (10,7% - 3 
sujeitos), Pará e Bahia (3,6% - 1 sujeito cada).

Quanto ao eixo 3 do Questionário 2 (Apêndice 3), Contexto a 
partir das intervenções durante o tempo comunidade, perguntou-se: 

3.1 Descreva a proposta desenvolvida com os 
seus educandos no tempo comunidade

Neste caso, houve diferentes compreensões acerca do proces-
so. Daqueles sujeitos que responderam ao questionário, observam-se 
as seguintes situações: Desenvolvimento do PAG que resultou num 
jogo; Desenvolvimento do PAG que não resultou num jogo; Desenvol-
vimento de projetos de ensino37 a partir do jogo.

Na questão do desenvolvimento do PAG, que resultou num jogo: 
Um sujeito afirma ter desenvolvido um jogo de tabuleiro envolvendo 
o contexto de cálculos básicos com seus educandos das series ini-
ciais, mas não destaca como se deu o processo de concepção; Dois 
sujeitos desenvolveram um jogo similar ao idealizado pelo clã Jogos 
para Fazer Revolução, o que, ao final, gerou um exergame analógico 
e um jogo de tabuleiro, também analógico.  Segundo informações de 
um dos sujeitos, o jogo foi desenvolvido nas atividades de Educação 
Física da escola; Um dos sujeitos desenvolveu um jogo envolvendo a 

37  De acordo com Fagundes, Sato e Maçada (1999), um projeto de ensino é caracterizado 
por critérios externos arbitrários e formais, cujo foco é o de transmissão de conhecimentos, 
em que o aluno é considerado receptivo, enquanto que o professor é o agente do processo, 
além disso, a autoria fica sob a responsabilidade do professor. 
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questão histórica dos assentamentos, incluindo a matriz produtiva a 
ser aplicada na terra; Três sujeitos desenvolveram um jogo envolven-
do a questão de drogas, de forma similar com o jogo produzido pelo 
clã UserBagulho. 

Na questão do desenvolvimento do PAG que não necessaria-
mente resultou num jogo: Cinco sujeitos realizaram uma adaptação 
do modelo de PAG para repensar os jogos envolvendo a questão da 
agroecologia, alimentação saudável, bem como o papel da juventude 
dentro dessas perspectivas, resultando em uma nova proposta meto-
dológica a partir do canvas.

Na questão do desenvolvimento de um projeto de ensino a partir 
do jogo: Um dos sujeitos realizou uma adaptação do jogo Pachamama. 
A ideia é identificar os períodos da antiguidade, como: escravismo, 
feudalismo e capitalismo, entre outros. O jogo pode contar com 4 
jogadores e/ou equipes e 2 mediadores/questionadores. A intenção 
da proposta foi realizar um conhecimento prévio do que os educandos 
conhecem sobre os conteúdos propostos de forma que o educador 
possa incorporá-los no transcorrer do semestre. 

Por fim, 6 sujeitos ainda não desenvolveram a proposta de 
gamificação no tempo comunidade, pois, segundo eles, pretendem 
desenvolver nos estágios curriculares que acontecem no final do 
segundo semestre de 2016, uma vez que não estão em sala de aula. 
Um dos sujeitos que ainda não desenvolveu a atividade com seus 
educandos, usou o jogo produzido por seu clã com seus filhos, mas 
não detalhou o processo. Dois sujeitos pensaram em desenvolver 
jogos, mas não detalharam o processo, apenas indicaram que seria 
algo híbrido. Enfim, 7 sujeitos não responderam ou deixaram sem 
resposta essa questão.
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3.2 Quantos foram os envolvidos no processo?

Os sujeitos que responderam ao questionário afirmam que suas 
turmas variavam de 4 até 10 pessoas. A partir dos dados informados, 
o pesquisador realizou o somatório e chegou ao total de 160 pessoas 
participantes do processo, representando uma média de 9 educandos 
por educador, aproximadamente.

3.3 Como se deu o processo de mediação do projeto de 
aprendizagem gamificado desenvolvido com seus educandos?

Dez sujeitos afirmaram que a proposta de gamificação foi 
bem aceita pelos educandos, visto que contribuíram e participaram 
ativamente no processo de concepção de seus jogos. Eles puderam 
se divertir com a atividade desenvolvida, já que construíram seus 
próprios jogos de tabuleiro de forma coletiva. Houve também diálogo38 
e reflexões sobre todo processo e compartilhamento de aprendizados 
entre os envolvidos no processo.  

Outro fato a relatar é que a ideia surgiu a partir dos materiais 
criados no curso Culturas Híbridas, bem como dos aprendizados 
proporcionados pela extensão. “De fato é muito provável de que se não 
tivesse auxílio do curso não teríamos desenvolvidos tais atividades. ” 
(Sujeito 9).

A observação acima, feita pelo sujeito 9, vai ao encontro direto 
com o propósito da extensão universitária, que, segundo PPC do 
curso, permeia

[...] ações decorrentes dos estudos e pesquisas realizadas ou 
em processo de realização que possibilitam ao público interno 
e externo à universidade o conhecimento desses saberes 

38  Pelas observações feitas pelos sujeitos, percebe-se a importância do diálogo no processo 
de humanização do sujeito a partir do discurso de Freire e Schor (1986) e Freire (2003, 
2011, 2014)
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produzidos ou em desenvolvimento. Por meio de ações 
educativas, culturais e científicas, a extensão é a forma não só 
do prolongamento da universidade, mas também da ampliação 
da dimensão de seu alcance. (PROJETO..., 2013a, p. 153).

Por fim, 3 sujeitos indicaram que ainda não realizaram ainda o 
PAG com seus educandos. Um deles argumenta que não havia energia 
elétrica e aparato tecnológico para a realização das atividades. Outros 
seis sujeitos não responderam ao questionamento. 

3.4 Que tipo de jogo foi desenvolvido? 

Nesta questão, respondida tanto pelos sujeitos que desenvol-
veram um PAG que ao final gerou um jogo, quanto pelos sujeitos que 
ainda não desenvolveram o PAG propriamente dito, que a maioria dos 
sujeitos desenvolveu jogos no estilo analógico, representando, neste 
caso 43%, 12 sujeitos respectivamente. Em contrapartida, tem-se 32% 
(9 sujeitos) não desenvolveram ainda nenhum tipo de jogo, enquanto 
que 25% (7 sujeitos) que desenvolveram (riam) jogos no estilo híbrido. 
A preferência neste caso pelos jogos no estilo analógico se deve ao 
fato de que os sujeitos pouco jogam jogos no estilo digital, como já se 
evidenciou no transcorrer deste capítulo.

3.5 Qual (is) foi (ram) a (s) narrativa (s) construída (s)?

Quanto ao desenvolvimento de narrativas, 18 sujeitos desta-
caram que foram concebidas de forma lúdica, propiciando diálogos, 
debates, trocas de informação e de forma coletiva. As narrativas volta-
ram-se mais para a realidade do MST, envolvendo questões culturais, 
valores socialistas, espaços de luta da juventude, drogas e alimenta-
ção saudável. 

Um dos sujeitos argumentou que iniciou a narrativa 
questionando seus educandos sobre: Quais são os valores que 
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estão sendo postos no tabuleiro? O que eles significam? Como são 
colocados na prática?

Passada a fase de jogabilidade, este mesmo sujeito indagou 
seus educandos sobre: Os valores são importantes?  Quais valores 
encontramos na Queimada?  O que se aprendeu com o jogo?

No entanto, 10 sujeitos não responderam ou indicaram que 
ainda não desenvolveram o PAG com seus educandos. 

3.6 Fez uso do canvas como forma de desenvolver o projeto de 
aprendizagem gamificado? Argumente como foi a experiência?

Dos sujeitos que responderam ao questionamento feito, 8 
indicaram terem feito uso dele, dois dos sujeitos argumentaram que 
o utilizaram de forma mais sintética com seus educandos, enquanto 
que outro sujeito argumentou que detalhou todos os processos e 
conteúdos a partir dele e que foi uma experiência interessante em sala 
de aula.

De acordo com o sujeito 25, “A experiência foi incrível, pois me 
proporcionou uma visão mais ampla de um jogo. ” (Sujeito 25).

Em contrapartida, quatro dos sujeitos indicaram que o canvas 
é uma metodologia difícil de utilizar e limita o processo criativo. 
Talvez tal colocação tenha sido feita em virtude da complexidade 
gerada pela estrutura rizomática, mas que no transcorrer do 
processo possibilitou “[...] uma troca de aprendizado tanto prática 
quanto teórico. ” (Sujeito 26).

Além disso, ele foi fundamental “[...] para poder visualizar o todo 
do projeto e poder abordar todos os seus campos, no entanto observa-
se que sem pensar o jogo não se pode ter o canvas e sem o canvas 
não se projeto o jogo, sendo uma construção recíproca. ” (Sujeito 23, 
grifo nosso).
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Seis sujeitos argumentaram que não utilizaram ou ainda 
não desenvolveram ações envolvendo o canvas. Nove sujeitos 
não responderam ao questionamento feito, talvez por não terem 
desenvolvido o PAG ou porque talvez irão desenvolver alguma ação no 
estágio em docência que ocorre a partir do final do segundo semestre 
de 2016 e no primeiro semestre de 2017.

3.7 Avalie o processo de desenvolvimento do projeto 
de aprendizagem gamificado em sua comunidade?

Onze sujeitos não avaliaram o processo de desenvolvimento 
do PAG, em virtude de ainda não terem desenvolvido alguma ação 
usando o mesmo. Já, para o restante, 17 sujeitos, o processo de 
desenvolvimento de um PAG é produtivo e pode ser desenvolvido 
em várias áreas do conhecimento. Isso depende da vontade e da 
criatividade do educador em mediar o processo junto ao educando.

Dessa forma, o jogo é avaliado pelos educandos como “legal e 
envolvente”, “divertido”, “de grande aprendizado” e propicia reflexões.  

Durante o processo também se percebeu que o PAG é uma 
possibilidade ao processo de ensino e aprendizagem dos educandos, 
mas isso demanda empenho dos educadores e mediadores.

Além disso, o PAG permitiu estimular a cooperação e diminuir 
a lógica competitiva e meritocrática entre os educandos, de forma 
a contribuir no processo de solução dos problemas de forma mais 
coletiva. “[...] os envolvidos se sentiram muito à vontade para participar 
e após o jogo a sensação foi de alegria e entusiasmo não houve um 
sentimento de competição, que era a maior preocupação houve 
cooperação entre as equipes. ” (Sujeito 25).

Quanto ao canvas, vale destacar que permite uma definição do 
que é relevante ou não ao trabalho de concepção de um PAG, dando 
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um dimensionamento maior do que é possível desenvolver com os 
educandos, de acordo com um dos sujeitos. Isso contraria a ideia de 
que o canvas, na questão anterior, é limitante ao trabalho criativo, mas 
que ele é dinâmico e útil no processo de desenvolvimento do PAG.

Reconhecimento Atento do Processo

Pelos resultados obtidos com o questionário verifica-se que 13 
sujeitos ainda não desenvolveram o PAG com seus educandos, como 
se observou no transcorrer das respostas dadas aos questionamentos 
feitos.

Verificou-se, também, que o canvas proposto foi utilizado de 
forma sintética, ou seja, de modo que os próprios educandos pudessem 
compreendê-lo. Cabe salientar que o desenvolvimento do PAG é algo 
complexo, pois há várias M&D de jogos que podem ser utilizadas na 
sua concepção e produção, isso depende do tipo e gênero de jogo a 
ser produzido.

Outro fato a ser relatado é a negação dos sujeitos quanto 
ao desenvolvimento de jogos no estilo digital. A preferência deles 
aproxima-se basicamente ao estilo analógico e, em poucos casos, aos 
jogos do estilo híbrido. Como já se mencionou anteriormente, talvez a 
falta de acesso ou de jogar tais jogos sejam indicativos da escolha ou 
preferência pelos jogos analógicos, principalmente tabuleiros.

No transcorrer deste capítulo, verificou-se a controvérsia dos 
sujeitos quanto à questão de acesso à tecnologia, pois uns indicam 
que não há, uma vez que falta inclusive energia elétrica39, mas outros 
evidenciam que falta conhecimento e formação sobre “o que fazer?” e 
“como?” com ela, bem como um maior protagonismo do educador em 
querer utilizá-la na sala de aula.

39  Isso foi sinalizado também no tempo comunidade.
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Quanto ao desenvolvimento de jogos, os sujeitos que o desen-
volveram com seus educandos, basearam-se, em sua maioria, nas ex-
periências de aprendizagem vivenciadas durante o desenvolvimento 
do PAG no tempo escola. Talvez essa reprodução do conhecimento 
se dê em virtude de quatro fatores principais: Desconhecimento de 
outras M&D de jogos; Falta de incentivo dos educadores em utilizar-se 
do jogo enquanto artefato cultural em sala de aula; Falta de estímulo e 
interesse dos sujeitos em jogar jogos; Falta de elementos de diferen-
ciação entre os conceitos de jogos e gamificação.

A partir das respostas, evidenciaram-se também outras 
possibilidades para além dos jogos. O produto do PAG pode 
resultar: numa produção audiovisual que pode retratar o histórico 
da comunidade, do assentamento e do acampamento; numa outra 
perspectiva metodológica que pode ser acionada conforme a intenção 
do educador, seja para introduzir um novo assunto em sala de aula, 
seja para engajar os jovens do campo, chamar a atenção para uma 
realidade, para a realização da integração entre os pares; ou ainda 
outro elemento ou objeto que pode ser concebido, representando uma 
“chuva de ideias”, como evidenciado pelos sujeitos da segunda turma 
do curso (Esquema 5 – Apêndice 3 ).

O Esquema 5 (Apêndice 3), criado utilizando o NodeXL40, apre-
senta produtos gerados a partir do PAG e vice-versa. Tais indicativos 
presentes nesse esquema representam o resultado das análises obti-
das por meio do questionário no tempo comunidade, além dos diários 
de campo individuais e coletivos, relatos orais e entrevistas abertas, 
bem como do pesquisador enquanto cartógrafo de todo o processo.

Quanto ao desenvolvimento das narrativas, destaca-se o fato 
de que se baseiam na realidade onde os sujeitos estão inseridos, 
basicamente numa realidade camponesa de assentamento e 

40  NodeXL é um template open-source que explora e constrói redes de grafos, no Microsoft 
Excel de acordo com site do NodeXL ([2015?]).
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acampamento, cuja preocupação centra-se nas perspectivas das 
escolas do campo dentro do próprio movimento social e com a 
juventude que faz parte do MST. Além de problemas sociais, como é o 
caso do jogo desenvolvido pelo clã UserBagulho.

Quanto à avaliação do processo, os sujeitos relataram que a 
proposta foi importante, relevante e uma perspectiva a ser discutida 
e dialogada dentro do movimento social. Os sujeitos elencaram 
possibilidades metodológicas imediatas de utilizar a gamificação 
dentro do contexto educativo. Os sujeitos perceberam e analisaram 
prováveis resultados obtidos com processo assim como preconizam 
Alves, Minho e Diniz (2014), no capítulo 2. Os sujeitos verificaram a 
necessidade de compreender melhor as M&D de jogos em contextos 
não jogos, mediante a leitura de outros referenciais e de outras 
experiências a partir de outras realidades.

Por fim, os sujeitos veem possibilidades não somente na 
gamificação, mas no uso das TD como subsidiárias deste processo 
de concepção de um PAG, elencando como principal artefato as 
tecnologias móveis.
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Iniciando!!!! Escolha sua direção!!!

Este capítulo apresenta as análises e resultados da pesquisa 
e busca responder a problemática, as questões e os objetivos de 
tese, subsidiados pelo referencial teórico, a partir do delineamento 
metodológico apresentado no capítulo 3. Para tanto, considerou-se, 
como elementos de produção de dados da pesquisa: Processos – 
refere-se ao tipo de processo (individual ou coletivo) propiciado pelos 
diferentes dispositivos; Dispositivos – representam os instrumentos 
(diários de campo, observações diretas e entrevistas abertas e 
questionário de contexto) que servem como forma de produção e 
análise de dados.

De acordo com Passos, Kastrup e Escóssia (2009), os elementos 
provenientes da produção de dados têm como função transformar as 
observações captadas durante o processo e experiência de campo, 
em conhecimento. O Quadro 19 (Apêndice 4) sistematiza os elementos 
de produção de dados, em contextos, a partir de considerações 
apontadas no capítulo 3.

Vinculadas aos elementos de produção de dados, surgem as 
pistas teóricas e empíricas e, atreladas a elas, surgem os processos 
de análise. Por isso, o Quadro 20 (Apêndice 4) sintetiza as pistas 
observadas, sejam elas teóricas e empíricas.

A fim de compreender melhor o Quadro 20, elaborou-se o 
Desenho 2 (Apêndice 4) que contém a legenda de codificação realizada 
a partir do Quadro 20 com o Quadro 19.

No Desenho 2, os títulos significam respectivamente: ODEAC 
– Observações Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, ODEAI – 
Observações Diretas e Entrevistas Abertas Individuais, DCC – Diários 
de Campo Coletivos, DCI - Diários de Campo Individuais e QI – 
Questionários Individuais.
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Por meio das pistas teóricas apresentadas no Quadro 20, 
também é possível desenvolver uma estrutura rizomática, levando 
em consideração as pistas e os processos que surgem a partir delas, 
formando o Esquema 6 (Apêndice 4). 

O Esquema 6 apresenta a estrutura rizomática criada no template 
NodeXL (NODEXL, [2015?]), podendo ser visualizado numa grade. As 
cores servem apenas como indicativos separadores entre uma pista e 
seus processos. Se forem consideradas, ainda, as pistas empíricas, 
obtidas durante o período de pesquisa e intervenção, obtém-se a 
estrutura rizomática apresentada a seguir (representada pelo Esquema 
7 – Apêndice 4).

A partir da estruturação do Quadro 20 e dos Esquemas 6 e 
7 (Apêndice 4), passou-se para a fase de análise dos dados, tendo 
como premissas os processos e os dispositivos. A partir das análises, 
partiu-se para a fase de reconhecimento atento41 e resultados obtidos 
pela pesquisa. 

5.1 Analisando pokémons... {análise de dados} 

Para a análise dos dados utilizou-se o software NVivo. Guizzo, 
Krziminski e Oliveira (2003, p.55, grifo dos autores) afirmam que:

O software é particularmente útil na administração e síntese das 
ideias do pesquisador, permitindo que se realizem mudanças 
nos documentos com que se está trabalhando, sendo possível 
acrescentar, modificar, ligar e cruzar dados [...] Os dados são 
originados de documentos textuais [...] e/ou documentos não 
sistematizados.

41 Faz menção à última variedade da atenção do cartógrafo, conforme Kastrup (2007) e 
Passos, Kastrup e Escóssia (2009).
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O software, de acordo com Guizzo, Krziminski e Oliveira (2003), 
fundamenta-se no princípio da codificação e armazenamento de textos 
em categorias específicas, denominadas de nodos.

Os nodos representam um contexto, uma pista, um processo, 
obtidos por meio da reunião dos dispositivos, no formato de textos/
áudios/imagens/vídeos numa estrutura hierárquica (SILVA; FIGUEIRE-
DO FILHO; SILVA, 2015). Neste caso, a Tela 1 (Apêndice 4) mostra o 
exemplo de nodos e sub-nodos ou sub-nós42 criados no NVivo.

A Tela 1 (Apêndice 4) exemplifica a estrutura de nós e sub-
nós, que integram uma árvore de nós (tree nodes), criada a partir das 
observações diretas e entrevistas abertas coletivas (identificado pelo 
nome Emancipação - ODEAC), tendo como subsídios as pistas e os 
processos originados pelas pistas. Para os demais dispositivos, foram 
criadas as mesmas estruturas de nodos e sub-nós. A Tela 2 (Apêndice 
4) exemplifica cada dispositivo associado aos processos individuais 
ou coletivos.

A Tela 2 (Apêndice 4) exemplifica cada elemento, sendo que 
a primeira letra após a palavra “Emancipação - ”, identifica o tipo de 
dispositivo43, enquanto que o restante identifica o tipo de processo, de 
acordo com: I - representa Individual e C - representa coletivo. 

A próxima etapa é a exploração dos diversos documentos 
(dispositivos). Nessa fase, foram codificados os extratos textuais/
sonoros/imagéticos a partir dos nodos e sub-nodos previamente 
definidos, levando em consideração as pistas teóricas e empíricas (do 
Quadro 20 - Apêndice 4), que estão apresentados nas colunas Sources 
e References. A coluna Sources (da Tela 1 - Apêndice 4) identifica a 

42  “Os Sub-nós são subcategorias criadas para possibilitar classificações mais específicas 
dos dados. ” (GUIZZO; KRZIMINSKI; OLIVEIRA, 2003, p. 57).

43 Onde: DC representa Diários de Campo, ODEA representa Observações Diretas e 
Entrevistas Abertas e Q representa Questionário de Contexto.
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quantidade de fontes consultadas por meio dos dispositivos, enquanto 
que a coluna References mostra as relações estabelecidas no conjunto 
de sources. O Quadro 21 (Apêndice 4) sintetiza e sumariza exemplos 
de codificação realizados a partir dos dispositivos.

O Quadro 21 (Apêndice 4) apresenta fragmentos extraídos de 
diferentes dispositivos obtidos durante a fase de pesquisa a fim de 
compreender o processo de codificação, servindo como elemento de 
análise de dados. 

Com relação à análise de daos, fez-se uso de: Queries44 e 
Gráficos45. 

A partir dessa introdução dos procedimentos de análise 
realizadas com o software NVivo, evidenciaram-se as pistas46 teóricas 
e empíricas, preconizadas no Quadro 20, tendo como subsídios os 
elementos de análise, constantes no Quadro 19 (ambos estão no 
Apêndice 4) . São elas: socialidade, autonomia, autoria, interação, 
cooperação, consciência crítica, empoderamento e outras pistas 
oriundas da experiência.

44 Ajudam a explorar os dados e a investigar fontes e nós, fornecendo uma maneira flexível 
para a junção e exploração de subconjuntos de dados. Elas possibilitam encontrar padrões 
com base na codificação realizada, bem como analisar a frequência de palavras e/ou textos 
que ocorrem com mais frequência (QSR, 2016). Na pesquisa utilizou-se Word Frequency e 
Matrix Coding.

45 Que servem de subsídios para explorar a pesquisa, auxiliando a responder questões e/
ou problemáticas, de acordo com QSR (2016). Na pesquisa, fez-se uso de gráficos 
codificados por fontes (Coding for a source) e nós (Coding for a node), além de gráficos 
hierárquicos como as (Treemaps).

46 As pistas, de acordo com Passos, Kastrup e Escóssia (2009, p. 13), servem como formas 
de guiar o trabalho de pesquisa, referências, “[...] que ocorrem para a manutenção de 
uma atitude de abertura ao que vai se produzindo e de calibragem do caminhar no próprio 
percurso da pesquisa [...]. ”
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Socialidade 

O Quadro 22 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referências 
associadas à pista socialidade, tendo como base os elementos 
propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 22 (Apêndice 4), identificou-se que a maior con-
centração de registros referenciados se centra nos Diários de Campo 
Individuais, seguido das Observações Diretas e Entrevistas Abertas 
realizadas de forma coletiva. Atribui-se tal resultado aos seguintes fa-
tores: Processo de decisão sobre a temática escolhida para a concep-
ção dos PAG; Processo de proximidade entre os envolvidos de acordo 
com as temáticas elencadas após a apresentação da narrativa inicial; 
Processo de estreitamento e definição do escopo do PAG.

O Gráfico 3 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos 
nós são comparados pelo número de itens codificados pela pista 
socialidade. O tamanho de cada caixa retangular representa o 
número de referências codificadas em que os itens de escopo são 
codificados pelo item de exibição (pista socialidade e os processos 
a ela associados), neste caso todas as sources. Quanto à cor, esta 
representa o número de referências de codificação em que os itens 
de escopo são codificados pelo item de exibição em um espectro 
que vai do mais baixo ao mais alto. 

No Gráfico 3 (Apêndice 4), o espectro mais próximo do azul 
mais escuro indica maior concentração de referências, enquanto que o 
azul mais claro indica menor concentração de referências. Seguem as 
legendas do Gráfico 3: DCI - Diários de Campo Individuais, ODEAC – 
Observações Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, DCC – Diários de 
Campo Coletivos, ODEAI – Observações Diretas e Entrevistas Abertas 
Individuais, QI – Questionários Individuais. 
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O Gráfico 3 (Apêndice 4) também permite inferir que o processo 
proxemia tem maior quantidade de referências em relação aos 
processos policulturalismo e comunidade social. Infere-se que isso 
ocorreu devido ao fato dos sujeitos, quando da formação de seus 
respectivos clãs, levarem em consideração as temáticas debatidas 
no movimento como primeira forma de organização, seguidas pelas 
relações sociais que são estabelecidas no grupo, findando com os 
laços emocionais envolvidos entre os sujeitos.

Analisando todos os elementos codificados, produziu-se uma 
nuvem de palavras, contendo os termos associados à pista socialidade 
que ocorrem com maior frequência, referenciada no Esquema 8 
(Apêndice 4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais 
frequentes, com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento 
incluiu os resultados semelhantes. 

Pelo Esquema 8 (Apêndice 4), visualiza-se a palavra jogo que 
aparece em destaque. Associadas a ela, tem-se gente, grupo e sujeito, 
indicando que os sujeitos veem o jogo como uma forma de pensar 
no outro, no grupo (na gente). É um processo de construção coletiva 
que traz possibilidades de trabalhar com temáticas envolvendo o 
aprendizado e a realidade dos sujeitos, alicerçado por laços de 
companheirismo e autonomia, o que se infere a partir das análises 
realizadas pela nuvem de palavras.

A partir da análise dos diários de campo individuais, produziu-
se o Gráfico 4 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos mais referiram a 
pista socialidade.

O Gráfico 4 (Apêndice 4) mostra que o maior número de referên-
cia à sociabilidade centra-se entre os participantes do primeiro curso47, 
enquanto que menor referência à sociabilidade são percebidas entre 

47  Sujeitos 01 até 20 participaram do primeiro curso. Sujeitos de 21 até 28 participaram do 
segundo curso.
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os que participaram do segundo curso. Analisando as Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas identificou-se que os sujeitos do 
primeiro curso são aqueles que mais referenciam a pista socialidade, 
dado a quantidade de referências analisadas (Gráfico 5 – Apêndice 4).

Analisando os dados dos Diários de Campo Coletivos (Tabela 
3 – Apêndice 4), das Observações Diretas e Entrevistas Abertas 
Individuais, percebe-se que há uma inversão, ou seja, os sujeitos que 
realizaram o segundo curso evidenciaram mais referências à pista 
sociabilidade em relação aos jovens do primeiro curso.

A Tabela 3 (Apêndice 4) mostra que as maiores contribuições são 
registradas no Diário de Campo Coletivo do clã UserBagulho, seguida 
do clã Pachamama e findando com o clã Jogos para Fazer Revolução. 

Com base na Tabela 3 (Apêndice 4), no Quadro 22 e nos Gráficos 
4 e 5 (ambos do Apêndice 4), infere-se que: A quantidade sujeitos 
participantes nas duas edições 20 (na primeira edição) e 8 (na segunda 
edição) tenham interferido nos resultados; Houve maior proximidade 
dos envolvidos no primeiro curso, possibilitando pensar na ideia de 
tribo proposta por Maffesoli (2006); A ideia de clã se fortaleceu mais 
na segunda edição do curso, dada a maior interação entre os sujeitos, 
isso se evidencia nos Diários de Campo Coletivos e nas Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Individuais; A formação de redes digitais 
não foi um elo importante, visto que a limitação de acesso à internet foi 
um dos fatores que prejudicou o processo; A socialidade é uma pista 
que se manifestou no período do desenvolvimento do PAG a partir do 
momento em que se constituíam os clãs e/ou guildas, bem como na 
definição das temáticas e/ou temas. 
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Autonomia

O Quadro 23 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referências 
associadas à pista autonomia, tendo como base os elementos 
propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 23 (Apêndice 4), identificou-se que a maior concen-
tração de registros referenciados se centra nas Observações Diretas e 
Entrevistas Abertas Coletivas, seguido pelos Diários de Campo Indivi-
duais, perpassando pelas Observações Diretas e Entrevistas Abertas 
Individuais, indo ao Questionário de Contexto e findando nos Diários 
de Campo Coletivos. Atribui-se este resultado aos seguintes fatores: 
As discussões coletivas realizadas em sala de aula sobre temas como 
jogos, gamificação e tecnologias, como possibilidades de desenvolver 
os processos de autonomia dos seus educandos; Aos registros indivi-
duais realizados pelos sujeitos argumentando sobre as possibilidades 
da gamificação e dos jogos nos processos de autonomia pessoal e 
dos próprios educandos; A própria ideia de concepção do PAG, que, 
ao final, gerou, como produto, um jogo, e isso permitiu com que os su-
jeitos pudessem pensar na criação e re (construção) do conhecimento, 
com vistas a um processo de libertação dos educandos a partir de 
temáticas negociadas de forma coletiva pelo próprio MST; Ao processo 
de reflexão dos sujeitos frente à proposta do próprio curso Culturas 
Híbridas, com o intuito de desenvolver ações futuras junto a seus edu-
candos com vistas a propiciar o desenvolvimento da autonomia.

O Gráfico 6 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos nós são 
comparados pelo número de itens codificados pela pista autonomia. 
Assim, como explorado na pista socialidade, o tamanho de cada caixa 
retangular representa o número de referências codificadas em que os 
itens de escopo são codificados pelo item de exibição (pista autonomia 
e os processos a ela associados), neste caso todas as sources. 
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O Gráfico 6 (Apêndice 4) também permite inferir que o processo 
autonomia individual tem maior quantidade de referências em relação 
aos processos autonomia social e autopoiese. Tais inferências vão ao 
encontro do que se evidenciou na literatura em Freire (1996) e Backes 
(2007). Assim compreende-se que a autonomia é desenvolvida primeiro 
em nível individual, depois de forma coletiva, findando com o processo 
de autopoiese (em sistemas de 3ª ordem, portanto, social) o que 
permite adentrar dentro dos processos de autoria e de coletividade. 

Analisando todos os elementos codificados, produziu-se uma 
nuvem de palavras, contendo os termos associados à pista autonomia 
que ocorrem com maior frequência, indicado no Esquema 9 (Apêndice 
4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, 
com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 

Pelo Esquema 9 (Apêndice 4), visualiza-se novamente a palavra 
jogo em destaque. Associadas a ela, tem-se as palavras sujeito, 
gente e você. De acordo com as palavras em destaque percebe-se 
que a primeira forma de autonomia ocorre em âmbito pessoal, parte 
do “você”. A segunda forma ocorre no âmbito social, designada pela 
palavra “gente”, enquanto que a autopoiese se autoproduz a partir dos 
sujeitos que juntos percebem sua história, sua realidade, no processo 
de desenvolvimento da autonomia, envolvendo valores como a 
solidariedade, o coletivo e o próprio conhecimento.

De acordo com a análise dos Diários de Campo Individuais, pro-
duziu-se o Gráfico 7 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos apresentam 
o maior número de registros que evidenciam a pista autonomia.

O o Gráfico 7 (Apêndice 4) apresenta uma proporcionalidade 
entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso em relação aos sujeitos 
que realizaram o segundo curso. Uma das hipóteses para isso é a 
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própria proposta formativa do MST que dialoga diretamente com uma 
educação popular cujo intuito é construir um paradigma emancipador.

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos48, identificou-se 
que os clãs e a guilda do primeiro curso tiveram uma contribuição 
significativamente superior em relação aos clãs do segundo curso 
(Gráfico 8 – Apêndice 4).

Pelo Gráfico 8 (Apêndice 4), infere-se que o Bonde do RAP, 
foi um dos grupos cuja pista autonomia é referenciada com maior 
frequência, porém, na questão de operacionalização, conforme 
relatos orais e análises visuais, o clã comportou-se como uma guilda, 
com atribuições de tarefas. Na sequência, os clãs Jogos para fazer 
Revolução, seguido pelo clã Pachamama e, por fim, Ajomepazé. Em 
relação aos clãs UserBagulho e Centopeia na Raiz não foi possível 
identificar referências à autonomia, isso talvez seja pelo fato dos Diários 
de Campo Coletivos conterem poucas informações sobre o processo 
de desenvolvimento do PAG em si.

Quanto às análises, das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve paridade em relação às 
transcrições observadas em nível das duas turmas que participaram 
do curso Culturas Híbridas (Gráfico 9 – Apêndice 4).

No que se refere aos questionários individuais, algumas 
contribuições importantes aparecem na questão da autonomia, 
principalmente quanto à ideia da gamificação:

Vejo que é uma possibilidade de podermos mostrar a nossa luta 
para as nossas crianças de uma nova forma (Sujeito 5).

Vejo como um amplo leque de possibilidades e caminhos a 
serem construídos [...] (Sujeito 13).

48  Para isso, fez-se uso do Evernote. “O Evernote passa a ser um diário do grupo. Os próprios 
sujeitos o legitimam como tal. ” (Cartógrafo 1, grifo nosso).
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[...] podemos utilizar em qualquer espaço e para qualquer 
realidade, ela também pode ser usada para desenvolver 
conhecimentos múltiplos de plantio e colheita, bem como 
a vida social dos agricultores, além de poder desenvolver 
pensamentos ideológicos e da perspectiva de vida em tal 
comunidade. (Sujeito 9).  

Com base no Quadro 23 e nos Gráficos 6, 7, 8 e 9 (ambos 
constantes no Apêndice 4), infere-se que: As maiores contribuições 
em nível da pista autonomia se deram de forma mais intensa na 
primeira turma de sujeitos. Talvez isso seja em virtude da quantidade 
de envolvidos, além das próprias reflexões em sala de aula; Uma 
das preocupações dos sujeitos, a partir das Observações Diretas e 
Entrevistas Abertas, era com a “intencionalidade” do que estava sendo 
proposto, pensando principalmente nos processos de autonomia dos 
próprios educandos e, como isso, poderia se autoproduzir junto às 
comunidades das quais os sujeitos são oriundos; Os processos de 
autonomia se evidenciaram também na própria concepção do PAG, 
que gerou, como produto final, um jogo, como observa-se no registro 
a seguir: “O processo foi bom e divertido, estimulou a imaginação, 
proporcionou várias experiências novas, quebras de preconceitos e 
produções magníficas. ” (Sujeito 20).

Pelo relato do Sujeito 20, infere-se que o processo de 
desenvolvimento do PAG permitiu com que os sujeitos experienciassem 
novas formas de trabalhar os processos de ensino e de aprendizagem, 
além de permitir com que repensassem outros elementos, como a 
questão do preconceito, preconizada neste relato; A autonomia foi uma 
preocupação constante dos sujeitos, evidenciada tanto nas discussões 
iniciais sobre o próprio projeto, quanto na questão conceitual de 
tecnologias, principalmente na questão de “seu uso”, de games, da 
gamificação, bem como discussões acerca da própria educação 
enquanto meio para a libertação dos sujeitos. Talvez isso se dê por que 
os sujeitos têm internalizado os ideais de Paulo Freire, principalmente 
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de suas obras “Pedagogia do Oprimido” e “Pedagogia da Autonomia”, 
conforme os relatos orais observados pelo pesquisador. 

Autoria

O Quadro 24 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas à pista autoria, tendo como base os elementos pro-
postos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 24 (Apêndice 4) identificou-se que a maior 
concentração de registros referenciados se centra nas Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, seguido pelos Diários de 
Campo Individuais, perpassando pelo Questionário de Contexto, 
indo às Observações Diretas e Entrevistas Abertas Individuais e 
findando nos Diários de Campo Coletivos. Atribui-se este resultado 
aos seguintes fatores: As discussões realizadas durante o processo 
de fundamentação teórica permitiram com que os sujeitos pudessem 
refletir e desenvolver novas terminologias e associações, como por 
exemplo, a ideia de rizoma que foi compreendida enquanto “chuva 
de ideias”; O desenvolvimento do PAG que permitiu com que os 
sujeitos pudessem desenvolver um canvas que atendesse as suas 
necessidades; O processo de desenvolvimento de um PAG e/ou 
projeto de ensino durante o tempo comunidade com os educandos.

O Gráfico 10 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos nós 
são comparados pelo número de itens codificados pela pista autoria. 
Assim, como explorado nas demais pistas, o tamanho de cada caixa 
retangular representa o número de referências codificadas em que os 
itens de escopo são codificados pelo item de exibição (pista autoria e 
os processos a ela associados), neste caso todas as sources. 

Pelo Gráfico 10 (Apêndice 4), verificou-se que os processos de 
pré-autoria e autoria criadora têm maior concentração de referências 
em relação ao processo de autoria transformadora, uma vez que a 
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autoria transformadora exigiria um nível maior de pensamento crítico 
dos sujeitos, o que não se evidenciou no desenvolvimento dos projetos.

A pré-autoria surge nas primeiras interações em que os sujeitos 
têm quanto às temáticas em destaque49. Neste caso, as reflexões 
realizadas desenvolvem uma reprodução singular da realidade dos 
sujeitos do campo frente aos desafios que se apresentam em cada 
temática, principalmente na questão da tecnologia. Em contrapartida, 
a autoria criadora emerge quando os sujeitos percebem que o canvas 
proposto necessitava de melhorias a fim de que pudesse ser útil no 
desenvolvimento do jogo (produto final). Ela emerge também como 
uma forma de designar a própria estrutura rizomática ou “mapão”, ou 
ainda, “chuva de ideias”. Além disso, ela emerge, ainda, quando se 
evidencia que um PAG vai além do próprio jogo, mas pode gerar novos 
dispositivos, como fica evidenciado no Esquema 5 (Apêndice 3).

Analisando todos os elementos codificados, produziu-se uma 
nuvem de palavras, contendo os termos associados à pista autoria que 
ocorrem com maior frequência, verificado no Esquema 10 (Apêndice 
4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, 
com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 

O Esquema 10 (Apêndice 4) permite inferir que a palavra central 
é “jogo”. Associada a ela está a palavra “sujeito”. Outra palavra chave 
que aparece é “forma” que está relacionada ao “processo” de criação 
do jogo, bem como atrelada à palavra “intencionalidade”. A ideia é 
que a “construção” possa engajar a “história” do próprio movimento 
social, do “assentamento”, como uma “possibilidade” de desenvolver 
“conhecimentos”, a partir de um “tabuleiro”. 

49 Entre as temáticas de destaque, estão: cultura híbrida, hibridismo, multimodalidade, 
ubiquidade, gamificação e games.
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No que se refere à análise dos Diários de Campo Individuais, 
produziu-se o Gráfico 11 (Apêndice 4), evidenciando em quais sujeitos 
a pista autoria aparece com mais frequência.

O Gráfico 11 (Apêndice 4) evidencia que os sujeitos que 
realizaram o primeiro curso apresentam um maior número de registros, 
referentes à autoria se comparados com os sujeitos do segundo 
curso50, quando se tem evidência somente relacionada ao sujeito 23. 
Interessante ressaltar que o sujeito 14 foi aquele que evidenciou o 
maior número de registros em seu Diário de Campo Individual quanto 
ao processo de autoria. Isso talvez seja pelo fato de que este sujeito 
tenha uma vivência maior dentro do contexto escolar e perceba o 
quão importante é o processo de produzir diferença na relação com 
seus educandos.

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, infere-se que os 
clãs e a guilda do primeiro curso apresentam um número superior de 
registros, referentes à pista autoria em relação aos clãs do segundo 
curso. Uma das justificativas para esse resultado pode estar relacionado 
à quantidade de envolvidos no primeiro curso em relação ao segundo 
(Gráfico 12 – Apêndice 4).

Pelo Gráfico 12 (Apêndice 4), identificou-se que o clã Jogos para 
Fazer Revolução, Bonde do RAP e Pachamama são os clãs e guilda 
que mais evidenciaram registros em seus Diários de Campo Coletivos 
quanto à pista autoria. Com relação aos clãs Ajomepazé, UserBagulho 
e Centopeia na Raiz não foram identificados registros.

Quanto às análises das Observações Diretas e Entrevistas Aber-
tas Coletivas, verificou-se que houve uma concentração maior de con-
tribuições dos sujeitos que realizaram o curso na segunda edição em 
relação aos que fizeram a primeira edição (Gráfico 13 – Apêndice 4).

50  O número de participantes da primeira turma foi de 20 participantes, enquanto que da 
segunda turma, este número é de apenas 8 participantes.
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O Gráfico 13 (Apêndice 4) permite inferir que os sujeitos do 
segundo curso, em virtude de ser um grupo menor, abordaram a 
pista da autoria no contexto escolar, o que não foi possível evidenciar 
nos registros escritos dos Diários de Campo tanto em nível individual 
quanto coletivo dos sujeitos do primeiro curso.

Quanto aos Questionários Individuais, identificaram-se 
referências ao processo de autoria principalmente na questão de 
ressignificação do canvas e seu posterior desenvolvimento com os 
educandos em sala de aula. 

Com base no Quadro 24 e nos Gráficos 10, 11, 12 e 13 
(constantes no Apêndice 4), infere-se que: O maior número de 
referência em relação à pista autoria se concentrou em grande parte 
nos sujeitos que realizaram o primeiro curso, nos Diários de Campo. 
Em contrapartida, os sujeitos do segundo curso contribuíram de 
forma mais significativa no transcorrer das discussões e observações 
realizadas em sala de aula; O uso do PAG permitiu uma discussão 
e uma reflexão da melhor forma de operacionalizá-lo com vistas a 
um processo de criação coletiva entre os sujeitos participantes. Uma 
fala que chamou a atenção é a do sujeito 11 quanto à questão de 
reformulação contínua do modelo, neste caso canvas: “O modelo tem 
que estar em construção permanente porque senão engessamos ele 
de uma forma, temos que pensar nele a todo o momento. ” (Sujeito 11).

A autoria foi um elemento norteador que permitiu aos sujeitos 
resinificarem e criarem jogos a partir de temas e discussões 
transversais do próprio movimento social, como a ideia de alimentação 
saudável, drogas e agroecologia, como exemplos. Tais discussões são 
importantes e relevantes junto à base da comunidade, do assentamento, 
do próprio movimento social. 
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Interação

O Quadro 25 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas à pista interação, tendo como base os elementos pro-
postos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 25 (Apêndice 4), identifica-se a concentração de 
registros referentes à pista interação nos Diários de Campo Individuais, 
Observações Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, depois as Obser-
vações Diretas e Entrevistas Abertas Individuais, seguido pelo Questio-
nário de Contexto Individual, findando com os Diários de Campo Cole-
tivos. Atribui-se esse resultado aos seguintes fatores: Todo o processo 
de uso de diferentes abordagens tecnológicas digitais e de diversos 
jogos no formato analógico e digital permitiu com que os sujeitos inte-
ragissem de forma mútua com os demais sujeitos e/ou de forma reativa 
em relação ao próprio computador e/ou console; As discussões que 
permearam o desenvolvimento do próprio PAG que culminou num jogo 
também foram responsáveis para o índice de interações que ocorre-
ram durante o processo; A concepção do canvas e estrutura rizomática 
propiciaram uma troca mútua entre os sujeitos envolvidos no processo 
em função da necessidade de construção conjunta.

O Gráfico 14 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos nós 
são comparados pelo número de itens codificados pela pista interação. 
Assim, como explorado nas demais pistas, o tamanho de cada caixa 
retangular representa o número de referências codificadas em que os 
itens de escopo são codificados pelo item de exibição (pista interação 
e os processos a ela associados), neste caso todas as sources. 

Pelo Gráfico 14 (Apêndice 4), identifica-se que os processos de 
interação mútua apresentam maiores referências do que os processos 
de interação reativa. De acordo com Primo (2005), na interação mútua, 
os interagentes, neste caso sujeitos, reúnem-se diante de contínuas 
problematizações, que acontecem durante todo o processo. 
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Dessa forma, há uma troca mútua e/ou recíproca entre os 
interagentes, ou seja, sujeitos, durante todo o processo. Observou-se 
isso no relato obtido entre dois sujeitos da guilda Bonde do RAP que 
estavam discutindo o processo interativo do jogo: 

Consigo visualizar o jogo bem como sua importância, pois a partir 
dele será possível trabalhar com a nossa realidade do campo 
dos nossos assentamentos, desde os nossos educandos e a 
comunidade [...].  (Sujeito 4). 

Consigo visualizar um grande croqui num espaço área de 
Reforma Agrária, um assentamento. A partir daqui dá para 
elencar diversas temáticas, temos bem visível a Escola, tendo 
em vista que a questão da Educação é muito forte dentro dos 
assentamentos, a questão de gênero, a questão da produção 
que é o grande carro forte que vai discutir aqui. (Sujeito 2)

Analisando todos os elementos codificados, produziu-se uma 
nuvem de palavras, contendo os termos associados à pista interação 
que ocorrem com maior frequência, representado no Esquema 11 
(Apêndice 4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais 
frequentes, com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento 
incluiu os resultados semelhantes. 

Até o momento a palavra principal ainda é “jogo”, como se 
observa no Esquema 11 (Apêndice 4). Associado a ela tem-se as 
palavras “sujeito”, “gente” e “você” atreladas à palavra “interação”. 
Fica evidenciada a ideia de que o jogo é para ser pensado no e para 
os sujeitos e que estes levam em consideração as trocas interativas 
que ocorrem entre eles. Mais uma vez a palavra “forma” aparece 
como uma preocupação diante do processo que se propõe para o 
desenvolvimento do jogo. Associadas à interação estão outras palavras 
como “cooperação”, “estratégia”, “conhecimento”, “possibilidade”. 
Neste contexto, tais palavras indicam de que forma a interação é 
pensada dentro do contexto do jogo, de uma forma geral.
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De acordo com a análise dos Diários de Campo Individuais, 
produziu-se o Gráfico 15 (Apêndice 4), indicando em quais sujeitos a 
pista interação aparece com mais frequência.

O Gráfico 15 (Apêndice 4) mostra uma proporcionalidade entre 
os processos interativos realizados pelos sujeitos da primeira turma em 
relação aos sujeitos da segunda turma. Analisando os dados, percebe-
se que os Diários de Campo Individuais apresentam descrições acerca 
dos jogos sobre os quais os sujeitos interagiram, sejam eles analógicos 
ou digitais. 

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, verificou-se uma 
referência significativa da guilda Bonde do RAP, seguida dos clãs 
UserBagulho, Jogos para Fazer Revolução e Pachamama, os demais 
clãs não apareceram aqui (Centopeia na Raiz e Ajomepazé) (Gráfico 
16 – Apêndice 4).

Quanto às análises das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, identificou-se que houve uma concentração maior 
de referências dos sujeitos que realizaram o curso na primeira edição 
se for comparado com os sujeitos da segunda edição do curso, o que 
pode ser em virtude do número de envolvidos no curso extensionista 
da primeira turma, já que foi mais significativo do que os da segunda 
turma (Gráfico 17 – Apêndice 4).

Quanto aos Questionários Individuais, observa-se que a pista 
interação surge principalmente quando os sujeitos são questionados 
sobre a compreensão do processo de gamificação, além de analisar 
de que forma a proposta gamificação pode ser incorporada dentro 
do movimento social e da realidade do campo. Neste caso, “Uma 
perspectiva, de grande valor e que de maneira lúdica vai proporcionar 
muitos aprendizados e interação com o mundo virtual de forma que 
seja capaz de um aprendizado capaz de formar e não desconstruir. ” 
(Sujeito 20).
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Com base no Quadro 25 e nos Gráficos 14, 15, 16 e 17 
(constantes no Apêndice 4), infere-se que: As maiores referências 
relacionadas à pista interação ocorrem justamente quando os sujeitos 
interagem com diversos jogos analógicos e digitais, propostos durante 
o curso extensionista, o que aparece relatado nos Diários de Campo 
Individuais; Outro fato relevante são as contribuições realizadas 
durante as Observações Diretas e Entrevistas Abertas, tanto em nível 
individual, quanto coletivo, visto que o cartógrafo pode perceber os 
processos, principalmente, de interação mútua entre os sujeitos, 
quando estes estavam experienciando o canvas e desenvolvendo seus 
jogos de forma coletiva; Ao processo de reflexão sobre o curso em 
si a partir do preenchimento do Questionário de Contexto em que se 
pode evidenciar mais uma vez o processo interativo, principalmente, 
salientado na questão sobre conceitos de gamificação e seu uso na 
realidade do campo e no assentamento. 

Coletividade

O Quadro 26 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas à pista coletividade, tendo como base os elementos 
propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 26 (Apêndice 4), identifica-se que a maior incidência 
de registros referenciados à coletividade está nas Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, seguida pelos Diários de 
Campo Individuais, Diários de Campo Coletivos, indo às Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Individuais, findando no Questionário de 
Contexto. Os resultados obtidos levam em consideração: O processo 
de uso de diferentes abordagens tecnológicas digitais, além de 
diversos jogos no formato analógico e digital, o que permitiu com que 
os sujeitos interagissem de forma a colaborarem e cooperarem entre 
si; O processo de constituição de cada jogo, que sempre considerou 
o trabalho coletivo entre os envolvidos no processo; O trabalho coletivo 
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dos sujeitos, a partir de contribuições coletivas e/ou individuais de 
forma que todos os jogos, ao final, atendessem à premissa de uma 
construção colaborativa e cooperativa, como preconiza Schlemmer 
(2014a, 2015, 2016).

O Gráfico 18 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos 
nós são comparados pelo número de itens codificados pela pista 
coletividade. Assim, como explorado nas demais pistas, o tamanho de 
cada caixa retangular representa o número de referências codificadas 
em que os itens de escopo são codificados pelo item de exibição 
(pista coletividade e os processos a ela associados), neste caso todas 
as sources. 

Pelo Gráfico 18 (Apêndice 4), infere-se que os processos de 
cooperação são aqueles que apresentam referências associadas 
à pista coletividade. Schlemmer (2002, p. 75), embasada em Piaget 
(1973), explica que “A cooperação caracteriza-se pela coordenação 
de pontos de vista diferentes, pelas operações de correspondência, 
reciprocidade ou complementaridade e pela existência de regras 
autônomas de condutas fundamentadas de respeito mútuo. ”

Partindo para a análise de todos os elementos codificados 
por meio da pista coletividade, produziu-se uma nuvem de palavras, 
contendo os termos associados à pista coletividade que ocorrem 
com maior frequência, apresentado no Esquema 12 (Apêndice 4). 
Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, 
com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 

Novamente a palavra “jogo” aparece em destaque (Esquema 
12 – Apêndice 4). Associadas a ela, estão as palavras “você”, “gente” e 
“sujeito”. Atrelada a elas, tem-se as palavras “cooperação”, “interação” 
e “coletivo”. Neste caso, pode-se compreender a ideia de que o jogo 
é desenvolvido com o intuito de promover a cooperação, a partir das 



178

s u m á r i o

interações coletivas que ocorrem entre os sujeitos, como preconiza 
Piaget (1973) e Schlemmer (2002). Entre os valores a serem promo-
vidos nessas parcerias estão a “solidariedade”, “colaboração”, “com-
panheirismo”, “confiança”, entre outros (Esquema 12 – Apêndice 4).

No que se refere à análise dos Diários de Campo Individuais, 
produziu-se o Gráfico 19 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos contêm 
maiores referências associadas à pista coletividade.

O Gráfico 19 (Apêndice 4) evidencia que há uma 
proporcionalidade entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso em 
relação ao segundo curso. Uma das hipóteses para isso talvez seja que 
a coletividade é trabalhada no grupo de forma bem intensa. De acordo 
com Góes (2016), a teoria dialógica de Paulo Freire preconiza dois 
momentos que são fundamentais: o primeiro é reconhecer o processo 
de desumanização e o segundo se refere justamente ao envolvimento 
do trabalho coletivo como forma de humanização do homem, dado a 
partir das atividades coletivas. 

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, verificou-se uma 
contribuição significativa da guilda Bonde do RAP, seguida dos clãs 
UserBagulho, Jogos para Fazer Revolução, Pachamama, Ajomepazé e 
Centopeia na Raiz e (Gráfico 20 – Apêndice 4).

Quanto às análises, das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve uma concentração maior de 
contribuições dos sujeitos que realizaram o curso na primeira edição 
se for comparado com os sujeitos da segunda edição do curso. Tal 
constatação se de deve a quantidade de envolvidos no primeiro curso 
ser maior em relação aos envolvidos no segundo curso (Gráfico 21 – 
Apêndice 4).

Quanto aos Questionários Individuais, observa-se que a pista 
coletividade surge principalmente quando se discute a percepção 
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que o sujeito tem em relação ao tema tecnologia, na compreensão do 
sujeito sobre o processo de gamificação, após ter passado pelo curso, 
e na descrição da atividade desenvolvida no tempo comunidade.

Com base no Quadro 26 e nos Gráficos 18, 19, 20 e 21 (constan-
tes no Apêndice 4), infere-se que: A pista coletividade é internalizada 
pelos sujeitos em virtude de ser trabalhada pelo próprio movimento 
social; Os laços de cooperação aparecem de forma mais intensa entre 
os sujeitos, de acordo com os relatos orais, escritos e visuais.

Consciência Crítica

O Quadro 27 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas à pista consciência crítica, tendo como base os ele-
mentos propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 27 (Apêndice 4), identifica-se que a maior 
concentração de registros referentes à pista consciência crítica, 
centra-se nas Observações Diretas e Entrevistas Abertas Individuais, 
seguida pelas Observações Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas e 
Questionário de Contexto, indo aos Diários de Campo Individuais e 
findando nos Coletivos. Os resultados obtidos levam em consideração: 
O processo de desenvolvimento do projeto extensionista, desde 
o princípio, com a apresentação da proposta até o momento em 
que se explorou o canvas, findando com a proposta do jogo em si; 
O processo de desenvolvimento do PAG e/ou projeto de ensino no 
tempo comunidade findando com o preenchimento do questionário 
de contexto.

O Gráfico 22 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos nós são 
comparados pelo número de itens codificados pela pista consciência 
crítica. Assim, como explorado nas demais pistas, o tamanho de cada 
caixa retangular representa o número de referências codificadas em 
que os itens de escopo são codificados pelo item de exibição (pista 
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consciência crítica e os processos a ela associados), neste caso todas 
as sources. 

Pelo Gráfico 22 (Apêndice 4), identifica-se que os processos de 
consciência ingênua e consciência crítica são aqueles que mais são 
referenciados na pista consciência crítica. Neste sentido, os sujeitos 
iniciam a caminhada pela consciência ingênua, que é a de domínio 
comum, sem que haja uma maior reflexão e criticidade, para outra 
reflexiva e crítica51. 

Partindo para a análise de todos os elementos codificados por 
meio da pista consciência crítica, produziu-se uma nuvem de palavras, 
contendo os termos associados à pista consciência crítica que 
ocorrem com maior frequência, expresso no Esquema 13 (Apêndice 
4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, 
com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 

A palavra jogo aparece em destaque. Neste caso, associadas 
a ela estão as palavras “gente” e “sujeito”. Dessa forma, os sujeitos 
compreendem que o jogo pode ser uma “possibilidade” de “trabalhar” 
“conhecimentos” associados à “realidade”, mas isso depende da 
“intencionalidade”, da “forma” como ele é encarado e desenvolvido. 
Ele envolve um “conteúdo” que fomenta o “aprendizado” dos sujeitos, 
incluindo “valores” associados à realidade deles. Além disso, para 
“desenvolver” o jogo, necessita-se de “tecnologias” que podem ser 
“analógicas”, digitais ou híbridas (Esquema 13 – Apêndice 4).

A partir da análise dos Diários de Campo Individuais, produziu-
-se o Gráfico 23 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos mais referen-
ciaram a pista consciência crítica.

51 Cabe salientar que os sujeitos discutem o processo de consciência crítica dentro do 
próprio movimento social, o que, permitiu evidenciar o desenvolvimento dos sujeitos em 
prol do seu empoderamento. 
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O Gráfico 23 (Apêndice 4) evidencia que há uma 
proporcionalidade entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso 
em relação ao segundo. Uma das hipóteses para isso indica que os 
princípios de Paulo Freire são trabalhados pelo movimento. 

Quanto à análise dos Diários de Campo Coletivos, verificou-se 
uma contribuição significativa da guilda Bonde do RAP, seguida dos 
clãs Jogos para Fazer Revolução, Centopeia na Raiz, UserBagulho, e 
Pachamama. O clã Ajomepazé não aparece nesta listagem (Gráfico 
24 – Apêndice 4).

Quanto às análises das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve uma proporcionalidade entre 
as contribuições dos sujeitos que realizaram o curso na primeira edição 
e os sujeitos que realizaram a segunda edição do curso (Gráfico 25 
– Apêndice 4). Uma das hipóteses referentes a esse resultado pode 
estar relacionada ao fato de que temas transversais são discutidos 
com maior profundidade, favorecendo tal constatação. 

Quanto aos Questionários Individuais, fez-se três perguntas 
norteadoras com as quais percebeu-se certa fragilidade durante a 
execução do projeto extensionista no tempo escola: 

• O que você entende por real e por virtual?  

Pelas respostas obtidas, verificou-se que os sujeitos ainda 
dissociam a ideia de virtual em relação ao real. Isso ainda é visto 
por 19 sujeitos, representando um total de 68% da amostra, em 
relação ao restante (32% da amostra, representando 9 sujeitos) 
que de forma crítica refletiram e compreenderam o conceito de 
virtual e real como sendo:

Ambas fundamentam uma determinada realidade [...] (Sujeito 
23).
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Logo, um não é o avesso do outro, pelo contrário, estão ligados 
pelas complexas relações sociais que podem se estabelecer 
frente às possibilidades de uma realidade [...] (Sujeito 18).

• Qual é o conceito de tecnologia para você? 

Pelas respostas obtidas, percebe-se um avanço em relação 
ao conceito de tecnologia. Neste caso, 64% da amostra (18 sujeitos) 
compreendem a tecnologia como “[...] um conjunto de técnicas, 
metodologias e instrumentos que refletem o desenvolvimento e 
pensamento de seu espaço-tempo. Que favorecem ou facilitam o 
trabalho e a vida de maneira geral. ” (Sujeito 14). Tal posição contrasta 
com a resposta fornecida por 10 sujeitos (36% da amostra) que a veem 
como apenas modernização.  A exemplo cita-se a resposta dada pelos 
Sujeitos 6 e 24: 

Modernidade. (Sujeito 6).

Tudo o que envolve a modernização e o acesso rápido as 
informações por aparelhos. (Sujeito 24).

• Um projeto de aprendizagem gamificado permitiu você mudar 
de opinião quanto à afirmação de que um jogo pode ser um 
vício e induzir à violência?

Com relação à temática de que o jogo pode ser um vício e 
induzir à violência, os sujeitos argumentam que modificaram sua 
opinião quanto a isso, representando um total de 89% da amostra (25 
sujeitos). Segundo argumentos realizados pelos sujeitos: 

Com certeza, alargou a necessidade e até mesmo de 
possibilidades de criar planos de aula mais elaborados, ajudou 
a estender e detalhar mais as formas e os conteúdos dos jogos e 
relacioná-los com outras atividades da licenciatura e até mesmo 
da organização de atividades na comunidade, como reuniões, 
atividades formativas, pensar estruturas de organogramas, 
saber desenvolver e organizar conteúdos de maneira lógica 
e que possam facilitar o entendimento e exercitar raciocínio. 
(Sujeito 14).
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Sim, um jogo pode ter diversas intencionalidades, a partir do 
que aprendi que eles podem ser educativos e serem criados 
pelos próprios alunos pensando na realidade do próprio aluno 
e trazer elementos críticos da própria sociedade a qual ele vive. 
(Sujeito 4).

Pelos resultados desses três questionamentos, percebe-se, ain-
da, que alguns elementos não são claros aos sujeitos como é o caso 
dos conceitos de real e virtual, que de acordo com o Lévy (1999, p. 15)

No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência 
para significar a pura e simples ausência de existência, a 
“realidade” supondo uma efetuação material, uma presença 
tangível. O real seria da ordem “tenho”, enquanto o virtual seria 
da ordem “terás”, ou da ilusão, o que permite geralmente o uso 
da ironia fácil para evocar as diversas formas de virtualização.

No entanto, Lévy (1999) afirma que essa visão é equivocada 
sobre o virtual. O virtual não se opõe ao real, mas o atual. O virtual 
“é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças 
que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 
uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a 
atualização. ” (p. 15).

Quanto à contribuição do curso Culturas Híbridas no Contexto 
Rural, percebe-se a criticidade dos sujeitos:

Vejo que é uma possibilidade de podermos mostrar a nossa 
luta para as nossas crianças de uma nova forma [...] (Sujeito 5).  

Pode ser utilizado na escola, na comunidade, nas dinâmicas de 
grupo, ajudando a melhorar as relações ou facilitar processos de 
aprendizados coletivos em várias áreas, tanto de conhecimento, 
como de organização. (Sujeito 14).

Como uma eficaz forma de trabalhar conhecimentos de forma 
lúdica trazendo formação ao passo que diverte. (Sujeito 11).

Vejo como um instrumento importantíssimo para ajudar na 
construção tanto da educação popular como na educação 
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das escolas proporcionando um avanço educacional de 
adolescentes e jovens. (Sujeito 21).

Salienta-se que, para alguns, a perspectiva da gamificação 
ainda aparece dependente da questão tecnológica digital. “É preciso 
ter um certo cuidado ao trabalhar gamificação no campo. Geralmente 
se precisa de internet, não é geral, mas às vezes é preciso, e o campo 
não tem acesso à internet. [...] ” (Sujeito 16).

Entretanto, a proposta do curso não focou na gamificação a par-
tir unicamente das tecnologias digitais, mas sim num contexto híbrido.

Por fim, com base no Quadro 27 e nos Gráficos 22, 23, 24 e 25 
(constantes no Apêndice 4), infere-se que: A pista consciência crítica 
permite concluir que houve um processo evolutivo na questão do uso 
e do desenvolvimento de ações envolvendo as TD; O processo de 
consciência ingênua representou a fase inicial do curso extensionista, 
enquanto que o processo consciência crítica foi sendo estabelecido no 
transcorrer das interações entre os sujeitos com o educador/mediador 
e monitores; O propósito de apresentar a gamificação enquanto 
possibilidade educacional é visto como algo positivo pelos sujeitos, 
principalmente se forem consideradas as condições das escolas do 
campo, conforme os relatos orais e escritos obtidos, favorecendo ainda 
mais a sua articulação dentro do contexto educativo, demonstrando 
um amadurecimento do processo como um todo a partir das reflexões, 
discussões e críticas a seu respeito. 

Empoderamento 

O Quadro 28 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas à pista empoderamento, tendo como base os elemen-
tos propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).
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Pelo Quadro 28 (Apêndice 4), verifica-se que a maior 
concentração de registros referenciados na pista empoderamento 
centra-se nos Diários de Campo Individuais, seguido das Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas Coletivas, passando para o Questionário 
de Contexto e findando pelas Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Individuais e pelos Diários de Campo Coletivos. Os resultados 
obtidos levam em consideração: Ao processo de empoderamento 
do grupo de sujeitos, incentivado em parte pelo próprio movimento 
social, a partir de sua estrutura de sistematização e organização 
curriculares; O desenvolvimento de cada PAG, desde o momento 
da estruturação dos sujeitos em grupos e/ou clãs e/ou guildas até o 
processo de desenvolvimento do projeto, que culminou no final num 
jogo; Amadurecimento de cada jogo proposto, a partir de discussões 
e reflexões feitas no grande clã com o intuito de melhoramento de cada 
jogo desenvolvido.

O Gráfico 26 (Apêndice 4) apresenta uma treemap, cujos 
nós são comparados pelo número de itens codificados pela pista 
empoderamento. Assim, como explorado nas demais pistas, o 
tamanho de cada caixa retangular representa o número de referências 
codificadas em que os itens de escopo são codificados pelo item de 
exibição (pista empoderamento e os processos a ela associados), 
neste caso todas as sources. 

Pelo Gráfico 26 (Apêndice 4), identifica-se que os processos 
de empoderamento social são os mais referenciados, seguido do 
processo comunitário e findando com o processo individual. Com 
isso, infere-se que empoderamento emerge de um processo social 
de forma que os sujeitos tomam posse de suas próprias vidas a partir 
de interações que são estabelecidas com os demais, a fim de esta-
belecer um pensamento crítico frente à realidade que se apresenta, 
favorecendo a dimensão pessoal e também a social permeando as 
transformações entre as relações de poder e também sociais, como 
explica Baquero (2012). 
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Por isso, no início afirmou-se que um dos fatores que incidiram 
sobre os resultados foi justamente o processo de empoderamento que 
é incentivado pelo próprio movimento social, uma vez que, conforme 
Freire e Schor (1986), levam em consideração suas experiências, sua 
própria constituição cultural, empenhando-se para a obtenção do 
poder político. 

Partindo para a análise de todos os elementos codificados por 
meio da pista empoderamento, produziu-se uma nuvem de palavras, 
contendo os termos associados à pista empoderamento que ocorrem 
com maior frequência, conforme Esquema 14 (Apêndice 4). Neste 
caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, com 
tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 

A palavra “jogo” aparece em destaque. Associadas a ela tem-se 
as palavras “sujeito”, “gente” e “vocês”. Aliado a elas está a palavra 
“realidade”. Ou seja, o jogo emerge a partir da realidade dos sujeitos, 
da “comunidade”, do “assentamento”, enquanto uma “possibilidade” 
de “aprendizado” e manifestação de “valores” alicerçados no “trabalho” 
“coletivo”, destinado à “juventude” (Esquema 14 – Apêndice 4).

Em referência à análise dos Diários de Campo Individuais, 
produziu-se o Gráfico 27 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos mais 
referenciaram a pista empoderamento.

O Gráfico 27 (Apêndice 4) evidencia que há uma proporcionalidade 
entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso em relação ao 
segundo. Com base em Freire e Schor (1986), Zitkoski (2007), Freire 
(2011) e Baquero (2012), o diálogo a respeito do empoderamento 
é trabalhado de forma intensa dentro do movimento social e isso 
favoreceu o aparecimento desta pista dentro do contexto do curso de 
História-ITERRA.
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Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, verificou-se uma 
contribuição significativa da guilda Bonde do RAP, seguida dos clãs 
Jogos para Fazer Revolução, UserBagulho e Pachamama. Os clãs 
Ajomepazé e Centopeia na Raiz não pontuaram neste item (Gráfico 
28 – Apêndice 4).

Quanto às análises, das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve uma concentração maior de 
contribuições dos sujeitos que realizaram o curso na primeira edição 
se for comparado com os sujeitos da segunda edição do curso. Tal 
constatação se deve a quantidade de envolvidos no primeiro curso 
ser maior em relação aos envolvidos no segundo curso (Gráfico 29 – 
Apêndice 4).

Quanto aos Questionários Individuais, percebe-se que a 
pista empoderamento emerge principalmente quando se discute a 
gamificação enquanto possibilidade de desenvolvimento dos jovens 
do campo, além de avaliação do processo de aprendizagem no 
transcorrer do curso extensionista.

Com base no Quadro 28 e nos Gráficos 26, 27, 28 e 29 (cons-
tantes no Apêndice 4), infere-se que: A pista empoderamento surge de 
forma mais intensa no transcorrer do desenvolvimento de cada jogo, 
além da própria análise de cada jogo com indicação de melhorias, 
bem como no questionário de contexto quanto à adoção da gamifica-
ção enquanto uma possibilidade de prática pedagógica no campo, no 
assentamento junto à juventude; O processo empoderamento comun-
tário e social aparecem basicamente quando as discussões centram-
-se na comunidade, nos assentamentos, na coletividade dos sujeitos; 
O empoderamento individual se manifesta da mesma forma que os 
demais processos, porém cabe salientar que cada sujeito pensa em 
seu processo enquanto formador e/ou educador do campo de forma 
individual, mas com vistas a atender à comunidade, ao movimento 
social, ao assentamento de forma coletiva.
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Outras pistas oriundas da experiência

Nesta seção será tratado sobre dois processos (processo 
tecnologias e o processo metodologia de ensino) obtidos por meio da 
experiência do cartógrafo no curso Culturas Híbridas, de acordo com 
o Quadro 20 (Apêndice 4), pertencentes a outras pistas oriundas da 
experiência. 

Diante da concepção dos PAG foi possível identificar três 
processos, oriundos também da empiria que serão apresentadas a 
seguir: 

Tecnologias

O Quadro 29 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas ao processo tecnologias, tendo como base os ele-
mentos propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 29 (Apêndice 4), verifica-se que a maior 
concentração de registros referentes ao processo tecnologias centra-
se nos Diários de Campo Individuais, seguido do Questionário de 
Contexto, passando pelas Observações Diretas e Entrevistas Abertas 
Individuais, depois pelas Coletivas, finalizando com os Diários de 
Campo Coletivos. Os resultados obtidos levam em consideração: 
Discussões iniciais sobre as diferentes tecnologias sejam elas 
analógicas ou digitais; O desenvolvimento do próprio PAG, quando a 
discussão sobre a tecnologia a ser utilizada virou foco de estudo.

Partindo para a análise de todos os elementos codificados por 
meio do processo tecnologias, produziu-se uma nuvem de palavras, 
contendo os termos associados ao processo tecnologias que ocorrem 
com maior frequência, de acordo com o Esquema 15 (Apêndice 4). 
Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais frequentes, 
com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento incluiu os 
resultados semelhantes. 
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A palavra jogo continua aparecendo no centro do processo. 
Outras duas palavras associadas ainda são “gente” e “sujeito”. A 
partir daí a preocupação dos sujeitos se dá primeiro com o “acesso” à 
“tecnologia”. A preocupação se dá em torno da “internet”. Argumentos 
contrários e/ou favoráveis sobre as TD permitem com que todos a vejam 
enquanto uma “possibilidade” de “conhecimento” e “ferramenta” de 
“interação”. Isso fez com que os sujeitos desenvolvessem jogos que 
levassem em consideração a “realidade” de onde estão inseridos e 
a “forma” como a tecnologia seria utilizada. Para tanto, fez-se uso de 
tecnologias “analógicas” e “digitais” para a concepção de cada jogo. 
A tecnologia analógica utilizada foi o “tabuleiro”; a digital, o “QRCode” 
e o “Aurasma” (Esquema 15 – Apêndice 4).

De acordo com a análise dos Diários de Campo Individuais, 
produziu-se o Gráfico 30 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos mais 
referenciaram o processo tecnologias.

O Gráfico 30 (Apêndice 4) permite inferir que houve 
proporcionalidade entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso em 
relação aos sujeitos que fizeram o segundo curso. Vale destacar que 
os sujeitos que mais colaboraram são aqueles que, no momento do 
desenvolvimento do PAG, utilizaram algum tipo de tecnologia digital. 

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, verificou-se 
uma contribuição significativa do clã UserBagulho, Jogos para Fazer 
Revolução, da guilda Bonde do RAP, seguida pelos clãs Centopeia na 
Raiz e Ajomepazé. Cabe salientar que o clã Pachamama não pontuou 
neste item52 (Gráfico 31 – Apêndice 4).

Quanto às análises das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve uma maior concentração de 

52  Algo que chamou a atenção do cartógrafo foi que os clãs UserBagulho e Ajomepazé foram 
os únicos a utilizarem TD associadas às tecnologias analógicas, desenvolvendo jogos 
híbridos.
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referências dos sujeitos que realizaram o curso na primeira edição se for 
comparado aos sujeitos da segunda edição do curso. Tal constatação 
se deve a quantidade de envolvidos no primeiro curso ser maior em 
relação aos envolvidos no segundo curso (Gráfico 32 – Apêndice 4).

Quanto aos Questionários Individuais, percebe-se que, ao 
processo tecnologias, emergiu a partir do questionamento feito “Qual 
é o conceito de tecnologia para você?”, bem como na descrição de 
como foi desenvolvido o PAG e/ou projeto de ensino pelos sujeitos.

Com base no Quadro 29 e nos Gráficos 30, 31 e 32 (constantes 
no Apêndice 4), infere-se que: O processo tecnologia ao mesmo tempo 
em que gerou um processo de reflexão dos sujeitos permitiu, também, 
um repensar sobre o uso e o desenvolvimento de situações a partir das 
TD em si; Os jogos propostos refletem a ideia de que as tecnologias 
de uma forma geral podem viver e conviver de forma harmônica, vide 
os relatos orais e escritos dos próprios sujeitos; O principal elemento 
que gerou certo desconforto por parte dos sujeitos ainda é o acesso, 
principalmente à internet.

Metodologia de Ensino

O Quadro 30 (Apêndice 4) apresenta a quantidade de referên-
cias associadas ao processo metodologia de ensino, tendo como 
base os elementos propostos no Quadro 19 (Apêndice 4).

Pelo Quadro 30 (Apêndice 4), verifica-se que a maior 
concentração de registros referenciados no processo metodologia 
de ensino centra-se nos Diários de Campo Individuais, seguido do 
Questionário de Contexto, passando pelas Observações Diretas e 
Entrevistas Abertas Individuais, depois pelas Coletivas, finalizando 
com os Diários de Campo Coletivos. Os resultados obtidos levam 
em consideração: Discussões iniciais sobre a gamificação e games 
enquanto possibilidades de articulação com metodologia de ensino; 
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O desenvolvimento do próprio PAG, em que a discussão sobre a 
proposta metodológica a ser adotada influenciou na constituição de 
cada clã e da guilda.

Partindo para a análise de todos os elementos codificados por 
meio do processo metodologia de ensino, produziu-se uma nuvem de 
palavras, contendo os termos associados ao processo metodologia 
de ensino que ocorreram com maior frequência, conforme Esquema 
16 (Apêndice 4). Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais 
frequentes, com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento 
incluiu os resultados semelhantes. 

A palavra central ainda é “jogo”. Associadas a ela tem-se as 
palavras “sujeito” e “gente”. Neste momento, aparecem as palavras 
“aula”, “processo”, “possibilidade”, “trabalhar” e “educandos”. 
Com tal prerrogativa, pode-se afirmar que o jogo é visto como uma 
possibilidade de ser trabalhado no contexto de sala de aula junto aos 
educandos, por meio da articulação de “conteúdos” e “conhecimentos” 
que partam da “realidade”, do “campo”. Pode ser uma “metodologia” 
de “ensino” e “aprendizagem” de forma a “contribuir” na educação 
(Esquema 16 – Apêndice 4).

Para a análise dos Diários de Campo Individuais, produziu-se o 
Gráfico 33 (Apêndice 4), indicando quais sujeitos mais referenciaram o 
processo metodologias de ensino.

O Gráfico 33 (Apêndice 4) evidencia proporcionalidade de regis-
tros entre os sujeitos que realizaram o primeiro curso em relação ao se-
gundo curso. Vale destacar que, de uma forma geral todos os sujeitos 
colaboraram com esta questão em seus Diários de Campo Individuais. 

Pela análise dos Diários de Campo Coletivos, verifica-se uma 
contribuição significativa da guilda Bonde do RAP, seguida pelos clãs 
Centopeia na Raiz, Pachamama e Jogos para Fazer Revolução. Os 
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clãs UserBagulho e Ajomepazé não pontuaram neste item (Gráfico 34 
– Apêndice 4).

Quanto às análises das Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Coletivas, verificou-se que houve uma paridade entre os 
sujeitos que realizaram o primeiro curso em relação aos sujeitos do 
segundo curso (Gráfico 35 – Apêndice 4).

Quanto aos Questionários Individuais, percebe-se que o 
processo metodologia de ensino surge a partir das discussões acerca 
da gamificação enquanto possibilidade de desenvolvimento do 
campo, além das considerações a respeito da experiência no curso 
extensionista Culturas Híbridas.

Com base no Quadro 30 e nos Gráficos 33, 34 e 35 (constantes 
no Apêndice 4), infere-se que: O processo metodologia de ensino foi 
vista de forma quase que unânime por todos, dada a quantidade de 
sujeitos que preencheram seus Diários de Campo Individuais, vendo 
a gamificação e os jogos, enquanto possibilidade de articulação den-
tro do contexto escolar, do assentamento, de práticas e dinâmicas a 
serem desenvolvidas no movimento social; O processo metodologia 
de ensino também está ligado diretamente ao processo tecnologias, 
uma vez que a preocupação dos sujeitos era desenvolver um jogo en-
volvendo tecnologias, num primeiro momento, analógicas, mas, com 
o amadurecimento e aprendizagem de novas possibilidades de TD, 
houve a ampliação do contexto, possibilitando, com isso, a ideia de 
uma mistura entre TD e tecnologias analógicas, a qual passou a ser 
assumida por dois clãs, mas sinalizada enquanto proposta para os de-
mais; O processo metodologia de ensino inclui os jogos enquanto pos-
sibilidade de efetivação capaz de propiciar o aprendizado dos sujeitos.
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Pistas oriundas dos PAG

Durante o desenvolvimento de cada PAG, o que, ao final, 
resultou num jogo, foram identificadas pistas oriundas dos PAG. Elas 
são apresentadas no Quadro 31 (Apêndice 4), sendo identificadas por 
meio de três processos. 

Pelo Quadro 31 (Apêndice 4), verifica-se que há três 
processos que emergem no contexto do desenvolvimento do PAG, 
são eles: Agroecologia e Alimentação Saudável, Reforma Agrária 
Popular e Drogas.

Partindo para a análise de todos os elementos codificados 
por meio de cada processo53, produziu-se uma nuvem de palavras, 
contendo os termos associados a cada processo que ocorre com 
maior frequência. Neste caso, foram selecionadas as 100 palavras mais 
frequentes, com tamanho mínimo de palavra 4, em que o agrupamento 
incluiu os resultados semelhante. 

Na questão da Agroecologia e Alimentação Saudável, o 
Esquema 17 (Apêndice 4) apresenta a nuvem de palavras associada 
ao processo agroecologia e alimentação saudável. A palavra central 
ainda é “jogo”. Associada a ela tem-se as palavras “sujeito” e “gente”. 
Neste momento aparecem as palavras “agroecologia”, “produção”, 
“agronegócio”, “juventude”, “proposta”, “realidade”, “alimentação” e 
“saudável”. Pode-se compreender que os clãs pensaram na concepção 
(proposta) de um jogo cujo enfoque é o de promover a produção de 
uma alimentação saudável e agroecológica contrastando com a visão 
do agronegócio. Esta é a realidade vivenciada pela juventude do 
movimento (Esquema 17 – Apêndice 4).

Analisando os Diários de Campo Coletivos, percebe-se 
que o processo Agroecologia e Alimentação Saudável aparece na 

53  Agroecologia e Alimentação Saudável, Reforma Agrária Popular e Drogas.
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guilda Bonde do RAP e nos clãs: Centopeia na Raiz, Ajomepazé e 
Pachamama (Gráfico 36 – Apêndice 4). Isso se deve ao fato de que os 
grupos elencaram a temática Agroecologia e Alimentação Saudável, 
enquanto proposta de PAG.

Analisando o Questionário de Contexto, verifica-se que tal 
temática foi explorada durante o tempo comunidade dos sujeitos, 
havendo a menção de 12 referências ligadas ao processo de 
Agroecologia e Alimentação Saudável.

Quanto ao contexto Reforma Agrária Popular, o Esquema 18 
(Apêndice 4) apresenta a nuvem de palavras associada ao processo 
reforma agrária popular. A palavra central ainda é “jogo”. Associada 
a ela tem-se as palavras “comunidade” e “sujeito”. Neste momento, 
aparecem as palavras “agroecologia”, “proposta”, “reforma”, “agrária”, 
“vida” e “campo”. Pelo Esquema 18 (Apêndice 4), compreende-se 
que o jogo deve ser pensado para a comunidade de sujeitos a fim de 
promover uma proposta de reforma agrária embasada num modelo 
de vida de campo agroecológico. Além disso, essa reforma agrária 
permeia a luta pela “terra”, pelo “coletivo”, pelo “assentamento”.

Analisando os Diários de Campo Coletivos percebe-se que o 
processo Reforma Agrária Popular parte das necessidades da guilda 
Bonde do RAP e dos clãs: Jogos para Fazer Revolução, Ajomepazé 
e Pachamama (Gráfico 37 – Apêndice 4). Isso se deve ao fato de que 
os grupos elencaram a temática Reforma Agrária Popular, enquanto 
proposta de PAG.

Analisando o Questionário de Contexto, verifica-se que esta 
temática foi explorada durante o tempo comunidade dos sujeitos, 
havendo a menção de 4 referências ligadas ao processo de Reforma 
Agrária Popular.



195

s u m á r i o

Quanto ao contexto Drogras, o Esquema 19 (Apêndice 4) 
apresenta a nuvem de palavras associada ao processo drogas. A 
palavra central ainda é “jogo”. Associada a ela tem-se a palavra “grupo”. 
Neste momento aparecem as palavras “casas”, “drogas”, “carinha”, 
“personagem”, “QRCode”, “carta”, “tabuleiro”, “oportunidade” e 
“pista”. Pelo Esquema 19 (Apêndice 4) compreende-se que o jogo 
foi desenvolvido para o grupo de jovens levando em consideração 
a temática drogas, apoiando-se no RPG, onde cada um assume um 
personagem. Para andar nas casas do tabuleiro utiliza-se a metáfora de 
carinhas (emoticons), em que cada carinha, dependendo da situação, 
pode conduzir a uma pista e/ou carta com contém um QRCode.

Analisando os Diários de Campo Coletivos percebe-se que o 
processo Drogas parte das necessidades somente do clã UserBagu-
lho, representando 54% das referências observadas, conforme dados 
obtidos no NVivo. 

Analisando o Questionário de Contexto, verifica-se que esta 
temática foi explorada durante o tempo comunidade dos sujeitos, 
havendo a menção de 8 referências ligadas ao processo Drogas.

5.2 Xeque {reconhecimento atento e Resultados}

Mate!!!!

A partir das análises realizadas na seção 5.1, passa-se para a 
fase de reconhecimento atento54, aprendizagens e resultados obtidos 
por meio da pesquisa. Para tanto, considera-se a problemática de 
pesquisa apresentada no capítulo 1, bem como as questões a ela 

54 Faz-se menção a última variedade da atenção do cartógrafo, conforme Kastrup (2007) e 
Passos, Kastrup e Escóssia (2009).
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vinculadas, como forma também de compreender se os objetivos para 
esta pesquisa foram alcançados com êxito.

Quais são as tecnologias mais utilizadas pelos 
jovens do campo e com que finalidade? 

Pelas análises obtidas durante a fase de pesquisa, tendo como 
base todo o processo que levou em consideração o questionário 
diagnóstico, o curso extensionista Culturas Híbridas em si, bem como 
o Questionário de Contexto final, identifica-se que os jovens fazem uso 
de tecnologias basicamente analógicas em suas práticas diárias. 

No que se refere ao processo educativo dos educandos do 
campo, percebe-se a fragilidade dos sujeitos em fazer uso de algum 
tipo de “ferramenta digital”. Dentre os argumentos estão: A falta de 
acesso as diferentes tecnologias, principalmente digitais; A falta de 
um processo formativo destinado aos jovens do campo, aliado com 
o próprio processo de desenvolvimento “do que”, “como”, “o que” 
fazer com as diversas tecnologias digitais em sala de aula; O próprio 
medo, restrição, desconhecimento dos jovens do campo em propor 
e/ou desenvolver soluções a partir das diferentes tecnologias digitais.

Em nível digital, conforme elencado no capítulo 3, tendo como 
base o Questionário Diagnóstico (Apêndice 2) e os seus resultados, 
verifica-se que aproximadamente 25 jovens utilizam algum tipo de 
tecnologia digital em suas vidas cotidianas, representando um total de 
73% da amostra inicial. Entre as principais tecnologias estão o celular, 
a televisão, os computadores portáteis, DVD e rádio (nesta ordem).

Analisando o uso das tecnologias digitais, observa-se que, 
basicamente, servem como forma de comunicação entre os jovens. 
Entre os aplicativos mais utilizados pelos sujeitos estão o Whatsapp e 
o Facebook.



197

s u m á r i o

Neste caso, o Whatsapp e Facebook, de acordo com os relatos 
orais dos sujeitos, viram ferramentas tanto de formação política, 
quanto ferramentas educacionais, como relatado no capítulo 4, na fala 
do sujeito 8. 

Ao mesmo tempo, conforme relatos orais dos próprios sujeitos, 
o Facebook, enquanto mídia social, deve ser melhor explorado pelos 
sujeitos do campo, pois muitas produções desenvolvidas no campo se 
restringem ao site do movimento social ou blogs específicos.

A partir da experiência com o curso extensionista Culturas 
Híbridas, a visão sobre as tecnologias, principalmente as TD, modificou-
se, principalmente quando os sujeitos começaram a vislumbrar 
possibilidades pedagógicas a partir de sua inclusão no contexto 
educativo.

Isso foi possível porque os sujeitos puderam experimentar 
algumas tecnologias digitais como o QRCode e Aurasma, fazendo com 
que pudessem pensá-las considerando o contexto educacional.  

Que significados (sentidos) são atribuídos por 
esses jovens às tecnologias digitais?

Para responder a este questionamento e dando sequência 
ao próprio questionamento anterior, os jovens veem as tecnologias 
enquanto ferramentas. 

Assim como preconiza Pinto (2005), trata-se de um conjunto de 
técnicas, máquinas, métodos e materiais que são utilizados para se 
produzir alguma coisa. Fica claro que os sujeitos compreendem que 
as tecnologias se constituem em um conjunto de técnicas que estão à 
disposição da sociedade como forma de produção de algo. 

Os sujeitos durante o processo interativo com o curso Culturas 
Híbridas analisaram as diferentes tecnologias em especial as TD, 
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enquanto possibilidades para desenvolver metodologias que propiciem 
a aprendizagem, a serem desenvolvidas no contexto escolar, de acordo 
com as interpretações do próprio pesquisador. 

“Os estudantes não veem as tecnologias digitais como vilãs, 
mas como uma nova oportunidade a ser explorada e discutida dentro 
de cada comunidade e assentamento. ” (Cartógrafo 1). Tais aspectos 
vão ao encontro do que preconiza Alves (2016) embasada em Lévy 
(1993) e Kastrup (2000), em que as TD são tidas enquanto produções 
humanas que vão além de apenas recursos didáticos e ferramentas 
pedagógicas.  Elas podem ser vistas enquanto: 

[...] mediadora[s] de novos processos cognitivos, sociais, 
afetivos e culturais, entre outros, delineando outras trilhas de 
interação e aprendizagem, indo além de meros instrumentos 
e/ou recursos didáticos que apenas transpõem o que já está 
disponível em outros suportes. (ALVES, 2016, p. 590).

E o que mais chama a atenção nisso é que “A mistura de 
tecnologias sejam elas digitais ou não representam processos de 
repensar as metodologias. ” (Cartógrafo 1).

Esta análise é realizada a partir da observação dos sujeitos no 
momento em que eles refletem como se dará a interface de seu PAG, 
demonstrando uma transformação de uma consciência ingênua para 
uma consciência crítica frente às tecnologias, neste caso as TD.

Isso se deve, em parte, pelo processo de mediação pedagógica 
desenvolvido pelo educador (Cartógrafo 1) com os sujeitos. 

Dessa forma, a realidade não é projetada como algo já 
construído e definido, mas ela depende do sujeito e do mundo que são 
corporificados juntos, de acordo com Kastrup (2008), Passos, Kastrup 
e Tedesco (2014) embasados em Varela (2005). 
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Portanto, quando se analisam o (s) sentido (s) atribuído (s) às 
TD pelos jovens do campo, percebe-se que elas passam a mediar os 
próprios processos de ensino e de aprendizagem.

De que forma as tecnologias digitais podem contribuir 
no processo de emancipação cidadã desses jovens? 

Com o intuito de responder a este questionamento, utilizou-
se a gamificação, enquanto possiblidade educativa e pedagógica 
com sujeitos do curso de História – ITERRA, a partir de diferentes 
abordagens tecnológicas: analógicas, digitais e também híbridas.

A partir do desenvolvimento do curso extensionista, desenvolveu-
se o Esquema 5 (Apêndice 3), apresentado no capítulo 4, em que se 
evidencia que, durante o desenvolvimento do PAG, possibilidades 
educacionais podem ser geradas, entre elas: Um jogo; Uma produção 
audiovisual que pode retratar aspectos históricos, culturais e sociais; 
Uma perspectiva metodológica que pode ser desenvolvida conforme 
a necessidade e intenção do próprio educador; Outro elemento, o que 
pode envolver um novo PAG ou um Projeto de Ensino.

Essas possibilidades permitem inferir que o uso da gamificação 
ou ainda de jogos podem potencializar um processo emancipador 
digital cidadão dos sujeitos do campo, este entendido como um nível 
de fluência tecnológica digital, que confere empoderamento ao sujeito 
do campo de forma a lhe possibilitar a autonomia social, a autoria 
criativa, num espaço dialógico em prol de uma consciência crítica, 
cooperativo, que perpassa pelo respeito mútuo e solidariedade, pelos 
laços de socialidade, “[...] onde o outro é reconhecido como um outro 
legítimo na interação”, que permite libertar os sujeitos das relações de 
opressão (SCHLEMMER, 2010a).

Para isto, consideram-se os indicadores, nomeados de princí-
pios e/ou valores pedagógicos, como prática de libertação dos opri-
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midos, tendo como base os ideais de Freire (1996, 2003, 2005, 2011, 
2014 e 2016).

Esta descoberta parte do pesquisador enquanto analista do 
processo, de forma não linear. 

O pesquisador-analista indica os efeitos dos indicadores 
[princípios e/ou valores pedagógicos] que desencadeiam uma 
intervenção, entendendo que não basta reconhecer, legitimar 
ou exaltar a existência de analisadores, mas compreender que 
somente os analisadores o constituem como analista, que não 
pode se subtrair aos efeitos analisadores do dispositivo de 
intervenção. (PASSOS; KASTRUP; TEDESCO, 2014, p. 179). 

Dessa forma, elaborou-se com o software estatístico NVivo 
a Tabela 4 (Apêndice 4), referenciando os processos e dispositivos 
apresentados no Quadro 19, como forma de contribuir para este 
questionamento (Tabela 4 - Apêndice 4).

Pela Tabela 4 (Apêndice 4), percebe-se que, nos Diários de 
Campo Individuais e Coletivos, as pistas mais referenciadas foram a 
coletividade (22%), a autonomia (19%), a consciência crítica (14%), 
o empoderamento e outras pistas (12%), a interação (8%), a autoria 
(7%) e a socialidade (5%). Já, nas Observações Diretas e Entrevistas 
Abertas Individuais e Coletivas, a coletividade mantém-se (22%), tem-
se a inversão entre a autonomia (14%) e a consciência crítica (17%), 
a interação (14%), outras pistas (12%), o empoderamento (10%), a 
autoria (6%) e a socialidade (4%). 

Pela análise destes dois dispositivos (Diários de Campo e 
Observações Diretas e Entrevistas Abertas) percebe-se que a pista 
consciência crítica sistematizada num Diário de Campo conteve uma 
menor quantidade de referências se contrastada com as Observações 
Diretas e Entrevistas Abertas. Infere-se que o empoderamento é algo 
mais difícil de ocorrer e, portanto, emergiu ao final do processo do projeto 
extensionista. Junto a isto tem-se as outras pistas que se manifestam 
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quando os sujeitos desenvolvem seu PAG de forma coletiva, a partir de 
laços de socialidade. Cabe salientar, ainda, que os sujeitos manifestam 
seu lado criativo e de autoria quando desenvolvem o PAG, a partir de 
discussões e produções coletivas que, ao final, resultou na produção 
de jogos no estilo analógico e híbrido.

Se for analisado o Questionário de Contexto Individual (Tabela 
4 – Apêndice 4), verifica-se que a interpretação do sujeito sobre a 
consciência crítica aparece em primeiro lugar (35%), seguida de 
outras pistas (18%), autonomia (11%), autoria (10%), interação (9%), 
empoderamento (8%), coletividade (8%) e socialidade (2%). Verifica-
se também a preocupação com as temáticas debatidas pelo próprio 
movimento social e que de certa forma também se intensificam na 
universidade.

Analisando os processos coletivos e individuais, produziu-se o 
Gráfico 38 (Apêndice 4), apresentando a frequência relativa total dos 
processos coletivos e individuais.

Tendo como base o Gráfico 38 (Apêndice 4), infere-se que a 
pista coletividade foi a mais referenciada pelos sujeitos, seguida 
das pistas: consciência crítica, autonomia, outras pistas, interação, 
empoderamento, autoria e socialidade.

Para compreender tais resultados, foi necessário buscar 
elementos dentro da própria estrutura formativa dos sujeitos na escola 
do MST e na UFFS.

O IEJC recebe estudantes jovens e adultos trabalhadores, 
homens e mulheres do campo, majoritariamente vinculados aos 
acampamentos e assentamentos de reforma agrária. [...] Todos 
os estudantes são indicados pelos coletivos, e por isso trazem 
ao instituto necessidades, expectativas e responsabilidades não 
apenas pessoais, mas também do grupo ou das comunidades 
que representam.  (CALDART et al., 2013, p. 144-145). 



202

s u m á r i o

Além disso, os sujeitos experienciam, além das atividades 
de um curso específico, os processos que vivenciam dentro da 
escola, ampliando seus objetivos durante o seu tempo comunidade 
no assentamento, relacionados com as referências formativas 
desenvolvidas na escola (CALDART et al., 2013).  Por essa razão, 
a ideia de coletividade é uma característica muito marcante, pois é 
vivenciada pelos sujeitos do campo, bem como os demais valores.  

Aliado a isso há o planejamento pedagógico dos sujeitos que é 
estruturado em três níveis, de acordo com Caldart et al. (2013): Nível 
Institucional - abrange decisões que são tomadas em torno do PPC da 
escola, relacionadas a objetivos mais gerais do instituto, abrangendo 
os processos formativos dos sujeitos em temas como Reforma Agrária, 
Juventude, Empoderamento, entre outros; Nível de PPC – envolve a 
tomada de decisões sobre as estratégias gerais de cada curso; Nível 
de Projeto Metodológico da Etapa (PROMET) – trata-se de um plane-
jamento específico realizado durante cada semana cujo intuito inclui 
“[...] a reflexão específica sobre os conteúdos de ensino e suas metas 
de aprendizagem, as conexões que podem se estabelecer entre si e 
com os demais tempos educativos.” (CALDART et al., 2013, p. 385).

Em nível de formação cidadã da UFFS, as matrizes curricu-
lares, conforme discutido no capítulo 1, estruturam-se acerca de 
três domínios. 

O Domínio Comum e o Domínio Conexo estão entre os 
princípios norteadores do Projeto Pedagógico Institucional da 
UFFS. Juntamente com o Domínio Específico, tal forma de 
organização curricular tem por objetivo assegurar que todos 
os estudantes da UFFS recebam uma formação ao mesmo 
tempo cidadã, interdisciplinar e profissional, possibilitando 
otimizar a gestão da oferta de disciplinas pelo corpo docente 
e, como consequência, ampliar as oportunidades de acesso à 
comunidade. (SUL, 2014).
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Nesta situação, há componentes curriculares que pertencem 
ao domínio comum, que, conforme esclarecido no capítulo 1, buscam 
desenvolver habilidades e competências dos sujeitos nas diferentes 
linguagens e a compreensão crítica do mundo contemporâneo, 
elencando, com isso, uma formação básica cidadã (COMISSÃO..., 
2014; SUL, 2014).  

Por fim, infere-se que a metodologia adotada para o curso 
Culturas Híbridas possibilitou o ressignificar das TD nos processos de 
ensino e de aprendizagem o que contribui de forma significativa no e 
para o processo emancipatório digital cidadão dos sujeitos do campo. 
Verifica-se, ainda, que a pista coletividade é a mais referenciada, dado 
o contexto onde os sujeitos estão inseridos, conforme evidencia-se na 
Tabela 4 e no Gráfico 38 (constantes no Apêndice 4).

Como os jovens do campo percebem a contribuição 
da emancipação digital cidadã para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional?

A percepção dos sujeitos acontece como apresentado por 
Adams e Streck (2010), ainda como um desafio, o qual ainda é mera-
mente instrumental, pelo que se precebe no transcorrer do capítulo 4, 
pois os sujeitos ainda estão se apropriando das diferentes TD, mas, ao 
mesmo tempo, demonstram uma necessidade de desenvolver ações 
que potencializem o seu fazer em sala de aula. Veem a tecnologia 
como uma aliada nos processos educativos, mas ainda o acesso é a 
grande discussão que se apresenta.

Neste sentido o diálogo se constitui em algo existencial e no qual 
a reflexão e a ação não se dissociam daqueles que dialogam e voltam 
para o mundo a ser transformado e humanizado (FREIRE, 2016). Por 
isso, a contribuição da emancipação digital cidadã constitui-se num 
diálogo permanente e constante na vida dos sujeitos, de acordo com 
as escutas dos diferentes dispositivos.
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As TD, neste cenário, constituem-se em redes nacionais e globais 
onde circulam novas pedagogias, novos processos de construção e de 
difusão de conhecimentos. E isso permite inferir que elas TD permeiam 
um desenvolvimento não somente pessoal e profissional, mas também 
social (SANTOS, 2011).

Por essa razão, não se pensa num retrocesso do analógico 
como figura Lanier (2010), mas sim na criação de espaços híbridos 
onde “[...] as bordas entre os espaços digitais e físicos tornam-se 
difusas e já não completamente distinguíveis. ” (SANTAELLA, 2016, p. 
158). Isso também já era preconizado por Santaella (2003, 2007, 2010, 
2013) e Schlemmer (2006, 2010a, 2010b, 2011, 2014a, 2015, 2016).

“Quanto mais conscientizados somos, sobretudo pelo 
engajamento de transformações que assumimos mais anunciadores 
e denunciadores nos tornamos. ” (FREIRE, 2016, p. 59). Tal postura é 
assumida de forma constante e permanente, por todos os envolvidos do 
processo: os professores, os educadores, os dirigentes, os gestores, 
os alunos, os sujeitos de uma forma geral, com vistas a um processo 
emancipador e ao mesmo tempo consciente em nível digital cidadão.

Neste sentido, o curso Culturas Híbridas proporcionou um 
repensar sobre as tecnologias, sejam elas analógicas e/ou digitais, 
no âmbito de sua própria aprendizagem e enquanto possibilidade de 
desenvolvimento de práticas pedagógicas, enquanto educador do 
campo. A exemplo disso, cita-se o PAG, visto que a possibilidade de 
desenvolver um PAG envolvendo outros contextos escolares ou de 
formação profissional, demonstra uma mudança paradigmática dos 
sujeitos em relação ao início do curso.
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De que forma o componente curricular Informática 
Básica pode contribuir para a promoção da emancipação 
digital cidadã dos jovens do campo, com relação ao 
seu desenvolvimento pessoal e profissional?

A partir das ponderações anteriores chega-se à problemática 
central da pesquisa. A Informática Básica enquanto componente 
curricular, conforme viu-se no transcorrer dos capítulos 1, 2 e 4.

Pelas intervenções no campo empírico, percebe-se que a 
Informática Básica, quando trabalhada a partir do desenho e da 
perspectiva metodológica proposta nesta pesquisa, pode apresentar-
se como uma alternativa para o desenvolvimento pessoal, profissional e 
também social dos sujeitos. Isso se justifica, pois, se forem analisados 
todos os dispositivos em conjunto com seus processos, tendo como 
subsídio a frequência de palavras “tecnologia OR tecnologias digitais 
OR tecnologias OR Informática” dos nós codificados no software NVivo 
produziu-se o Esquema 20 (Apêndice 4), que se trata de um cluster. 

Pelo Esquema 20 (Apêndice 4), é possível inferir que os 
sujeitos designam a tecnologia como: Ela serve de subsídios para o 
desenvolvimento de uma determinada atividade; Trata-se de um meio 
a ser discutido com a juventude; Uma ferramenta educativa capaz de 
elevar o conhecimento dos educandos no mundo; Ela envolve um 
contexto não somente digital, mas também analógico e híbrido; Serve 
como forma de desenvolver o raciocínio; Trata-se de um instrumento 
que está em prol ou a favor no campo; Ela desperta o interesse da 
juventude; Ela representa uma nova metodologia, pois estimula a 
imaginação; Trata-se do aprimoramento da técnica, ou seja, tudo o 
que é produzido pelo ser humano; Tem um impacto muito forte na 
sociedade; Precisa de uma discussão a fim de analisar seus efeitos; A 
tecnologia veio para auxiliar e facilitar a vida.  

Essa compreensão evidencia uma associação do conceito 
de tecnologia com o próprio sistema automático de produção de 
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informações (Informática). Percebe-se, pelas contribuições no 
processo de desenvolvimento, a preocupação com campo, a proposta 
da tecnologia enquanto metodologia pedagógica, como algo que tem 
um impacto na sociedade. 

Pelo que foi possível evidenciar a partir das análises realizadas, 
ela contribui para o processo emancipatório cidadão dos sujeitos, 
neste caso dos estudantes da UFFS.

A ideia da TD enquanto na perspectiva instrumental ainda é 
uma presença constante no diálogo, como se observa no Esquema 20 
(Apêndice 4), por outro lado, também se verifica um avanço, a partir 
da própria proposta de inserir o contexto da gamificação envolvendo 
as diferentes tecnologias, sejam elas analógicas, digitais e/ou híbridas, 
como forma de propiciar tais avanços. 

Pela escuta dos sujeitos também é possível inferir que o processo 
emancipatório digital cidadão não pode significar um retrocesso, 
conforme preconiza Lanier (2010), pois os sujeitos percebem que as 
TD interferem em seus processos de desenvolvimento, por isso cabe a 
eles emergirem propostas metodológicas que favoreçam não apenas 
seu uso, mas também desenvolvam seus contextos educativos.

Esse processo evolutivo da economia informacional como 
pontua Santaella (2016) não tem retorno, mas sim, constitui-se numa 
mistura e na coexistência das demais formas de produção econômica 
e das relações sociais que implicam o conjunto.

Sendo assim, identifica-se que a emancipação digital cidadã 
emergiu durante todo o processo de desenvolvimento do curso de 
Culturas Híbridas e, em particular, no processo de desenvolvimento 
do PAG.

Isso fez emergir discussões e reflexões sobre este mundo 
híbrido e multimodal, culminando em projetos, que, ao final, geraram 
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jogos, envolvendo tecnologias híbridas como destacado pelos clãs 
Ajomepazé e UserBagulho, ao mesmo tempo que serviu como processo 
de melhoria dos demais jogos concebidos pelos clãs Pachamama, 
Centopeia na Raiz e a guilda Bonde do RAP. 

Percebeu-se, durante as interações, que a Informática Básica 
é apenas um dos aportes para o desenvolvimento desses sujeitos, 
surgindo como elemento que vincula outros conhecimentos que 
também emergiram durante o processo, como a história agrária, 
alimentação saudável e agroecologia, drogas, reforma agrária popular, 
valores e princípios socialistas, que caracterizam conhecimentos 
transdisciplinares indo além das discussões e reflexões dos 
componentes curriculares específicos, conexos e do próprio domínio 
comum, que constituem as matrizes curriculares da UFFS. 

A informática representa, neste contexto, uma linguagem que 
não apenas instrumentaliza, mas principalmente operacionaliza ele-
mentos chave que servem para o desenvolvimento do modo crítico, 
criativo e proativo, discurso este preconizado no PPC do curso (PRO-
JETO..., 2013a).   

Evidencia-se, ainda, que os sujeitos passaram a compreender a 
Informática não apenas como uma disciplina Básica, mas um elemento 
de estruturação para suas práticas pedagógicas, isso se evidencia a 
partir da escuta dos diferentes dispositivos e processos constituídos. 

Sendo assim, o componente curricular de Informática Básica, a 
partir da perspectiva apresentada nesta pesquisa, assume, enquanto 
uma construção coletiva, que permeia processos de autonomia e, por 
sua vez, autoria dos sujeitos, por meio de processos interativos. Ele 
também possibilita com que uma consciência crítica se desenvolva e 
esta, por sua vez, contribua para encorajar e empoderar os sujeitos de 
forma a emancipá-los digitalmente, enquanto cidadão desse tempo 
histórico e social. 



6. WHATSAPP 
{CONSIDERAÇÕES FINAIS}

WHATSAPP 
{CONSIDERAÇÕES FINAIS}

6
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Delinear um problema de pesquisa, objetivos, buscar fontes e 
referenciais bibliográficos, para a construção de um referencial teórico 
consistente, bem como definir uma metodologia adequada ao contexto 
do que se está proposto, representou a primeira fase desta pesquisa. 
Ela passou por uma banca de qualificação, que indicou melhorias e 
contribuiu para que a pesquisa pudesse seguir adiante.

Esse processo foi amadurecido. Vários apontamentos 
sugeridos no transcorrer da banca de qualificação puderam ser 
analisados e revistos, sob um olhar atento de uma orientação 
prudente, permitindo discriminar os perigos e funcionando como 
um alerta em todos os momentos.

Com base nisso, na fase de desenvolvimento do projeto de 
tese, verificou-se que o que havia sido planejado com os jovens do 
campo, do curso de História UFFS-ITERRA, tornava-se relevante 
num contexto não somente universitário, de formação dos futuros 
professores, mas sim, havia a possibilidade de se prolongar para os 
diversos espaços onde esses sujeitos já atuavam, o que inclui aí a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, ainda durante o 
processo formativo da graduação.

Evidenciou-se, nos referenciais consultados, que há um 
número reduzido de pesquisas que tematizam os jovens do campo 
no contexto envolvendo tecnologias, sejam elas analógicas, digitais 
e híbridas. Trata-se de uma temática a ser discutida, vide as reflexões 
proporcionadas pelos sujeitos da pesquisa.

Sendo assim, as reflexões que evidenciam ainda o término 
desta jornada podem ser compreendidas diante de algumas pistas, 
que, enquanto cartógrafo do processo, o pesquisador foi produzindo 
e analisando durante o curso extensionista Culturas Híbridas. Para 
tal, as pistas observadas podem ser divididas em nível de: Pistas 
relacionadas à universidade e ao componente curricular de Informática 
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Básica; Pistas relacionadas ao desenvolvimento do curso extensionista 
Culturas Híbridas; Pistas relacionadas a outros contextos educativos; 
Pistas relacionadas às limitações da pesquisa; Pistas relacionadas 
aos trabalhos futuros a serem desenvolvidos; Pistas relacionadas a 
proposições destacadas a partir da pesquisa realizada.

Pistas relacionadas à universidade e ao 
componente curricular de Informática Básica 

Compreende-se que a pesquisa contribuiu como uma nova 
forma de pensar os processos de ensino e aprendizagem, envolvendo 
diferentes tecnologias, num contexto de educação para a emancipação 
digital cidadão, visando o desenvolvimento da GMF.  

Neste sentido, a universidade contribuiu para o desenvolvimento 
sócio-cultural-econômico da região da GMF, a partir de iniciativas como 
esta pesquisa que visa desvelar a realidade dos jovens do campo, a 
fim de identificar problemas e propor um conjunto de ações com o 
intuito de contribuir para o crescimento pessoal e profissional.

Por outro lado, verifica-se, também, a fragilidade das matrizes 
curriculares dos cursos da UFFS, que, pela sua organização, 
apresentam dificuldades em potencializar de forma mais significativa 
os saberes transdisciplinares em prol do desenvolvimento do jovem do 
campo, visto que há um engessamento dos componentes curriculares 
dos diferentes domínios (comum, conexo e específico) e a falta de 
um eixo que perpasse por todos esses elementos como uma forma 
integradora. Vale destacar a possibilidade de um repensar do papel de 
cada domínio e sua integração dentro do contexto e da realidade dos 
sujeitos como uma das alternativas.
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Cabe salientar que um dos poucos cursos em que se evidencia 
isso é o curso de Educação do Campo da UFFS, que, a partir de semi-
nários integradores, possibilita a discussão de saberes transdisciplina-
res, e isso consta em seu PPC, conforme Projeto. (2013b).

Em relação ao curso de História-ITERRA, vê-se que este eixo 
perpassa pelas atividades desenvolvidas em nível institucional e 
do próprio PROMET. Isso foi um dos elementos norteadores das 
diferentes propostas de PAG desenvolvidas, que permitiram gerar 
jogos analógicos e híbridos.

Quanto ao componente curricular de Informática Básica, 
evidenciou-se que pode contribuir para o desenvolvimento emancipador 
cidadão dos sujeitos. Além disso, identificou-se, durante o processo, 
que outros conhecimentos para além da própria Informática foram 
necessários, como: reforma agrária popular, drogas, alimentação 
saudável e agroecologia. São temas que estão para além dos eixos 
que compõem as matrizes curriculares do próprio curso.

Verificou-se, ainda, que a Informática não deve ser apenas um 
elemento instrumentalizador do processo, mas pode operar a favor do 
processo de desenvolvimento dos sujeitos do campo, não estando fixa 
em apenas um semestre, mas diluída no transcorrer das demais fases 
do curso. Novamente a ideia de um trabalho transdisciplinar aparece, 
permitindo refletir sobre a própria ementa da Informática Básica, além 
das demais ementas que compõem cada matriz curricular de cada 
curso da UFFS.

Pistas relacionadas ao desenvolvimento do 
curso extensionista Culturas Híbridas

Como forma de identificar as pistas relativas ao desenvolvimen-
to do curso extensionista Culturas Híbridas, fez-se uso dos processos 
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geradores associados a esta pista. Sendo assim, os processos rela-
cionados dizem respeito: a designação da nomenclatura indicadores; 
ao desenvolvimento do PAG; ao procedimento metodológico adotado 
enquanto metodologia de pesquisa e prática pedagógica; aos jogos. 

Na questão de processos relacionados à designação da 
nomenclatura de indicadores, durante o desenvolvimento do projeto 
extensionista e a partir de referenciais de Paulo Freire, designam-se os 
indicadores ou pistas enquanto valores e/ou princípios pedagógicos, 
tendo em vista que, como indicador, é possível pensá-los enquanto 
normatizadores de processos, e já, como valor ou princípio pedagógico, 
pode-se pensá-los enquanto um mediador de processos; conforme se 
observa no segundo e no quinto capítulos desta tese. 

A partir dos indicadores, valores e/ou princípios pedagógicos, 
percebe-se que o processo emancipatório digital dos sujeitos do 
campo ocorreu, tendo em vista os avanços, análises e discussões 
apresentados nos capítulos 4 e 5. Durante todo o processo de mediação 
houve tensionamentos que possibilitaram com que paradigmas 
pudessem ser reformulados e repensados, principalmente, na 
questão “o que” e “como” desenvolver com as diferentes tecnologias 
analógicas, digitais e híbridas.

Na questão de processos relacionados ao desenvolvimento do 
PAG, a proposta de gamificação do componente curricular Informática 
Básica provocou um estranhamento inicial nos sujeitos. No entanto, 
conforme eles foram desenvolvendo seus PAG, ocorreu a significação 
desse processo, quando foram identificados processos de autoria 
criativa, contribuindo com melhorias na proposta inicial, de forma a 
aproximar-se cada vez mais da realidade de cada sujeito participante 
da pesquisa. 

Isso foi possível devido ao canvas, que se mostrou uma 
alternativa viável para o desenvolvimento do PAG, principalmente 
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quando este é explorado a partir do rizoma e/ou grafo. Pela pesquisa, 
observa-se que a concepção do rizoma e/ou grafo permitiu expandir a 
criatividade dos sujeitos. Percebe-se, ainda, que o canvas resultou numa 
construção coletiva, em que os sujeitos puderam colaborativamente 
e cooperativamente construir os processos de aprendizagens 
relacionados aos diversos contextos vivenciais.

Por isso, no transcorrer do desenvolvimento do processo 
de aprendizagem gamificado, verifica-se que a proposta pode ser 
expandida para além de um jogo, o que inicialmente foi proposto aos 
estudantes. 

O uso de M&D de jogos num contexto educativo permite que 
os sujeitos identifiquem outras possibilidades educacionais como se 
evidencia nos capítulos 4 e 5. Dito de outro modo, o PAG pode ser 
pensado como uma proposta metodológica útil, adequada e produtiva 
no contexto educativo. Isso se deve em virtude da coexistência 
entre metodologias já conhecidas pelos sujeitos, além de outras 
metodologias que surgiram após as reflexões sobre o próprio PAG. 
Somado a isso, o PAG pode ser pensado enquanto uma produção 
audiovisual, visto que os sujeitos relacionaram o seu desenvolvimento 
aos vídeos desenvolvidos no componente curricular de Informática 
Básica e tal proposta, também, possibilitou que eles pudessem retratar 
a realidade onde se encontram inseridos. 

Além disso, o PAG configura-se como outro elemento norteador 
de um novo PAG e/ou projeto de ensino que pode ou não gerar um 
jogo. Isso se evidenciou a partir do Questionário de Contexto em que 
foram analisados os produtos educacionais gerados pelos sujeitos.

Na questão de processos relacionados aos procedimentos 
metodológicos adotados enquanto metodologias de pesquisa e 
prática pedagógica, o método cartográfico de pesquisa e intervenção 
apresentou-se como uma forma viável a fim de identificar a realidade dos 
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sujeitos do curso de História-ITERRA. Com a proposta metodológica, a 
fase de produção e de análise de dados encontraram-se imbricadas.

Algo que chamou a atenção do pesquisador foi o fato de que os 
quatro movimentos da atenção do cartógrafo, na verdade, poderiam 
ser traduzidos em três níveis: rastreio que se centra na exploração do 
campo de observação; toque e pouso configurando um único elemento 
responsável pela significação e observação do campo de observação; 
reconhecimento atento, responsável pela reconfiguração do ambiente.

Enquanto prática pedagógica, a cartografia contribuiu de forma 
significativa para o entendimento dos processos evidenciados durante 
a fase de desenvolvimento dos PAG, que, ao final do processo, resultou 
em jogos. Isso se justifica, pois, os sujeitos, em cada nova etapa 
desenvolvida, evidenciam a visão de que produção e análise de dados 
ocorrem de forma cíclica.  Cada novo ciclo e nova reconfiguração de 
ações foi promovida como forma de desenvolver um jogo que atenda 
às expectativas dos próprios autores de cada jogo, bem como do 
coletivo e dos educandos.

Quanto aos processos relacionados aos jogos, durante todo o 
processo de desenvolvimento do curso extensionista Culturas Híbridas, 
houve muitas críticas, principalmente, quanto ao uso de jogos no 
processo educativo, principalmente os digitais, que eram tidos como 
viciantes e violentos, conforme evidências obtidas por meio dos relatos 
orais e escritos realizados pelos sujeitos participantes da pesquisa. 

No entanto, durante o processo de interação, que contou com a 
intervenção do próprio cartógrafo, com os diversos jogos percebeu-se, 
conforme, os relatos orais e escritos nos diversos dispositivos, que o 
jogo passou a ser compreendido enquanto artefato que pode também 
ser pedagógico, trazendo resultados positivos na sala de aula, uma 
vez que as M&D podem contribuir para o engajamento dos sujeitos, 
instigando a aprendizagem. 
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Neste sentido, os produtos educacionais gerados pelos grupos 
foram jogos analógicos e híbridos. Essa construção se configura 
enquanto um processo, pois indica que os jogos analógicos, 
preferidos pelos sujeitos, também configuram tecnologias que operam 
no seu desenvolvimento. Para algumas das propostas analógicas 
desenvolvidas pelos sujeitos, foram sugeridas melhorias, entre elas a 
possibilidade de envolver também alguma TD, como o QRCode.

Nos jogos híbridos desenvolvidos pelos sujeitos, as TD utilizadas 
foram o QRCode e Aurasma. Essas tecnologias digitais foram utilizadas 
enquanto elementos informacionais dentro dos jogos híbridos que 
delas se utilizaram. 

Pista relacionada a outros Contextos Educativos 

A proposta do curso extensionista Culturas Híbridas foi adap-
tada e desenvolvida em nível de Ensino, no curso de Pedagogia, no 
componente curricular de Tecnologias Digitais e Educação. Os partici-
pantes foram de uma turma composta por 34 sujeitos. Pelas observa-
ções realizadas enquanto cartógrafo, desenvolveram-se quatro clãs. 
Evidencia-se a preocupação dos sujeitos com: a questão ambiental, 
a ortografia e linguagem, a dança e ritmos e o ambiente universitário. 

Verifica-se, também, a preocupação de se utilizar a gamificação 
enquanto um processo de persuasão e premiação dos educandos, no 
caso de um dos grupos. Já nos demais, a preocupação maior foi com 
a coletividade, a ideia de desenvolver algo para “brincar”, “motivar”, 
“divertir” o seu público-alvo.

A ideia de incorporar o canvas neste contexto foi fundamental, 
pois permitiu explorar o processo criativo dos sujeitos, que o 
percebem enquanto uma estratégia didático-metodológica, após o 
processo de intervenção.
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Os resultados desse processo indicam a potencialidade 
de dar continuidade da pesquisa, em função de que vários dos 
sujeitos pretendem utilizar o que desenvolveram com seus próprios 
educandos num contexto escolar. Somado a isso, os sujeitos 
compreenderam possibilidades para utilizar jogos no contexto de seus 
estágios curriculares, como uma proposta metodológica que facilite 
a compreensão não somente de conteúdos, mas também possa dar 
conta da realidade em que seus educandos vivem, como se evidencia 
no clã que desenvolveu o jogo envolvendo a questão ambiental.

O trabalho permitiu explorar outros contextos não 
educativos, como se evidenciou com o clã que desenvolveu o jogo 
envolvendo dança e ritmos. A ideia de trabalhar na área da saúde 
na recuperação de indivíduos com problemas de movimento, 
demostra a necessidade de ampliar o leque de opções nos quais 
este artefato cultural pode atuar.

Por fim, a preocupação com a estética também chamou 
a atenção do cartógrafo, uma vez que a guilda que desenvolveu o 
jogo envolvendo a temática ortografia e linguagem, não queria fazer 
a “transposição” do jogo UNO, mas pensava no desenvolvimento de 
ações em prol dos processos de ensino e de aprendizagem tanto 
dos discentes quanto dos docentes. Esta preocupação também foi 
evidenciada pelo clã que desenvolveu um jogo envolvendo o jogo 
black stories no contexto universitário.

Pista relacionada às Limitações da Pesquisa 

Durante o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se algumas 
limitações, as quais são apresentadas a seguir: Impossibilidade do 
cartógrafo em acompanhar as atividades desenvolvidas pelos sujeitos 
no tempo comunidade, o que poderia enriquecer os resultados obtidos 
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somente por meio do questionário de contexto; Disponibilidade de 
todos os sujeitos em realizarem um maior detalhamento de seus diários 
de campo tanto individuais quanto coletivos. Talvez isso seja reflexo 
da forma intensa de como o curso de extensão Culturas Híbridas 
ocorreu no tempo escola, fazendo com que os sujeitos dispusessem 
de pouco tempo para tal atividade; Replanejamento no tempo de 
interação com os jogos, a fim de que os sujeitos pudessem vislumbrar 
outras atividades educativas; Dificuldades de acesso à internet, o 
que acarretou em pouco uso das mídias sociais, principalmente o 
Facebook, para além de uma forma meramente informacional, mas 
como um canal de discussão entre os sujeitos.

Pista relacionada aos Trabalhos Futuros

O desenvolvimento da pesquisa indica possibilidade de 
trabalhos futuros neste contexto, conforme indicação: Possibilidade de 
analisar os demais componentes pertencentes aos domínios comum, 
conexo e específico de cada curso, de forma a compreender como se 
dá o processo emancipatório dos sujeitos, numa perspectiva ampliada; 
Reformulação de matrizes curriculares de cada curso da UFFS, como 
forma de atender às demandas regionais da GMF; Desenvolvimento 
de jogos no contexto escolar, bem como em outros contextos; Novos 
estudos a partir dos produtos gerados pelo PAG e consequentemente 
a possível contribuição no processo educativo.

Pistas relacionadas a proposições destacadas 
a partir da pesquisa realizada 

A articulação e mobilização dentro da UFFS, com relação ao 
componente curricular de Informática Básica, de modo a fortalecer 
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as TD em vista da emancipação no contexto educativo, pode ocorrer 
a partir de discussões permanentes nos colegiados dos respectivos 
cursos de graduação da UFFS, além de discussões dentro da 
Comissão Permanente do Domínio Comum que é realizada de forma 
integrada juntamente com os demais campi da universidade, além da 
necessidade de uma mudança paradigmática dos próprios docentes 
que desenvolvem ações com os seus respectivos pares, neste caso 
os discentes.

Trata-se de uma batalha permanente, visto que, há uma 
necessidade de diálogo constante, como se evidenciou a partir de 
leituras de Freire. O diálogo perpassa pela mudança da nomenclatura 
do próprio nome do componente curricular de Informática Básica 
passando pelo processo de modificação de ementários.

Propõe-se, desta forma, o nome de Projetos de Aprendizagem 
no Mundo das Tecnologias, englobando em seu ementário 
temáticas envolvendo: Cultura, a fim de compreender as formações 
socioculturais; Tecnologias, incluindo o universo analógico, híbrido e 
digital; Multimodalidades educativas; Projetos de Aprendizagem, a 
partir das diferentes multimodalidades educativas.

Quanto a pesquisa desenvolvida, evidencia-se também que a 
UFFS - campus Erechim, não é, atualmente, um campus composto em 
sua maioria de jovens do campo, mas sim, por jovens que evadiram do 
campo para a periferia da cidade. Além disso, é importante destacar 
que, a partir da adesão da universidade ao SISU (Sistema de Seleção 
Unificada), discentes de outros estados do Brasil cursam regularmente 
os cursos do campus, vindos principalmente das periferias dos estados 
brasileiros, não caracterizando uma realidade estritamente do campo.

Por isso, cabe salientar que os indicadores propostos no 
capítulo 2 podem e servem de subsídios também para jovens advindos 
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de contextos urbanos que compõem o universo periférico das cidades, 
a exemplo de Erechim-RS.

Quanto aos indicadores, percebe-se que estes não são estan-
ques e, conforme o Esquema 6, apresentado no capítulo 5, podem ser 
combinados a fim de identificar os processos55 emancipatórios digi-
tais cidadãos. Entre os indicadores que merecem destaque estão: O 
processo transitório da consciência ingênua para a consciência crítica 
que demanda um processo de criticidade e reflexão que se constrói 
de forma gradativa e temporal; O processo de empoderamento que 
se inicia de forma individual, passando para o processo comunitário e 
findando num processo de transformação social que não é fácil, pois 
está atrelado a uma construção social coletiva cujo intuito é obter o 
poder político. 

Com a pesquisa também foi possível perceber que num 
contexto universitário onde não há um planejamento pedagógico 
estruturado pelo movimento social em parceria com a universidade, 
como é o caso do curso de Pedagogia, verifica-se que outros 
indicadores, não contemplados no transcorrer desta tese emergem, 
entre eles: Criatividade – os sujeitos que ingressam na universidade 
são desprovidos de um mecanismo criativo que favoreça um processo 
gerador e produtivo de novas ideias. Talvez isso seja reflexo de uma 
“educação bancária” que apenas deposita conteúdos e pouco propicie 
a reflexão, crítica e produtora de novos conteúdos; Realidade – o 
distanciamento da academia em relação à realidade onde os sujeitos 
estão inseridos. Talvez isso seja o reflexo de um repensar do próprio 
planejamento pedagógico dos sujeitos que perpasse também pelo 
viés institucional e de cada fase ou período do curso, assim como 
preconizado pela estruturação nivelar proposta pelo MST.  

55 Neste caso, consideramos de pistas, por se fazer analogia ao método cartográfico de 
pesquisa e intervenção.
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Quanto à quantidade de indicadores, necessitaria de uma 
análise mais aprofundada do processo, e isto poderia ser um trabalho 
futuro a ser explorado.

Enfim, a tese proporcionou diversas aprendizagens para além do 
contexto meramente educativo e profissional, adentrando no contexto 
pessoal. Ela fez “enactuar” um mundo de possibilidades a serem 
exploradas. Sujeito e mundo emergem juntos. O método cartográfico 
de pesquisa e intervenção contribuiu para isso, pois o processo de 
produção e análise de dados se configuraram de forma sinérgica 
permitindo com que o cartógrafo pudesse intervir dentro do contexto 
que se criou a cada momento. 

A tese também proporcionou um espaço de discussão 
permanente dentro do contexto universitário, pois evidenciou novas 
pistas a serem exploradas a partir da temática “jovem do campo”, 
“emancipação”, “ensino superior” e “tecnologias”.

Portanto, 

“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que 
fazemos para mudar o que somos. ” Eduardo Galeano.
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APÊNDICES

Visando facilitar a compreensão da referida tese, os apêndices 
foram adicionados em pastas dentro do google drive no link “https://drive.
google.com/drive/folders/1FPY6nVeDTeMJKRz8vYzCdxkZVMiAzUpx? 
usp=sharing”. Segue estrutura de pastas inclusas dentro da pasta 
Apêndices, sendo:

 

Apêndices

Apêndice 1

Contém todos os elementos 
ilustrativos do Capítulo 1.

Apêndice 2

Contém todos os elementos ilustrativos do 
Capítulo 3 e documentos comprobatórios.

Apêndice 3

Contém todos os elementos ilustrativos do 
Capítulo 4 e documentos comprobatórios.

Apêndice 4

Contém todos os elementos 
ilustrativos do Capítulo 5.
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