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"A educação é um processo social,
é desenvolvimento.
Não é a preparação para a vida,
é a própria vida."
John Dewey
"Não eduques as crianças nas várias disciplinas
recorrendo à força, mas como se fosse um
jogo, para que também possas observar melhor
qual a disposição natural de cada um."
Platão

RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar implicações do uso das tecnologias digitais, mais
especificamente da construção de uma interface multimodal e-book, com técnicas de
gamificação, por alunos do Ensino Superior, para fins pedagógicos na disciplina Produção
Gráfica, no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico da Universidade Estácio de Sá Campus Madureira. Esse trabalho foi elaborado dentro dos pressupostos de uma pesquisa de
natureza qualitativa, caracterizada como pesquisa-ação, já que o estudo da problemática
decorreu em ambiente presencial (sala de aula) e virtual, envolvendo alunos e o professor dessa
turma, e esse, assumindo papel de professor e investigador. Utilizamos como instrumento de
coleta de dados a observação e questionário, respondidas pelos estudantes, público alvo da
pesquisa. Para tal, utilizamos como principais referenciais teóricos as obras de Johan Huizinga
e Donald Schön. Os dados foram analisados e relatados de acordo com a técnica de análise de
conteúdo. Os resultados a que chegamos evidenciam que a utilização de técnicas de gamificação
na construção de uma interface multimodal, e-book, é sim um recurso de trabalho pedagógico,
potencializador do desenvolvimento de competências de comunicação, de colaboração, de
cooperação e integração, na educação de design. Os alunos consideram que, com esse formato
de aula, tiverem maior engajamento e comprometimento com o estudo do conteúdo da
disciplina. Nessa medida, acreditamos que esta pesquisa contribui para o campo da Educação
como um recurso de trabalho pedagógico, potencializador do desenvolvimento, e desperta o
interesse, nos alunos, por novos modos de estudar e aprender na educação de design.
Palavras-chave: E-book, Gamificação, Design Gráfico, Práticas Pedagógicas, Curso Superior.

ABSTRACT
This study aimed to analyze the implications of the use of digital technologies, more specifically
the construction of a multimodal e-book interface, with gamification techniques, by students of
Higher Education, for pedagogical purposes in the discipline of Graphic Production, in the
Higher Technology Course in Graphic Design at Estácio de Sá University - Campus Madureira.
This work was developed within the assumptions of a qualitative research, characterized as
action research, since the study of the problem took place in a classroom and virtual
environment, involving students and the teacher of that class, and this one, assuming teacher
and researcher role. We used observation and questionnaire as data collection instrument,
answered by students, the target audience of the research. For that, we use as main theoretical
references the works of Johan Huizinga and Donald Schön. The data were analyzed and
reported according to the content analysis technique. The results we obtained show that the use
of gamification techniques, in the construction of a multimodal interface, e-book, is indeed a
resource for pedagogical work, enhancing the development, in students, of communication
skills, collaboration, cooperation and integration, in design education. Students consider that,
with this class format, they have greater engagement and commitment to the study of the
discipline's content. To that extent, we believe that this research contributes to the field of
Education as a resource for pedagogical work, enhancing development, and arouses interest in
students in new ways of studying and learning in design education.
Keywords: E-book, Gamification, Graphic Design, Pedagogical Practices, Higher Education.
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APRESENTAÇÃO
Em 2000, entrei para a Universidade Estácio de Sá como designer, no setor “Divulgação”,
desenvolvendo trabalhos de criação e produção na área gráfica. Posteriormente fui para a
Editora Rio (também da Estácio) no setor de produção editorial e, desde 2002, leciono na
Instituição. Atualmente, ministro aulas de várias disciplinas nos cursos de Publicidade e
Propaganda, Jornalismo e Design Gráfico. Neste último, estou, desde 2010, como coordenador
de curso, atuando em Madureira, e por dois anos no campus Centro IV (Praça Onze).
A primeira disciplina que ministrei na Estácio foi Produção Gráfica no curso Propaganda
e Marketing, uma disciplina teórico-prática. Preparei o material didático da disciplina, apostilas,
e como já trabalhava na área como designer (minha formação acadêmica), possuía muito
material que pude aproveitar nas aulas objetivando uma maior aproximação dos alunos com a
realidade da profissão e do conteúdo ministrado, além de sempre realizar uma visita técnica
com os alunos em uma gráfica do Rio de Janeiro. No início, em sala de aula com mesas e
cadeiras, ainda se utilizava o famoso retroprojetor para “exposição” de alguns assuntos da
matéria, posteriormente Datashow e, mais à frente, comecei a ministrar as aulas em laboratório
de informática que, de certa forma, foi uma necessidade já que a profissão está em constante
evolução, principalmente com a inserção dos procedimentos digitais e de produção, com novos
equipamentos e insumos.
Como leciono até hoje a disciplina Produção Gráfica, pude constatar, ao longo desses
anos, diversas mudanças sociais, tecnológicas e profissionais e, mediante isso, fortaleceu-se a
necessidade de aprimorar o processo de ensino da disciplina para acompanhar essa evolução.
No ensino da disciplina, com o suporte dos computadores em laboratório de informática, os
softwares gráficos, a internet, o acesso a vídeos, sítios e imagens, pude constatar um ganho
substancial no reconhecimento e entendimento dos assuntos abordados. Comecei, então, a
propor a construção coletiva de conteúdo da disciplina por meio de arquivos digitais (para

15
apresentação, como power point), blogs e livros digitais. Nesse momento, percebi que, com o
auxílio das TIC (tecnologias da informação e comunicação), poderia potencializar o
aprendizado, com novas formas de ensino-aprendizagem como a produção de conteúdo pelos
próprios alunos de forma colaborativa e cooperativa.
Diante dessa percepção, vi a necessidade de me aprofundar nesse assunto de forma
científica, daí a busca pelo mestrado acadêmico em educação.
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1. INTRODUÇÃO
O mundo se transforma, as ideias mudam, as pessoas se reinventam, e a educação?
Na educação presencial, em sala de aula, ou na educação a distância, podemos reinventar
procedimentos pedagógicos, principalmente com auxílio dos recursos tecnológicos digitais
atuais. O aluno não é mais o mesmo, novos hábitos, novas formas de interação, e isso é o grande
desafio do professor atual, possibilitar um ambiente propício e atrativo para o desenvolvimento
do aluno, com novas práticas pedagógicas. As Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), na educação, possibilitam ao professor desenvolver atividades que podem potencializar
o aprendizado, que explore os diversos meios digitais para atividades, ampliando o universo de
um livro físico. Santaella (2004) propõe a busca de alternativas para o desenvolvimento de
materiais didáticos, diferentes dos textos impressos e dos livros físicos, como uma quebra de
paradigma da leitura tradicional.
A utilização de recursos digitais em sala de aula vem se tornando cada vez mais relevante
nas representações gráficas digitais comuns, a leitura e produção dos conteúdos didáticos. Esses
recursos podem estimular o imaginário do aluno e, possibilitam o aprendizado de forma lúdica
e riqueza de detalhes.
Segundo Moran (2007, p.162),
as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que
representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes
formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta,
mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas,
combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o
desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes
tipos de inteligência, habilidades e atitudes.
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Nesse sentido, entendemos que se faz necessário o conhecimento aprofundado e
atualizado de recursos tecnológicos digitais, constantemente, tanto na profissão de designer 1,
por meio de softwares gráficos (programas de computador com recursos para desenvolvimento
de arquivos gráficos) que podem contribuir no processo de criação e desenvolvimento do
trabalho do profissional, como também para o professor em sala de aula, com possibilidades
para que estes possam promover no processo de ensino-aprendizagem para a formação do
educando.
Já dizia Libâneo (1998, p. 40),
As mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez maior na educação
escolar e na vida cotidiana. Os professores não podem mais ignorar a
televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, que são veículos
de informação, de comunicação, de aprendizagem, de lazer, porque há tempos
o professor e o livro didático deixaram de ser as únicas fontes do
conhecimento. Ou seja, professor, alunos, pais, todos precisamos aprender a
ler sons, imagens, movimentos e a lidar com eles.

No dia a dia, nos deparamos com vários aplicativos 2 que podem ser utilizados diretamente
nos smartphones, nos tablets e nos notebooks, proporcionando mobilidade e rapidez na
execução de certas atividades cotidianas, como também para a aprendizagem.
É importante que o professor, para utilizar esses recursos em sala, realize uma análise
prévia do contexto que seja favorável à utilização do recurso tecnológico digital proposto, não
colocando a tecnologia como foco. A tecnologia não é neutra. Em razão das inúmeras vantagens
e benefícios proporcionados pelas tecnologias digitais, não é difícil encontrar discursos
otimistas, solucionistas, do uso das tecnologias na educação (SELWYN, 2017), que sem uma
análise crítica e aprofundada, sem a ampliação do discurso, inviabiliza a reflexão.

(...)O designer profissionalmente treinado aplica a intenção de criar o ambiente visual, material, espacial e
digital, cognitivo da experiencial, empregando abordagens interdisciplinares e híbridas à teoria e prática do
design. Eles entendem o impacto cultural, ético, social, econômico e ecológico de seus empreendimentos e sua
responsabilidade final em relação às pessoas e ao planeta nas esferas comercial e não comercial... (Conselho
Internacional de Associações de Design de Comunicação - ICOGRADA, 2013)
2
Tipo de programa de computador desenvolvido para processar dados de modo eletrônico, de forma a facilitar e
reduzir o tempo do usuário ao executar uma tarefa. (Dicionário online de Português)
https://www.dicio.com.br/aplicativo/ [consultado em 21.10.2018]
1
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No ensino da disciplina Produção Gráfica, verificamos uma grande dificuldade de
aprendizagem dos assuntos contemplados. Talvez pela dificuldade de uma identificação das
técnicas e procedimentos utilizados na profissão, em razão de uma realidade um pouco distante
já vivenciada. Muitos recursos e procedimentos tecnológicos da profissão em estão sempre em
constante evolução, a teoria e a prática se misturam. Para os alunos, mesmo as visitas técnicas
em gráficas podem não ser o suficiente para o aprofundamento do assunto.
Nesta perspectiva, um material que vem sendo muito utilizado de maneira mais efetiva
nas aulas de design são as imagens e vídeos, com criatividade podem conscientizar de forma
lúdica os alunos, fazendo com que esses se apropriem do conteúdo e se habilitem na realidade
socioespacial 3 estudada. Entende-se que a inclusão de imagens, vídeos, desenhos, na prática
pedagógica, contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, capacitando-os a transitar
pelos multiletramentos que se apresentam nos meios sociais (HENZ et al., 2015, p. 58).
As possibilidades de utilização dos recursos digitais em sala de aula são bastante amplas,
unida à técnicas como, por exemplo, a de gamificação 4 constituem mais uma alternativa que
pode proporcionar uma prática metodológica lúdica e competitiva. Essas formas apresentam
particularidades metodológicas, possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas
pedagógicas.
Como afirma Fardo (2013),
A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus
elementos são baseados em técnicas que os designers instrucionais e
professores vêm usando há muito tempo. Características como distribuir
pontuações para atividades, apresentar feedback e encorajar a colaboração em
projetos são as metas de muitos planos pedagógicos. A diferença é que a
gamificação provê uma camada mais explícita de interesse e um método para
costurar esses elementos de forma a alcançar a similaridade com os games, o
que resulta em uma linguagem à qual os indivíduos inseridos na cultura digital

Relativo a classes ou grupos sociais e ao espaço que essas classes ou grupos ocupam.
(Dicionário infopédia da Língua Portuguesa) https://dicionario.priberam.org/socioespacial [consultado em 2110-2018].
4
“uso de técnicas características de videojogos em situações do mundo real, aplicadas em variados campos de
atividade, tais como a educação, saúde, política e desporto, com o objetivo de resolver problemas práticos ou
consciencializar ou motivar um público específico para um determinado assunto; ludificação” (Dicionário
infopédia da Língua Portuguesa) [consultado em 21.10.2018]
3
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estão mais acostumados e, como resultado, conseguem alcançar essas metas
de forma aparentemente mais eficiente e agradável. (FARDO, 2013, p. 63)

O ensino do Design Gráfico, auxiliado pelas imagens, por fotografias, digitalização de
imagens, texturas, ilustrações, desenhos técnicos, textos, hipertextos, hiperarquivos, vídeos e
montagens, como recurso pedagógico, indica de que maneira se pode observar, referenciar,
analisar, possibilitando ao aluno desbravar o mundo além da sala de aula a fim de compreender
melhor uma determinada realidade, essencial para o desenvolvimento produtivo e criativo.
Nesse contexto, diferente do livro tradicional, o e-book é uma mídia digital que possibilita a
reunião de muitos desses recursos.
A invenção de Gutenberg fez do livro um produto universal, que reinou
absoluto por quase cinco séculos, e nem a concorrência do rádio, do cinema e
da televisão abalaram o seu poderio. Mas outra mídia, ágil e democrática,
surgiu para transformar o modo como enxergamos o livro: a internet. E com
ela, o livro parte para mais uma mudança: do papel para a tela. Surge o livro
digital. (SCHROEDER, 2012 apud BARROS, 2016, p. 38)

A sentença The book is on the table and the e-book is on the cloud, presente no título
deste projeto, faz uso uma expressão muito utilizada em uma forma tradicional de ensino
mecânico em alguns cursos de inglês 5 no Brasil, e que ficou famosa de maneira irônica entre a
população brasileira, com outra, incluída pelo autor (sublinhada), com o objetivo de fazer uma
contraposição de possibilidades tecnológicas, inclusive da forma física (livro na mesa) para o
virtual, do livro tradicional para um livro digital, com a possibilidade de seu armazenamento na
nuvem 6 e com todas as suas propriedades de interatividade.
Interatividade é definido pelo dicionário Michaelis como:
1. Qualidade de interativo; e
2. Sistema de comunicação que possibilita a interação.

5

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2010/02/ensino-de-ingles-gramatica-normativa-e.html.
Acessado em: 10/11/2018
6
"um conjunto de recursos como capacidade de processamento, armazenamento, conectividade,
plataformas, aplicações e serviços disponibilizados da Internet" (TAURION, 2009. p. 2)
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Já o adjetivo interativo, segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, consiste em:
1. Relativo a interação.
2. Em que há interação.
3. (INFORM) Diz-se de programa de computador que permite ao usuário a
interação por meio da troca de dados e informações; conversacional.
4. (COMUN) Que possibilita ao indivíduo interagir com o emissor.

O conceito de interatividade é abordado por diversos autores e com algumas diferenças,
de certa forma, até mesmo superficial e equivocada. Para Matta et. al (2008, p. 2)
O advento da internet, com toda a sua potencialidade de interação, provocou
o intenso uso do conceito de interatividade, normalmente, porém, de forma
pouco reflexiva e mecânica, em geral unicamente definida como parte de
processos de comunicação, associadas aos conceitos de emissor e receptor, e
consequentemente trabalhado junto a outro conceito da comunicação, o de
transmissão.

Primo (2000, p. 81-86), classifica interatividade em reativa, que refere-se à interação com
alternativas preestabelecidas pelo programador e o sistema que não é capaz de se adaptar a
novos dados ou produzir resultados imprevistos, e em interatividade mútua, que possibilita uma
troca entre usuário e sistema, justamente o oposto da reativa, e é nessa linha que vamos
prosseguir nosso estudo.
Podemos definir o e-book como um livro digital, ou livro eletrônico, por meio de um
arquivo digital, que pode estar armazenado em um equipamento digital pessoal (como um
computador) ou até mesmo na “nuvem”, e ele pode ser lido digitalmente em um computador,
smartphone, tablet ou e-reader.
De acordo com Barros (2016, p. 38)
...e-books são consumidos em uma tela em vez do papel. Contudo, subjacente
a esta simples e aparentemente óbvia definição são algumas importantes
distinções que podem fazer um e-book algo que não seja apenas uma versão
PDF do livro impresso. Essas diferenças residem na natureza eletrônica de ebooks, que estão mudando a natureza do que um livro é, dentro de um contexto
eletrônico.

A escolha do tema desta pesquisa é fruto do acompanhamento das transformações
ocorridas nos processos de ensino/aprendizagem no cenário das Tecnologias Educacionais,
visto que os educandos podem se beneficiar da apropriação do conhecimento por meio de
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metodologias como recurso a construção de um e-book, com todos as ramificações envolvidas
no processo, aguçando o pensamento crítico, promovendo a colaboração e a autoria.
Nossa pesquisa teve como sujeitos os alunos da disciplina Produção Gráfica do Curso
Superior de Tecnologia em Design Gráfico, da Universidade Estácio de Sá. A escolha se deu
pela relevância do curso no cenário nacional de educação do Ensino Superior em Design
Gráfico. A Universidade Estácio de Sá com quase meio século de existência, desde 1970, e
conceito 4 no MEC 7, se consolida como uma das maiores organizações privadas de ensino
superior do Brasil em número de alunos matriculados 8. O Curso Superior de Tecnologia em
Design Gráfico, é oferecido em 3 campi no Estado do Rio de Janeiro, e no último Enade (2015)
obteve o CPC 9 4, estando entre os 10 melhores do Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, o
campus Madureira, ficou em primeiro lugar. Na recente visita do MEC, em novembro de 2018,
o curso, no campus Tom Jobim - Barra, foi avaliado e obteve nota máxima 5 (CC - Conceito de
Curso).
O universo tecnológico muda rapidamente e o constante desenvolvimento das tecnologias
de transmissão da informação tem modificado as formas de relação das pessoas com os meios
digitais. Um dos setores que mais tem sofrido o impacto dessas mudanças é o da educação.
Dessa forma torna-se cada vez mais importante o desenvolvimento de projetos educacionais
que contemplem as tecnologias digitais, de modo que possam facilitar a compreensão do
conteúdo por ele proposto.
Este trabalho possuí cinco capítulos, e foi organizado da seguinte forma: o primeiro
capítulo tem a introdução ao tema, já no segundo capítulo é apresentado o referencial teórico
utilizado para compor esta pesquisa: Gamificação; Design Gráfico e E-book; Tecnologia e
Processos Educacionais.

Disponível em:
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTYz
Acessado em 25/11/2018
8
Portal Estácio. Disponível em: http://portal.estacio.br/quem-somos/historia/ Acessado em 25/11/2018
9
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) vai de 1 a 5 e, como o próprio nome diz, é um indicador prévio da
situação dos cursos de graduação no país. Para que os valores se consolidem, e representem efetivamente o que
se espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de avaliadores farão visitas in loco para
corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente. Disponivel em: http://emec.mec.gov.br Acessado em
25/11/2018
7
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O terceiro capítulo traz a metodologia da pesquisa, onde abordamos a descrição dos
processos metodológicos aplicados, o planejamento e a organização, bem como os instrumentos
e recursos utilizados para a coleta de dados e para a descrição dos sujeitos pesquisados.
O capítulo quatro é um relato dos resultados obtidos por meio da aplicação da
metodologia, os problemas enfrentados durante o percurso, as considerações dos discentes
sobre as atividades realizadas e a contribuição de um professor, amigo-crítico, que acompanhou
a pesquisa e avaliou o trabalho final desenvolvido pelos alunos.
O quinto capítulo, e último, são as considerações finais abordando algumas questões
relevantes presentes na pesquisa, possibilitando investigações futuras ou outros trabalhos como
fonte de pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico da pesquisa ampara-se na bibliografia referente a gamificação,
processo/metodologia de aprendizagem com a construção de um dispositivo digital e-book,
design e inovação.
Fizemos, inicialmente, uso da pesquisa bibliográfica, a qual se deu, primeiramente,
através de criteriosa busca por dissertações e artigos científicos publicados nas bases de dados
digitais da CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior e do Google
Acadêmico.
Por meio da busca, foram selecionados 2 artigos sobre a práticas pedagógicas com suporte
das TIC, especificamente na construção de um e-book, com os alunos em sala de aula, e recorte
temporal entre os anos de 2013 e 2018, últimos 5 anos. Como critérios de seleção, analisamos
o conteúdo do texto, verificando de que maneira foi realizada a fundamentação teórica, quais
os referenciais utilizados, bem como as credenciais dos autores. Em um dos trabalhos
pesquisados, Gonçalves (2014) afirma que a pesquisa proporcionou aprendizagem colaborativa,
com motivação, pensamento crítico, e aquisição de conhecimentos, concluindo que a
“investigação é um contributo para a construção e desenvolvimento de dispositivos
pedagógicos em ambiente de sala de aula” (p. 8). Na pesquisa de Simões (2015), ela conclui
que com os recursos didáticos disponibilizados, os alunos, desenvolveram competências,
permitindo a consolidação de conhecimentos e assim atingindo os objetivos de aprendizagem.
Nesse projeto, vamos entender o ensino de design a partir das lentes de Schön (2000) que
fundamenta seu trabalho na teoria de investigação de Dewey. Podemos instruir o aluno, mas
não ensiná-lo o que ele deveria saber, a aprendizagem é enfatizada através do fazer.
Ele tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios
e métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele,
e ele não poderá ver apenas “falando-se” a ele, mesmo que o falar correto
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possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver o que ele precisa ver. (DEWEY apud
SCHÖN, 2000, p. 25)

Onde um problema ainda se encontra indefinido, Schön (2000) propõe a ideia de uma
prática de reflexão e intuição, fluida, fazendo com que seja necessário o repensar na medida em
que o desenvolvimento se dá, como um processo de reflexão-na-ação.
Para Maia (2011, p.298),
Existem aspectos inequívocos sobre a actividade de design que determinam a
sua configuração enquanto dimensão de pensamento com particularidades
exclusivas. A natureza dos problemas de design determinam aprender sobre o
problema numa abordagem por tentativa e erro, onde a experiência acumulada
é o factor mais estabilizador e seguro do processo. Não existe apenas um único
modo de conceber, existe sim uma configuração possível para um modo de
pensar que reflecte sobre si próprio ao longo do processo de design e que
assenta as suas opções naquilo que cada problema apresenta de incerteza e
desconhecido, arriscando novas possibilidades para a configuração das
soluções. É uma dialéctica que ocorre entre o designer e o problema e entre o
problema e a solução.

Para Gaspar (2005), parte das concepções espontâneas que um aluno adquire, são
consequências das experiências por ela vividas no seu dia-a-dia a partir do compartilhamento
dessas experiências com aqueles alunos com maior conhecimento, possibilitando a transmissão
dos significados e explicações atribuídos a essas experiências.
Sendo assim, na orientação pedagógica das aulas práticas, a interação professor-alunos e
entre os próprios alunos pode propiciar enriquecimento e fortalecimento dos conhecimentos
espontâneos, simulando situações de ambientes externos e auxiliando na aprendizagem e
formação dos conceitos teóricos.
Segundo Alves-Mazotti (1998, p. 27),
A produção do conhecimento não é um empreendimento isolado. É uma
construção coletiva da comunidade científica, um processo continuado da
busca, no qual cada nova investigação se insere, complementado ou
contestando contribuições dadas ao estudo do tema.

Uma importante referência na abordagem de jogos na cultura humana é o teórico
Huizinga (2000). Orlandi et. al (2018) cita o trabalho do historiador holandês Johan Huizinga
(HUIZINGA, 2000) como o jogo sendo a “atividade inerente do instinto natural do ser vivo de
se relacionar, se divertir e se preparar para atividades complexas que acontecerão no futuro e é
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anterior à cultura, tendo esta evoluído para o jogo.” Ainda afirma que ao alcançar uma meta, o
jogo, proporciona a sensação de prazer e divertimento que o processo traz com seus elementos
e estratégias.
Além dele Huizinga, utilizamos autores como McGonigal (2012) e Alves et. al (2014).
2.1 Gamificação
Engajamento, motivação e dedicação, são algumas das reações que os jogos podem nos
proporcionar, podendo ser aplicado em diversas áreas como no ambiente corporativo, na saúde
e na educação entre outras. Nesse contexto podemos ter os jogadores, a narrativa, as regras, a
colaboração ou competição e um resultado que não necessariamente seja ganhar ou perder.
Ao jogar, um indivíduo não está vivendo a vida real, ele é projetado para uma “esfera
temporária de atividade com orientação própria” (HUIZINGA, 2000, p. 10). Huizinga (2000,
p.14) defende que há duas funções no jogo: “uma luta por alguma coisa ou a representação de
alguma coisa”.
A utilização de elementos de jogos digitais em atividades que essencialmente não são
jogos é o conceito de gamificação que adotamos na pesquisa. Trabalharemos a prática a partir
da simulação em sala de aula.
Para Vianna et al. (2013), é possível sociabilizar, engajar, motivar e ensinar de maneira
mais eficiente, utilizando as técnicas de gamificação.
De acordo com Alves et al. (2014, p. 82), a gamificação pode ser utilizada promovendo
engajamento do aluno, como possibilitando novas estratégias de ensino para o professor.
Se por um lado, a gamificação é capaz de envolver o aluno na resolução de
problemas reais, ajudando-o a dar significado para aquilo que estuda, de outro
possibilita que o professor elabore estratégias de ensino mais sintonizadas com
as demandas dos alunos, apropriando-se da linguagem e estética utilizada nos
games para construir espaços de aprendizagem mais prazerosos.

Segundo McGonical (2012), a gamificação tem sido muito usada no meio acadêmico,
tendo como objetivo uma mudança de comportamento onde o jogador seja motivado a ser o
responsável pela sua aprendizagem.
A seguir apresentamos um infográfico (figura 1), visando contribuir para a compreensão
da relevância que a gamificação pode ter para a educação.

26
FIGURA 1: INFOGRÁFICO 10 SOBRE GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Infografia por Beatriz Ribas (2004, p.04): “tem a função de facilitar a comunicação, ampliar o potencial de
compreensão dos leitores, permitir uma visão geral dos acontecimentos e detalhar informações menos familiares
ao público.”

10
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Fonte: https://www.geekie.com.br/wp-content/uploads/2019/04/o-que-e-gamificacao-1.png
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A gamificação, para Alves et al., “[...] se constitui na utilização da mecânica dos games
em cenários non games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer
e entretenimento”. (2014, p. 76)
O “círculo” mágico que Huizinga apresenta no livro Homo Ludens, publicado pela
primeira vez em 1938, é o espaço físico e o conceitual onde ocorre o jogo, e suas regras,
acordadas entre os jogadores, são consideradas como uma descrição correta e adequada da
realidade.
o jogo tem, por natureza, um ambiente instável. A qualquer momento é
possível à ‘vida quotidiana’ reafirmar seus direitos, seja devido a um impacto
exterior, que venha interromper o jogo, ou devido a uma quebra das regras, ou
então do interior, devido ao afrouxamento do espírito do jogo, a uma
desilusão, um desencanto. (HUIZINGA, 2000, p. 19)

Neste círculo, possibilitado de imergir dos problemas do cotidiano, o jogador tende se
manter focado e dispendendo toda energia na problemática do jogo.
FIGURA 2: REPRESENTAÇÃO DO CÍRCULO MÁGICO DE HUIZINGA

Fonte: https://miro.medium.com/proxy/0*px5dm7cmop2WJYHy.jpg

A figura 2 contribui para a compreensão de que o “círculo mágico”, espaço do jogo
conforme apresenta Huizinga (2000), permite vivências que retornam como experiências e dão
significados elementos da vida real, tais como medos e questionamentos.
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2.2 Design Gráfico e E-book
O campo do design gráfico se relaciona intrinsecamente com o conceito proposto pelo
pedagogo estadunidense Donald Schön (2000), a reflexão-na-ação. A reflexão na ação se dá
quando o sujeito reflete, colocando para si as questões do cotidiano como situações
problemáticas e faz isso ao mesmo tempo em que está vivenciando esta situação. Nesse ponto
temos uma interessante confluência entre o design gráfico e os métodos de ensino.
Na medida em que outros profissionais, de outras áreas, se apropriam da maneira de
pensar do designer, eles se destacam, possibilitando emergir da inércia dos métodos e teorias
fechadas.
“Na base dessa visão da reflexão-na-ação do profissional está uma visão
construcionista da realidade com a qual ele lida – uma visão que nos leva a
vê-lo construindo situações de sua prática, não apenas no exercício do talento
artístico profissional, mas também em todos os outros modos de competência
profissional” (SCHÖN, 2000, p. 39).

Provocar, inspirar, instigar, problematizar, são algumas das propostas que podem ser
utilizadas para o desenvolvimento de um projeto, a partir da prática de uma abordagem de
Design Thinking11, que busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa, tendo
como foco a maneira de pensar dos sujeitos no processo.
Para, Schön, o “Design, em uma concepção mais ampla, é o processo fundamental de
exercício do talento artístico em todas as profissões” (2000, p. 43).

11

“Atualmente é empregado como uma abordagem para resolver os problemas, inspirar a criatividade e
instigar a inovação com alto foco no usuário.” (BONINI, 2011. p. 8)
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Livro digital – e-book
Nesse contexto, para falarmos de e-book, precisamos entender o leitor do século XXI.
Chartier (1987) comenta que a leitura é muito mais um gesto individual/coletivo, dependente
das questões sociológicas, das representações do conhecimento e das concepções do sujeito em
cada época e contexto do que algo que se possa classificar como um elemento estático que se
mantém imutável ao longo da história. Indo ao encontro dessa afirmação temos Bajard (2005)
distingue os tipos de leitura em duas categorias de leitura: a) Voz alta e b) Silenciosa.
Nesse último sentido, o da leitura silenciosa, para Santaella (2013) o leitor
meditativo/contemplativo surge no Renascimento e continua dominante até a metade do século
XIX. Um tipo de leitor que absorvia o conteúdo no seu tempo, sem pressa em terminar. A leitura
o abstraia e se constituía em uma atividade silenciosa, reflexiva e solitária. Ainda para o
professora Lúcia Santaella, o segundo tipo de leitor é o movente/fragmentado é fruto da
revolução industrial, dos grandes centros urbanos que possuem grandes concentrações
populacionais que consomem o que é produzido em grande escala e vivem dentro da lógica de
um mundo moderno. Para esse leitor a convivência com múltiplas mídias e linguagem é natural,
ele se cerca de grande volume de informações, consome jornais, imagens fotográficas, mídias
televisivas e mídias radiofônicas. Deste modo, Santaella (2004, p. 31) comenta que:
Esbarrando a todo instante em signos, signos que vêm ao seu encontro, fora e
dentro de casa, este leitor aprende a transitar entre linguagens, passando dos
objetos aos signos, da imagem ao verbo, do som para a imagem com
familiaridade imperceptível. Isso se acentua com o advento da televisão:
imagens, ruídos, sons, falas, movimentos e ritmos na tela se confundem e se
mesclam com situações vividas.

O leitor movente/fragmentado é o antecessor do terceiro tipo de leitor apresentado pela
semioticista Santaella (2013), o leitor imersivo/virtual. Diferente do leitor de texto impresso
que segue um fluxo de leitura linear, o leitor imersivo inicia um novo modo de leitura, a leitura
hipertextual. Ele convive com a rede mundial dos computadores, surfa por telas e janelas, utiliza
aplicativos de leitura que se apresentam de modo não-linear, multilinear e mesmo nãosequenciais. A sequência pode ser construída por ele, que interage transitando entre múltiplas
mídias onde pode acessar textos, imagens, músicas, vídeos, memes, etc. Como descreve Wirth
(1998, p. 98):
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Através de saltos que vão de um fragmento a outro, esse leitor é livre para
estabelecer sozinho a ordem informacional, pois, no lugar de um volume
encadernado com páginas onde as frases e/ou imagens se apresentam em uma
ordenação sintático-textual previamente prescrita, surge uma ordenação
associativa que só pode ser estabelecida no e através do ato de leitura.

Santaella

(2013,

p.

20)

ainda

identifica

um

quarto

leitor

que

sucede

movente/fragmentado, o leitor ubíquo. Ela comenta:
Entretanto, nos últimos dez anos, as transformações por que tem passado a
cultura digital e a aceleração dessas transformações são de causar assombro.
Tanto é que, nesse curto espaço de tempo, surgiu um quarto tipo de leitor que
batizei de leitor ubíquo, uma denominação que já está também aparecendo a
outros pesquisadores da cultura digital, o que só vem comprovar sua
inquestionável presença.

Os dispositivos móveis democratizaram o ciberespaço e as redes sociais e possibilitam o
acesso de qualquer lugar a qualquer hora através de dispositivos móveis. Se antes o acesso à
rede mundial de computadores era através de um equipamento de mesa com uma interface de
um dispositivo fixo, hoje isso não é mais realidade. Atualmente o leitor se move por duas
instâncias a informacional e a física.
O

leitor

ubíquo

apresenta

características

em

comum

com

os

leitores

movente/fragmentado e imersivo/virtual. Porém, segundo Santaella (2013), o leitor ubíquo é
aquele que constantemente transita pela informação enquanto se move. Não é difícil traçar um
paralelo entre os Millennials 12 e o leitor ubíquo. Assim, com os leitores imersos em um contexto
de ubiquidade, parece coerente dizer ser necessário adaptar métodos para melhorar o processo
de ensino/aprendizagem atendendo às novas demandas do âmbito educacional.
Se no âmbito da análise do sujeito leitor, podemos notar uma mudança de posicionamento
em relação ao ato de ler, como devemos relacionar isso ao suporte de leitura? Marshall

Millennials, a geração Y, também chamada geração do milênio ou geração da internet, é um conceito em
Sociologia que se refere, segundo alguns autores, como Don Tapscott, à corte dos nascidos após 1980 e, segundo
outros, de meados da década de 1970 até meados da década de 1990, sendo sucedida pela geração Z. Fonte:
https://publicadoeducacao.wordpress.com/2017/page/29/

12
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McLuhan (1964) cunhou a conhecida frase "O meio é a mensagem", que por muitos é
considerada uma abordagem excessivamente tecnicista. E realmente o é, se não for analisada
no contexto do mais amplo do pensamento do filósofo. Essa frase estava presente na sua obra
Understanding Media: the extensions of man (1964), que ficou conhecida como uma obra que
defendia o determinismo tecnológico. Porém, nesse ponto é necessário recorrer a outras duas
obras do autor, A Galáxia de Gutenberg (1972) e o livro de citações, The book of probes (2011).
No livro A Galáxia de Gutenberg, Mcluhan (1972), não tenta demonstrar por meio de
uma análise histórica e social como a invenção da imprensa moldou a nossa sociedade, e sim
que na verdade esse é um movimento de mão dupla. A sociedade demanda e conforma o
ambiente para o surgimento de tecnologias que por seu lado demanda e conforma a própria
sociedade onde está inserida. Uma frase presente no livro The book of probes explicita bem
essa ideia "A invenção da imprensa acabou com o anonimato do autor, nutrindo ideias de fama
literária e o hábito de considerar esforço intelectual uma propriedade privada" (MCLUHAN
apud CARSON, 2003, 08:03 min). Ou seja, a sociedade e a tecnologia se retroalimentam, tem
convergência e divergências que se refletem na sociedade.
Nesse linha da sociedade tecnológica, os e-books, podem ocupar o espaço de uma “nova”
forma de leitura, permitindo aos leitores, explorar diversas fontes de conhecimento,
entretenimento e também de aprendizagem.
No desenvolvimento de um e-book, é possível a inclusão de conteúdos e funcionalidades,
tais como imagens, vídeos, áudios, animações e hiperlinks que ajudam a tornar o processo de
aprendizagem mais interessante e intuitivo. Além do fato de também ser uma mídia
transportável, podendo ser armazenada em nuvem e acessível em qualquer computador ou
dispositivo móvel.
Com a diversidade de recursos do e-book, com a propriedade do designer na solução de
problemas e na reflexão-na-ação do professor-pesquisador nossa pesquisa foi conduzida.
2.3 Tecnologia e Processos Educacionais
O termo tecnologia pode ser encontrado com muitas definições. De acordo com Selwyn
(2017) “em um nível básico, tecnologia é compreendida como o processo pelo qual o humano
modifica a natureza para satisfazer suas necessidades e anseios”. Já o conceito de tecnologia
em um tempo um pouco mais distante, 2 milhões de anos, “se refere ao uso, por humanos, de
ferramentas e técnicas para adaptar e controlar o seu meio ambiente”. (SELWYN 2016, p. 14)
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No tempo dos computadores, tablets, smartphones, o termo tecnologia está muito
associado ao digital, tecnologia digital. Ligado à comunicação, podemos encontrar vários
termos como “tecnologias de informação e comunicação” (TIC), “tecnologia da informação”,
“tecnologia computadorizada”, que pode ser entendido como sistemas baseados em
computadores, notebooks, mobiles (celulares / smartphones / tablets), lousas interativas,
sistemas simulação e ambientes imersivos, com aplicativos (app), softwares, hardwares e
inteligência artificial.
Em tempos tão digitais, inovadores, devemos permanentemente e necessariamente
refletir, repensar, discutir sobre a tecnologia, considerando os aspectos positivos e negativos,
como também éticos na orientação da nossa vida, e sempre alerta sobre a forma “mercadoria”
das ligações das experiências no ciberespaço.
Na utilização das novas tecnologias no âmbito educacional, o grande problema da nova
linguagem da aprendizagem, segundo Biesta, é que “ela tem facilitado uma nova descrição do
processo da educação em termos de uma transação econômica” (BIESTA, 2013, p. 37). Isto é,
o aprendente é o consumidor; o professor ou a instituição educacional, o provedor; e, com isso,
a educação é transformada em mercadoria. Essa relação, embora silenciosa, está presente nas
instituições educacionais, exigindo que a linguagem se volte à aprendizagem, ou seja, à técnica
e ao mercado de trabalho. Nesse modelo educacional, o aluno/consumidor, supostamente, sabe
o que deseja da Instituição de Ensino/provedor, e esta, pelo pagamento do seu consumidor, deve
satisfazer suas necessidades. Isso é problemático, para o autor, porque se compreende mal tanto
o papel do educando quanto o do educador. Enquanto isso, a educação poderia ser o próprio
processo de descoberta do que se deseja e os professores, aqueles que desempenham papel
importante nessa descoberta.
Porém, na modalidade da Educação a Distância - EAD, em muitas instituições de ensino,
identificamos uma educação robotizada, fria, muitas vezes sem nenhum ou quase nenhum
contato com um professor (humano). Mas isso não é um “privilégio” da educação, já faz parte
do nosso dia a dia, nos atendimentos das empresas, quando falamos com Robôs, em lojas de
vendas de produtos, e em diversos segmentos da sociedade.
Podemos refletir sobre até onde essa “tecnologia” é capaz de interferir nas nossas vidas,
como também a possibilidade de interagir com o ser humano com “emoções autênticas”,
podendo refletir, pensar e tomar decisões importantes e autônomas.
Na educação, no processo de ensino-aprendizagem, a multimodalidade por meio dos
recursos tecnológicos digitais podem ser grandes aliados na construção do conhecimento e
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desenvolvimento do aluno. Porém, os mesmos cuidados devem ser tomados quando se trata de
tecnologia digital na educação.
Alguns autores têm um discurso de que as “novas tecnologias” vão resolver todos os
problemas da educação a partir de uma nova mentalidade, “a crítica a esse entendimento devese ao fato de que, ao tomarem esse entendimento, delegam às tecnologias a ‘panacéia capaz de
consertar os males do sistema educacional’ (DWYER, 2007 apud RESENDE, 2012, p. 102).
Podemos concluir que na educação a tecnologia sempre esteve presente, mas com as
tecnologias digitais inicialmente provoca uma “euforia” de diversos setores da sociedade,
empresas, educadores, instituições de ensino, alunos, e que devemos considerar que
independente da tecnologia sempre existirá educação.
Na nossa pesquisa, como dito anteriormente, objetivamos a utilização dos recursos
tecnológicos digitais como aliados na construção do conhecimento e desenvolvimento do aluno.
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3. METODOLOGIA
3.1 Diretrizes da atividade
Nossa pesquisa transcorreu no primeiro semestre de 2019, na disciplina de Produção
Gráfica do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Design Gráfico da Universidade Estácio
de Sá, Campus Madureira. Inicialmente a pesquisa seria realizada apenas em uma turma, mas
com a abertura de uma turma em cada turno (manhã e noite) resolvemos realizar a pesquisa em
ambas, propiciando uma análise mais abrangente e relativa entre os turnos.
Apesar da disciplina, Produção Gráfica, ser oferecida pelo CST em Design Gráfico, ela é
comum para dois cursos, CST em Design Gráfico e Graduação em Publicidade e Propaganda.
Com isso, as turmas contaram com alunos dos dois cursos, sendo a maioria de Design Gráfico.
Na UNESA as avaliações das disciplinas presenciais, geralmente, ocorrem em 3 etapas,
AV1, AV2 e AV3. Com 22 aulas no semestre, as avaliações ocorreram entre as semanas de
22/04 a 27/04 (Av1), 10/06 a 15/06 (AV2) e 24/06 a 29/06 (AV3). O aluno pode realizar as 3
avaliações mas somente as duas maiores notas serão consideradas para o cálculo da nota final
da disciplina. Para aprovação, o resultado da soma dessas duas notas dividido por 2, ou seja, a
média simples entre os dois melhores resultados deve ser igual ou maior que 6.
As avaliações são determinadas pelo professor de acordo com a ementa da disciplina, mas
no caso de uma disciplina teórico-prática, como é o caso de Produção Gráfica, sugere-se que o
professor desenvolva avaliações prática e teórica (escrita).
A pesquisa desenvolvida pode ser classificada como uma pesquisa-ação. Este tipo de
pesquisa associa diferentes métodos ou técnicas de pesquisa social com base empírica que é
concebida e desenvolvida em conjunto com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo, com o envolvimento cooperativo ou participativo de pesquisadores e dos participantes
envolvidos na situação ou problema (THIOLLENT, 1986).
A possibilidade de inovações tecnológicas, transformações e mudanças por meio da
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pesquisa-ação foi o que nos motivou nessa escolha, e por ser “uma variedade de formas de se
conceituar e conduzir pesquisas nas quais a presença ativa do pesquisador no campo é não
somente vista como legítima como também produtivamente explorada” (CASTRO et al., 2013,
p.25).
De acordo com French (2009), a Pesquisa-Ação é categorizada em três tipos: técnica,
prática e emancipatória.
•

A pesquisa- ação: técnica tem por objetivo verificar se a proposta da intervenção é
viável na prática, situando seu pesquisador mais distante do problema e dos
praticantes.

•

A pesquisa-ação prática: onde a aproximação entre o pesquisador e o praticante se dá
com a intenção de identificar potenciais problemas e possíveis soluções ou
intervenções, exigindo mais compreensão e transformação da consciência do
praticante e,

•

A pesquisa-ação emancipatória, que vai exigir o envolvimento de todos os
participantes igualmente, descartando relações hierárquicas entre praticantes e
pesquisadores. O objetivo do pesquisador é como facilitador das discussões e do
diálogo tornar-se um membro colaborativo do grupo de praticantes reduzindo a
distância entre os problemas identificados e as teorias que permitem explica-los e
resolvê-los.

Neste trabalho, como pesquisador, atuei com atividades colaborativas, registrando casos,
observando, utilizando a técnica-participativa, onde os alunos estavam cientes que eu faria parte
da pesquisa.
Para a validação da pesquisa foi seguida a orientação de Marcondes e Flores (2014, p.
300) que destacam que a pesquisa-ação é uma prática isolada:
O autor [Feldman, 2003] sugere alguns modos (p. 27). O primeiro é apresentar
clara e detalhadamente a descrição do modo como os dados foram recolhidos
e colocar explicitamente o que conta como “dado” no nosso trabalho. O
segundo é fornecer uma clara e detalhada descrição de como foi se construindo
a interpretação a partir dos dados. Um terceiro modo é estender a triangulação
além de múltiplas fontes de dados. O quarto é fornecer evidência do valor das
mudanças nossos modos de ser um formador de professores.
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Contamos com a participação de um professor do curso 13, Mestre e Doutor em Design
pela ESDI/UERJ, e Graduado em Design Gráfico pela UNESA, como observador (amigocrítico), visando a análise e a avaliação do produto final dos alunos, o E-book. Cabe ressaltar
que, semanalmente, esse mesmo professor era colocado a par das atividades realizadas para que
fosse possível conversar sobre o percurso da pesquisa, o que contribuiu para o balizamento da
mesma.
3.2 A disciplina e o curso
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Design
Gráfico*, o curso foi concebido visando formar um profissional com perfil adequado ao
planejamento e produção de conteúdo de comunicação visual por meio de disciplinas técnicas
de cunho teórico e prático, envolvendo conceitos de estética, além de questões
socioeconômicas, culturais e ambientais. De uma forma verticalizada, o curso, é direcionado
para as áreas específicas do profissional de Design Gráfico, como Sistemas de Identidade
Visual, Design Editorial, Multimídia, Audiovisual e Web. Preconiza o fazer valorizando a teoria
necessária para o suporte da prática, e esta articulação é que sustenta o projeto pedagógico do
curso, em consonância com os pilares da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser. (doc. UNESA, 2019; DELLORS, 1999)
O Curso tem como missão:

Prof. Almir Mirabeau da Fonseca Neto. Doutor em Design pela Escola Superior de Desenho Industrial da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), Almir Mirabeau atua na indústria gráfica desde 1984 e
possui vivência profissional em fotografia e montagem de fotolito convencional, impressão offset, acabamento,
diagramação, arte-final, tratamento de imagem e fechamento de arquivo. Participou de vários projetos de
comunicação visual, tanto como produtor gráfico, quanto como diretor de arte. Como pesquisador aborda os
temas Memória Gráfica Brasileira, Industria Gráfica Brasileira, História Social, História do Design, História da
Tecnologia e Design de Informação. Ministra ou ministrou disciplinas relacionadas à produção gráfica,
tipografia, diagramação, comunicação visual, visualização de dados, história do design, cores no design, design
de embalagem e game design nas instituições FGV, IED, UNESA, INFNET e EBA/UFRJ. Atualmente, além de
orientar trabalhos de conclusão em diversos cursos de graduação e pós-graduação, é coordenador do Saperfare
Design Gráfico do Istituto Europeo di Design, (IED- Rio), da Pós-graduação lato sensu em Design Digital do
Instituto Infnet e do escritório modelo de design gráfico do curso de Design Gráfico da UNESA. Atua ainda
como gestor de projetos, consultor em produção gráfica e apresenta o podcast Visual+Mente da rede
Anticast.com. (Lattes, 2020)
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(...)formar profissionais qualificados para conceber e desenvolver projetos
gráficos editoriais, portais para Internet, cinema e Sistemas de Identidade
Visual, sempre interagindo com a realidade social e de mercado,
equacionando fatores estéticos, simbólicos e técnicos considerando também
questões socioeconômicas, culturais e ambientais, apresentando novas
soluções que possam contribuir para a construção de uma linguagem que
valoriza e representa o potencial cultural e artístico de seu país. Fazer com
que, ao longo de seu processo de amadurecimento, se aproprie acima de tudo,
de um comportamento dinâmico e flexível diante das rápidas transformações
do meio, e de uma constante atitude crítica através deste ambiente de
primeiros estímulos à competência criativa e reflexiva. (UNESA, 2019)

Nessa linha, a disciplina Produção Gráfica tem por objetivo preparar o discente para o
exercício da profissão no mercado, com aprofundado conhecimento das etapas da Produção
Gráfica (da criação ao acabamento), como também os recursos gráficos, materiais e
acabamentos à disposição no mercado para desenvolvimento de impressos. Desenvolvendo a
criatividade gráfica, na prática, a partir do conhecimento técnico. (UNESA, 2019)
O CST em DG, no seu “book de laboratórios” 14, dispõe de vários laboratórios e dentre
eles o Escritório Modelo de Design Gráfico (intitulado de Iluminura) e o Laboratório de
Processos Gráficos que são utilizados pela disciplina Produção Gráfica em diversas práticas da
disciplina.

14
Termo utilizado na Academia, mas especificamente no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), para definição dos
espaços destinados às práticas das técnicas ministradas nas aulas, laboratórios dos cursos.
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3.3 O espaço presencial e o virtual
O CST em Design Gráfico está presente em 3 campi da UNESA, Centro (Campus Praça
Onze), Barra da Tijuca (Campus Barra I) e Madureira (Campus Madureira), no qual foi
realizada a pesquisa.
O campus Madureira foi o último, dos três campi, onde o curso foi implantado. E
atualmente é a unidade do curso com o maior número de alunos.
Em agosto de 2010, devido à grande demanda de alunos da Zona Norte do
município, teve início da oferta do curso no campus Madureira, bairro de
classe média, conhecido também como “Berço do Samba” e local essencial
para a cultura e economia da cidade, que também dá nome à Região
Administrativa XV, que reúne um total de 13 bairros: Bento Ribeiro,
Campinho , Cascadura, Cavalcanti, Engenheiro Leal , Honório Gurgel ,
Marechal Hermes , Oswaldo Cruz , Quintino Bocaiúva , Rocha Miranda,
Turiaçu , Vaz Lobo. (UNESA, 2019)

Instalado no Madureira Shopping, os cursos da UNESA se beneficiam da estrutura
comercial de um shopping para observação e posterior aplicação de diversas práticas com os
alunos. Em especial para a disciplina Produção Gráfica abre possibilidades para pesquisa e
produção de materiais.
Fachadas, letreiros, vitrines, material publicitário, panfletos de divulgação, todos são
recursos disponíveis no shopping para trabalho, principalmente na disciplina Produção Gráfica.
O campus Madureira, ocupa três andares do Madureira Shopping, e dispõe de auditório,
biblioteca, salas de aula, sala de metodologias ativas, laboratórios de informática, laboratórios
específicos dos cursos dentre outras.
As aulas presenciais aconteceram em um dos laboratórios de informática,
especificamente no lab. 10, que possui 25 computadores com internet, ar condicionado, mesas,
cadeiras, quadro branco, data show e softwares de computação gráfica e editoração eletrônica.
As aulas de Produção Gráfica são semanais, de 4 tempos consecutivos, com intervalo de
10 minutos após os dois primeiros tempos. Os tempos são de 50 minutos, ocupando um turno
inteiro.
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FIGURA 3: FOTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA UTILIZADO PARA AS AULAS

Fonte: arquivo pessoal do autor

Das 20 aulas do semestre, programamos 4 aulas (4 semanas) para realização das
atividades com o uso de técnicas de gamificação, objetivando a produção do e-book, o produto
final. Para isso, utilizamos as aulas presenciais e o google drive 15 (serviço de nuvem) como
ambiente online para armazenamento de diversos materiais, desenvolvimento do cronograma
das atividades, criação das pastas dos grupos, feedback dos trabalhos executados pelos grupos,
dentre outros, além da utilização de e-mail para comunicação. Este ambiente favoreceu a
realização das tarefas e acompanhamento das produções.

15
Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google
em 24 de abril de 2012. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#cite_noteIntroducing_Google_Drive..._yes,_really-1 Acessado em: 18/12/2019
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Todos os alunos tinham acesso ao material pois foram previamente cadastrados com os
seus e-mails e autorizados para manipularem as suas pastas. Organizados em grupos, como
veremos adiante, a cada semana era escolhido um responsável para acompanhar as atividades
semanais e realizar as postagens dos materiais no prazo determinado nas instruções.
3.4 Alunos jogadores
Para a realização das atividades gamificadas foram formados 7 grupos em cada turma. Na
turma da manhã participaram 36 alunos e na turma da noite 30 alunos.
Neste trabalho, a turma do turno da manhã será identificada como turma “A” e a do
turno da noite como turma “B”.
Os dados apresentados a seguir foram colhidos por meio de um questionário aplicado na
primeira aula da pesquisa, que visava conhecer o perfil pessoal dos alunos, como também sua
relação com o ambiente digital, com softwares gráficos e jogos tradicionais (ex.: tabuleiro) e
eletrônicos. Do total de 66 alunos (turmas A e B), 62 alunos responderam ao questionário
inicial.
GRÁFICO 1: TURNO DOS RESPONDENTES

Dos 36 alunos da turma A (turno da manhã) todos responderam ao questionário, já na
turma B (turno da noite) dos 30 alunos, 25 responderam.
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GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO POR IDADE

No gráfico acima podemos observar que a idade da maioria dos alunos é de até 20 anos.
Na turma A foram 19 alunos com até 20 anos, 11 alunos de 21 a 25 anos e 6 alunos de 26
a 30 anos. Não tivemos alunos com mais de 30 anos no turno da manhã. Já na turma B, tivemos
8 alunos com até 20 anos, 8 alunos de 21 a 25 anos, 7 alunos de 26 a 30 anos e 2 alunos acima
de 30 anos. Podemos observar que na separação das turmas, a turma B é mais diversificada em
idades dos alunos.
GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

Na turma A foram 18 alunos de sexo feminino, 16 do sexo masculino e 2 preferiram não
informar. Na turma B foram 5 do sexo feminino e 20 do sexo masculino. É evidente a maioria
de alunos do sexo masculino no turno da noite, e no total de alunos pesquisados. Sendo que no
turno da manhã existe um equilíbrio maior.
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GRÁFICO 4: CURSO EM QUE ESTÃO INSCRITOS

A disciplina Produção Gráfica é comum, e obrigatória, nos cursos de CST em Design
Gráfico (3 período) e de Graduação em Publicidade e Propaganda (5 período), porém nesse
período apenas 1 (do turno da manhã) era de Publicidade e Propaganda.
GRÁFICO 5: PERÍODO DO CURSO

Dos 62 que responderam a pesquisa, 60 estão no terceiro período, 1 está no segundo e 1
está no quinto. Vale salientar que da turma A 100% são do terceiro período de Design Gráfico.
Podemos observar que quase a totalidade dos alunos respondentes estavam cursando a
disciplina no período regular do CST em Design Gráfico.
A seguir poderemos identificar os hábitos dos alunos, suas relações com ambientes
digitais, o uso de softwares gráficos e a relação com os games.
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GRÁFICO 6: FREQUÊNCIA QUE UTILIZA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

GRÁFICO 7: UTILIZAÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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GRÁFICO 8: EMPRESAS MAIS UTILIZADAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

GRÁFICO 9: SOBRE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE DIAGRAMAÇÃO
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GRÁFICO 10: SOFTWARE DE DIAGRAMAÇÃO MAIS UTILIZADO

GRÁFICO 11: SOBRE A DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL DE PAGINAÇÃO
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GRÁFICO 12: SOBRE DIAGRAMAÇÃO DE E-BOOK

GRÁFICO 13: SOBRE O USO DE JOGOS
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GRÁFICO 14: SOBRE O USO DE JOGOS TRADICIONAIS E JOGOS ELETRÔNICOS

GRÁFICO 15: SOBRE O HÁBITO DE JOGAR
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GRÁFICO 16: SOBRE A FREQUÊNCIA DE JOGAR (JOGOS ELETRÔNICOS)

GRÁFICO 17: SOBRE A QUANTO TEMPO QUE JOGA (JOGOS ELETRÔNICOS)

GRÁFICO 18: SOBRE COM QUE IDADE INICIOU A PRÁTICA DE JOGAR (JOGOS ELETRÔNICOS)
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GRÁFICO 19: SOBRE O JOGO FAVORITO (JOGOS ELETRÔNICOS)

GRÁFICO 20: DISPOSITIVO QUE COSTUMA JOGAR (JOGOS ELETRÔNICOS)
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GRÁFICO 21: QUANTIDADE DE HORAS QUE JOGA (JOGOS ELETRÔNICOS)

GRÁFICO 22: SOBRE APRECIAR JOGOS ELETRÔNICOS
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FIGURA 4: NUVEM DE PALAVRAS (PALAVRAS QUE OS ALUNOS ASSOCIAM A “JOGOS ELETRÔNICOS”)

3.5 As “armas” da pesquisa
Utilizamos um questionário inicial, produzido com o programa “Formulários Google”,
para poder observar o perfil dos alunos, qual a proximidade e o nível de conhecimento deles
em relação aos equipamentos digitais, softwares gráficos e ambientes digitais, como também
suas percepções sobre uma aula prática com a utilização de técnicas de gamificação e seus
hábitos em relação ao uso de jogos tradicionais e eletrônicos.
Esse questionário foi aplicado no início da nossa pesquisa pois o conhecimento do perfil
desses alunos indicaria a necessidade ou não de adaptações no projeto.
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Disponibilizado um “link curto”16 de endereço reduzido, o preenchimento do questionário
foi realizado em computadores do laboratório, e também posteriormente para os alunos que não
estavam presentes no primeiro dia.
Ao final das atividades, aplicamos outro questionário, também desenvolvido no
“Formulários Google”, para que pudéssemos obter dados sobre o impacto do que foi realizado
na visão dos “jogadores” (discentes).
Toda nossa base de dados, pasta dos alunos, instruções, pontuação, foram armazenadas
em uma conta no Google Drive, com acesso para todos os alunos. Esta conta, como informamos
anteriormente, foi criada especificamente para o projeto. Esse ambiente, como pode ser
verificado na pesquisa (Questionário Inicial), já era de conhecimento prévio da grande maioria
dos alunos. Assim, além do feedback dado em sala, foi possível estendê-lo aos trabalhos
postados pelos alunos no próprio ambiente online.

FIGURA 5: AMBIENTE DE POSTAGEM DE TAREFAS E PONTUAÇÃO - TURMA A

Links curtos são gerados por serviços como o bit.ly, goo.gl (do Google) e 1drv.ms (do Microsoft OneDrive,
também operado pelo bit.ly). Eles transformam links longos em um formato menor e mais fácil de ser
encaminhado para outras pessoas ou digitado no celular. Disponível em:
http://g1.globo.com/tecnologia/blog/seguranca-digital/post/links-curtos-expoem-privacidade-do-internauta-dizpesquisa.html Acessado em: 09.02.2020
16
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FIGURA 6: AMBIENTE DAS PASTAS DOS GRUPOS DOS ALUNOS - TURMA A

FIGURA 7: AMBIENTE DE POSTAGEM DE TAREFAS E PONTUAÇÃO - TURMA B
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FIGURA 8: AMBIENTE DAS PASTAS DOS GRUPOS DOS ALUNOS - TURMA B

Técnicas de gamificação fizeram parte da metodologia utilizada com os alunos
pesquisados, tanto em sala (presencialmente) e também pelo ambiente virtual, como relatado
anteriormente. Acreditamos que dessa forma o aluno sinta-se estimulado para a continuidade
do estudo e desenvolvimento de tarefas propostas para além do espaço da sala de aula.
Após explanação da metodologia para os alunos, todos aceitaram fazer parte da pesquisa
e concordaram com a utilização do ambiente virtual. Todos assinaram o TCLE - Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01), necessário quando o trabalho acadêmicocientifico envolve uma metodologia com pesquisa de campo e participação de voluntários,
segundo a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução RDC nº. 39/2008
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
O conteúdo proposto para ser trabalhado nas atividades dos grupos foi de um recorte da
disciplina Produção Gráfica, mais especificamente dos principais processos de impressão. Ao
final, conforme nossos objetivos, teríamos um e-book, produto digital interativo desenvolvido
pelos alunos, atendendo à parte do conteúdo ministrado na disciplina.
Na última aula das atividades os alunos puderam apresentar o e-book produzido e também
podemos contar com a presença de um amigo-crítico que pode acompanhar essa última aula,
avaliando o processo, por meio de um formulário específico, e apresentando suas considerações
e participando na decisão de notas do produto final.
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3.6 Pensando a disciplina
O uso da técnica de gamificação foi proposto para oferecer aos alunos uma experiência
mais prática, intensa e prazerosa, que fizesse com que eles pudessem exercer a colaboração, a
autonomia, a liderança e, realizassem um projeto editorial interativo como produto final, o ebook, com parte do conteúdo da disciplina.
Acreditamos que essa técnica, combinada com recursos tecnológicos digitais,
proporcionaria um maior engajamento dos alunos a ementa da disciplina e interdisciplinarmente
com outros conteúdos ministrados no CST em Design Gráfico, facilitando o processo do ensinoaprendizagem.
A disciplina de Produção Gráfica aborda diversos assuntos, muitas vezes de difícil
entendimento por parte do discente, pois trata de materiais, máquinas, processos, produção e
técnicas distantes do dia a dia do aluno iniciante, além de a história desses procedimentos estar
atrelada a evolução das tecnologias.
Sendo assim propomos, no processo de ensino-aprendizagem, a utilização de técnica de
gamificação para o desenvolvimento das tarefas com os alunos, que culminaria em um produto
final que abordasse o conteúdo proposto (processos de impressão) enriquecido com as
possibilidades midiáticas, interativas, do ambiente digital. Junto a isso, os alunos poderiam
praticar projetação, editoração e diagramação, parte das habilidades de um profissional da área
do Design Gráfico.
As aulas transcorreram normalmente durante o período, seguindo a ementa da disciplina
e prova na avaliação 1 (AV1), até as 3 aulas antes da data da avaliação 2 (AV2), quando demos
início às atividades .
Com 4 aulas, de 4 tempos de 50 min, reservadas para as atividades, foi proposto que nas
3 primeiras aulas o tempo seria dividido entre as atividades do projeto e na outra metade seria
ministrado o conteúdo da disciplina, até que na última aula faríamos uma apresentação dos
trabalhos desenvolvidos e uma reunião final para discutir os resultados.
Logo na primeira aula, após a explanação sobre a pesquisa e da técnica adotada para a
condução das atividades, tivemos o aceite de todos os alunos de ambas as turmas para
participarem do projeto. E eles responderam o Questionário Inicial (Apêndice 03) sobre
diversas indagações.
As turmas foram divididas em grupos para que posteriormente fosse realizado o sorteio
dos temas: Tipografia, Rotogravura, Flexografia, Impressão Digital, Offset, Tampografia e
Serigrafia.

58
Em cada turma tivemos 7 grupos, para os sete temas. Na Turma A foram 6 grupos de 5
alunos e 1 grupo de 6 alunos, já na Turma B foram 5 grupos de 4 alunos e 2 grupos de 5 alunos.
3.7 O jogo “profissional” e suas etapas
Para o início das atividades, em sala, sorteamos 7 alunos para encabeçar cada um dos 7
grupos, tanto na turma A quanto na turma B. Para os sorteios utilizamos um aplicativo (app)
gratuito, Lucky Wheel, e a numeração da pauta da disciplina referente a cada aluno.
FIGURA 9: APP LUCKY WHEEL

Projetamos na tela do laboratório a pauta da turma e o app para que os alunos pudessem
acompanhar a montagem dos grupos.
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Em seguida, cada “cabeça” de grupo escolhia um componente por vez, até restarem 5
alunos quando nesse momento o professor escolheria em qual grupo eles entrariam. Os alunos
ausentes também foram incluídos na seleção.
Após a divisão dos grupos sorteamos os temas utilizando o mesmo App.
Ficou assim dividido:
Turma A
Grupo 1 - Tema: Tipografia
Grupo 2 - Tema: Rotogravura
Grupo 3 - Tema: Flexografia
Grupo 4 - Tema: Impressão Digital
Grupo 5 - Tema: Offset
Grupo 6 - Tema: Tampografia
Grupo 7 - Tema: Serigrafia
Turma B
Grupo 1 - Tema: Rotogravura
Grupo 2 - Tema: Tampografia
Grupo 3 - Tema: Serigrafia
Grupo 4 - Tema: Offset
Grupo 5 - Tema: Flexografia
Grupo 6 - Tema: Impressão Digital
Grupo 7 - Tema: Tipografia
O “cabeça” de grupo, denominado líder da semana, seria responsável por dividir as
responsabilidades, conduzir a semana de tarefas do grupo, e responsável, também, por postar
os resultados, arquivos, respostas na pasta do grupo. As produções dos grupos deveriam ser
postadas até um dia antes da aula.
A cada semana seria eleito um novo líder de grupo para assim, assumirem
responsabilidades diferentes.
As atividades eram postadas na pasta dos alunos, no Google Drive, juntamente com as
regras e o valor (pontuações) de cada atividade.
As atividades semanais ficaram divididas da seguinte forma:
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SEMANA 1
22 a 28 de maio
Responsável pelo Grupo (líder) - aluno sorteado para formação do grupo
Atividades:
1. Escolha do nome do grupo
2. Pesquisa sobre os processos gráficos (indicação do material pesquisado, ex.:
Livro, Site...)
3. Desenvolvimento de um sumário do conteúdo do ebook, ex.: tópicos
4. Preenchimento do questionário
SEMANA 2
29 de maio a 4 de junho
Responsável pelo Grupo (líder) - aluno escolhido pelo grupo
Atividades:
1. Pesquisa sobre o processo gráfico específico tema do grupo (coleta de material)
2. Projeto Gráfico do e-book (formato, grid, fontes, layout de página…)
3. Criação de Capa do e-book
4. Ideias para implementação de interatividade do e-book
SEMANA 3 (estendida até dia 22)
5 a 18 de junho
Responsável pelo Grupo (líder) - aluno escolhido pelo grupo
Atividades:
1. Diagramação do e-book
Além das informações já pesquisas para o ebook, as informações a seguir também
devem fazer parte do conteúdo da publicação:
- Como funciona, tipo(s) de matriz(es), custo (em média), qualidade, quantidade
mínima de impressão (relação custo); e quantidade máxima de impressão (relação
duração das matrizes), e possíveis processos gráficos alternativos a esse estudado
etc;
- Ilustrar com imagens, gráficos, vídeos e o que mais achar importante relativo ao
processo;
- Citar as principais peças produzidas por meio do processo gráfico em questão;
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- Nomear duas ou mais empresas e/ou gráficas, do Rio de Janeiro, que fornecem
os serviços pertinentes ao processo estudado (nome, endereço, tel. e e-mail), caso
não tenha informar que não tem, ou indicar em outro estado se tiver;
- Indicar, no relatório, as respectivas referências (bibliográfica, sites, revistas) dos
assuntos pesquisados e inseridos no trabalho;
- Formular 5 perguntas (específicas) sobre o processo gráfico pesquisado com,
posteriormente, o devido gabarito (colocar as respostas de forma que não fiquem
próximas, ou visíveis de imediato, as perguntas).
2. Fazer um relatório, para colocar na pasta de trabalhos do grupo, de como foi feito
o ebook. Como foi desenvolvido, quais os recursos foram utilizados, etc.
3. Anexar o ebook pronto na pasta do grupo.
As “regras do jogo” eram:
-- REGRAS DAS ATIVIDADES DA SEMANA -1. As atividades devem ser realizadas com profundidade e todo cuidado na execução.
2. Não ultrapasse a data estipulada para a entrega da atividade. Caso a tarefa seja
executada ou entregue fora do prazo estipulado só será pontuado metade do valor
indicado. Se passar de uma semana da data determinada, a atividade não será
pontuada para o grupo.
3. A execução das tarefas deve ser registrada inserindo as respostas ou arquivos na
pasta destinada ao grupo.
4. O líder do grupo, na semana da tarefa, é responsável por dividir as
responsabilidades e também de conduzir a semana de tarefas do grupo. É
responsável também por postar os resultados, arquivos, respostas na pasta do
grupo.
5. Qualquer atividade antijogo de algum componente do grupo poderá ser aplicada
penalidade, inicialmente com a perda dos pontos individuais do jogador
(consequentemente deixará de somar para o grupo), como também os pontos da
semana de todo o grupo. Caso um jogador esteja prejudicando outro grupo, com
antijogo, a penalidade será aplicada ao grupo desse jogador.
Também foi disponibilizado para os grupos um arquivo com links de informações e dicas
para desenvolvimento de um e-book.
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Regras, conflitos, competição, cooperação, níveis de dificuldade, criação de histórias,
feedback, estão entre algumas das estratégias pedagógicas que estão presentes nos jogos digitais
(KAPP, 2012) e observadas na execução das atividades no decorrer das semanas.
Nas aulas seguintes, após a primeira semana, os alunos apresentaram o que foi
desenvolvido e em seguida era dado feedback dos trabalhos. Durante a semana o feedback era
realizado no ambiente virtual, quando o trabalho era postado. (APÊNDICES 8, 9, 10, 11 e 12)
Na data final do projeto os grupos realizaram uma apresentação do produto final, e-book,
projetando com datashow na tela do laboratório para todos os alunos da turma, turma A no
turno da manhã e turma B no turno da noite. Neste dia tivemos a participação de um amigocrítico, conforme esclarecemos anteriormente, que pode observar e avaliar os trabalhos dos
alunos, algumas percepções sobre a pesquisa, comportamento dos alunos e também de como se
dava a condução do trabalho pelo professor-pesquisador.
3.8 Pontuação: o que vale? quanto vale?
Como já relatado, a disciplina conta com 3 avaliações (AV1, AV2 e AV3), sendo que só
as duas maiores são aproveitadas. A primeira avaliação foi realizada por meio de prova escrita,
na data determinada para AV1 e trabalho, executado durante as aulas.
A segunda avaliação, ficou por conta das atividades realizadas no projeto. O total de
pontos adquiridos na execução das tarefas foram utilizados para o resultado da nota da AV2.
Para a primeira semana de atividades a distribuição de pontos ficou da seguinte forma:
Pontos individuais
•

Preenchimento do questionário - 2 pontos

Pontos de Grupo
•

Escolha do nome do grupo - 2 pontos

•

Pesquisa sobre os processos gráficos - 2 pontos

•

Desenvolvimento de um índice do conteúdo do e-book - 4 pontos

•

Preenchimento do questionário - todos preencheram no prazo - + 2 pontos

•

Votação dos alunos (nome do grupo mais votado) - pontos: 3, 2 ou 1 (em função
do número de votos)

Para a segunda semana de atividades a distribuição de pontos ficou da seguinte forma:
Pontos de Grupo
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•

Pesquisa sobre o processo gráfico específico - tema do grupo (coleta de material)
- 2 pontos

•

Projeto Gráfico do e-book (formato, grid, fontes, layout de página…) - 4 pontos

•

Criação de Capa do e-book - 2 pontos

•

Ideias para implementação de interatividade do e-book - 2 pontos

Para a terceira semana de atividades a distribuição de pontos ficou da seguinte forma:
Pontos de Grupo
•

Diagramação do e-book - 8 pontos

•

Relatório - 2 pontos

•

Postar o e-book pronto - 2 pontos

•

Avaliação do e-book - avaliador externo - 0 a 5 pontos

TABELA 1: TABELA DE PREENCHIMENTO PARA CONTABILIZAR A PONTUAÇÃO DOS GRUPOS

Importante destacar que, a cada final de semana de atividade, os pontos eram somados e
os grupos eram recompensados com premiações para os 3 primeiros colocados da semana.
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FIGURA 10: IMAGEM DA TURMA APÓS A RECOMPENSA / PREMIAÇÃO DE UM DOS GRUPOS

Fonte: arquivo pessoal do autor

3.9 Apresentação do E-book
O produto final, e-book, foi apresentado pelos grupos no último dia de aula presencial do
projeto.
No dia anterior, os grupos postaram os trabalhos nas suas pastas no ambiente virtual, e no
dia apresentaram o material projetando na tela do laboratório de informática.
Foi determinada a ordem de apresentação dos grupos por meio de sorteio. Cada grupo
deveria explicar o processo de produção pesquisado (conteúdo do e-book), posteriormente
sobre o processo de confecção do livro digital, o design editorial, sobre usabilidade e
interatividade, como também das dificuldades enfrentadas no processo do desenvolvimento do
e-book..
O amigo-crítico (designer, acadêmico, e que também ministra a disciplina produção
gráfica) contribuiu realizando a avaliação da apresentação dos alunos, do produto final e da
condução da aula pelo professor pesquisador.
Algumas imagens do dia da apresentação:
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FIGURA 11: IMAGEM DE ALGUMAS DAS CAPAS DOS E-BOOKS APRESENTADOS

FIGURA 12: MONTAGEM COM ALGUMAS FOTOS DO DIA DA APRESENTAÇÃO DOS E-BOOKS
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4. NA CONDUÇÃO DA PESQUISA: O JOGO
Com a visão inicial, pela experiencia pessoal profissional, da necessidade de aprimorar o
processo de ensino da disciplina potencializando o aprendizado, professor atuante e alunos
engajados e motivados produzindo conteúdo de forma colaborativa e cooperativa, esse era o
cenário ideal. Por meio desse cenário constituído, em um ambiente favorável e participantes
comprometidos, foi possível pôr em prática a teoria proposta.
Colaboração ou competição, estreitamento de laços sociais, pontuação e resultado,
delegação e acompanhamento de tarefas, propósitos e resultados e feedbacks imediatos, foram
algumas das ações trabalhadas nessa pesquisa, como poderemos verificar nesse capítulo, nos
depoimentos dos alunos, como também do amigo-crítico. Além disso serão apontados os
percalços no decorrer das atividades.
4.1 Entendendo o “Jogo”: Gamificação, Design, Diagramação...
Após a primeira avaliação da disciplina (AV1), na semana seguinte a avaliação, os alunos
foram informados sobre o dia de início das atividades que iriamos realizar com a proposta de
gamificação, e que serviria como nota da segunda avaliação (AV2) da disciplina, e assim feito.
No primeiro dia de atividade, detalhamos a proposta do desenvolvimento de um e-book
com os temas de processos gráficos da disciplina. Foi explicado como seria a formação dos
grupos e o sorteio dos temas. Em seguida, foi informado o que deveria ser feito e definimos
parâmetros de como deveria transcorrer o desenvolvimento das atividades, combinamos os
ambientes que seriam utilizados (sala de aula presencial e o ambiente virtual) e a proposta das
técnicas de gamificação na condução das atividades. No jogo, a esfera espaço-tempo chamada
por Huizinga de círculo mágico, é onde se permite sair do mundo real, uma vez que “dentro do
círculo mágico, as leis e costumes da vida quotidiana perdem validade. Somos diferentes e
fazemos coisas diferentes” (HUIZINGA, 2000, p. 13).
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A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no tempo.
Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal
como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o "lugar
sagrado" não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A arena, a
mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o
tribunal etc., têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares
proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam
determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo
habitual, dedicados à prática de uma atividade especial.

Todos estavam cientes da pesquisa que seria realizada por mim, professor pesquisador, e
da relevância do roteiro e do cronograma para conclusão das atividades. Além disso, foi
explicado o objetivo da pesquisa e da execução das tarefas para eles como promoção da
articulação (prática) de atividades interdisciplinares do CST em Design Gráfico, com o uso de
técnicas projetuais, práticas de softwares gráficos e de editoração eletrônica e diagramação. E
para isso eles deveriam estar engajados e comprometidos, era necessário a interação jogador e
jogo, conforme o conceito de Huizinga (2000, p. 20),
Parece-nos que essa noção poderá ser razoavelmente bem definida nos
seguintes termos: o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida
dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em
si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da "vida quotidiana". Assim definida, a noção
parece capaz de abranger tudo aquilo a que chamamos "jogo" entre os animais,
as crianças e os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte, de
adivinhação, exibições de todo o gênero. Pareceu-nos que a categoria de jogo
fosse suscetível de ser considerada um dos elementos espirituais básicos da
vida.

4.2 Pontos importantes da trajetória: pedras e pétalas do caminho (bugs e upgrade)?
Na condução das atividades tivemos algumas situações de jogo, como também fatores
externos, que exigiram adaptações, além de outras ocorrências que serviram apenas de
reconhecimento, contribuindo para o relato das atividades e estudos futuros.
Sorteio dos grupos
Logo no início, após o sorteio dos cabeça-chave dos grupos da turma A, houve uma
situação inusitada na escolha dos componentes, no primeiro grupo o responsável escolheu como
primeiro componente do seu grupo uma aluna que era a namorada do cabeça-chave do segundo
grupo, e que seria logo o próximo a escolher. Neste momento, iniciou-se um tumulto, os outros
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alunos questionando porque ele havia feito isso, que ele não deveria ter escolhido ela pois ele
estava querendo criar intrigas, irritar o outro aluno. Ele resolveu se explicar alegando que era
porque achava a colega “muito forte” e com habilidades que fariam diferença para o seu grupo.
Nesse momento foi necessário interferir, enfatizando as regras de um jogo, e como um jogador
deve se portar independente do “time” em que esteja, e que não deveríamos interferir nas
escolhas dos responsáveis pelos grupos. Apesar do clima inicial, tudo foi se acomodando e eles
entenderam a importância do comprometimento deles no jogo e também do respeito às regras.
Problema no e-mail do aluno (incompatibilidade)
Sobre o ambiente digital, tivemos alguns problemas iniciais que foram contornados sem
dificuldade. Como o ambiente era o Google Drive, os alunos que tinham o e-mail do Gmail
conseguiram acessar sem problemas, já para os alunos com e-mails de uma outra empresa o
acesso não foi imediato. Isso foi informado por e-mail, mas, posteriormente, informaram uma
conta que já possuíam do Gmail ou criaram uma nova conta. Assim foi possível recadastrá-los
e logo em seguida eles também acessaram o Drive.
Dificuldade de encontros presenciais entre os componentes dos grupos e
disponibilidade de Laboratório de Informática na unidade para realização dos trabalhos
Como alguns alunos não possuem computador e pela dificuldade da distância da
residência entre eles, havia grupos que marcavam encontros no campus Madureira para
realização de parte das tarefas, pois pelas redes sociais e por e-mails conseguiam se comunicar
e compartilhar algumas informações dos trabalhos. O problema é que na maioria das vezes não
havia laboratório disponível para eles, somente um ficava disponível para consulta para todos
os alunos da unidade e sempre estava cheio, os outros fechados ou com provas das disciplinas
online. Quando fui contatado por eles para expor o problema, levei o assunto à direção do
campus que se prontificou a ajudar. Como resposta foi destinado um dos laboratórios, sob
minha responsabilidade, para que os alunos pudessem desenvolver as tarefas.
Empate na pontuação
De acordo com as atividades propostas e a pontuação empregada, conforme indicado no
item 3.8, a cada semana era realizado o somatório dos pontos para divulgar o ranking semanal
e premiar dos grupos. Mas, logo no início, na segunda semana houve um empate entre dois
grupos na classificação para o primeiro lugar da turma B. Com atribuição de pontos em
atividades tão diversificados, realmente não imaginei que pudesse acontecer um empate. Mas
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aconteceu! Nesse momento, surgiu um impasse: o que fazer? Depois de muito pensar, resolvi
que o fator de desempate poderia ser a pontuação final das atividades da semana anterior.
Assim, entre os grupos empatados, aquele que tivesse obtido a maior pontuação na semana
anterior seria melhor classificado.
Problemas pessoais interferindo no cronograma
Na semana da aula de apresentação dos grupos, tive um problema de saúde na família.
Meu pai precisou ser internado e tive que ficar de acompanhante praticamente sem dormir. Na
ocasião, não consegui acompanhar as postagens dos trabalhos durante a semana no ambiente
digital e nem realizar a contabilidade dos pontos para a aula, mas mesmo assim, na manhã de
quarta-feira fui para a aula, para a apresentação dos trabalhos da turma A. Foram dias difíceis,
mas conversando com as turmas (manhã e noite) na quarta-feira, eles foram extremamente
compreensíveis, e ficou evidente que todos sabiam da importância do projeto para mim. Ao
final da aula, vários alunos me procuraram para prestar solidariedade, dar força, desejar
melhoras e um pronto restabelecimento para meu pai. Eles realmente entenderam a situação e
concordaram em prorrogar a apresentação para a semana seguinte, por isso a terceira semana
de atividades teve um prazo maior que as outras como indicado no enunciado da semana 3 de
atividades, item 3.7.
Na ocasião, pudemos revisar alguns trabalhos, sanar dúvidas, e com o prazo prorrogado,
os grupos puderam realizar melhorias no e-book.
Ovelha desgarrada
Sabemos que trabalho em grupo pode desencadear algumas divergências, discussões e até
mesmo brigas. É importante ouvir, debater, respeitar, compartilhar, ajudar, mas nem sempre é
o que acontece. Uma participante da turma B, inconformada com a condução dos trabalhos do
seu grupo, após buscar, sem sucesso, o diálogo com os componentes, resolveu na última semana
sair do grupo e desenvolver seu e-book individualmente. Ela me informou o fato por e-mail
dias antes da apresentação. Ao mesmo tempo, criou e compartilhou uma pasta no Google Drive
com seus arquivos. Mesmo assim comentou que não queria prejudicar seu grupo, mas queria
desenvolver um trabalho com maior dedicação, cumprindo prazos e todas as atividades
propostas, e assim o fez. Só por curiosidade, a pontuação obtida pela aluna, individualmente,
foi maior que a do grupo a que pertencia.
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Problemas de rede e internet / preenchimento do questionário / nuvem de palavras
No final de semana que antecedeu a apresentação, prazo final para as postagens, copiei
todos os arquivos em um pen drive para agilizar as apresentações e também para poder utilizar
os reais arquivos postados pelos grupos, sem que algum grupo levasse um arquivo modificado
posteriormente à data estipulada. Esse procedimento mostrou-se fundamental pois foi o que
possibilitou realizarmos a apresentação pois neste dia, tivemos um problema na rede da
Instituição e que afetou todas as unidades. Nessa situação, fomos forçados a desconectar todas
as máquinas da internet, justamente no dia da apresentação final, e esse fato se estendeu por
vários dias.
Esse fato teve outros desdobramentos. Eu havia destinado um computador do laboratório
para o amigo-crítico poder preencher o formulário desenvolvido especificamente para a
avaliação e que estava na nuvem do Google Drive. Esse problema foi contornado, com o envio
do link do formulário pelo meu celular e, utilizando o próprio pacote de dados, ele pode
responder utilizando seu notebook.
Por conta da falta de internet não pode ser preenchido ao final da aula, no laboratório de
informática, então foi combinado com os alunos que eles preencheriam posteriormente em um
prazo máximo de uma semana.
Uma outra atividade que programei para o final da aula não pode ser realizada. Os alunos
receberiam um link para acessar e, em seguida, deveriam preencher com duas palavras para
cada uma das perguntas sobre o trabalho. Essa atividade seria realizada no próprio laboratório
de informática, online, ontime, e assim, a cada palavra enviada, uma nuvem de palavras iria se
formando e alterando o seu formato, além disso as palavras mais utilizadas ficavam em
evidência na nuvem. Utilizei para o desenvolvimento das enquetes o site Mentimeter17
(https://www.mentimeter.com/).
As perguntas eram:
Enquete 1: Indique 2 palavras que representam as dificuldades no desenvolvimento das
atividades?

17
O Mentimeter é um recurso digital para criar interações em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras ou
coleta de perguntas. O grande benefício do Mentimeter é criar interações para grandes grupos e tornar isso
visível para todos. (https://www.geekie.com.br/blog/recursos-digitais/)
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Enquete 2: Indique 2 palavras que representam pontos positivos do modelo de atividade
realizada?
FIGURA 13: TELA DA ENQUETE 1 QUE SERIA FEITA COM OS ALUNOS NO FINAL DA ÚLTIMA AULA

FIGURA 14: TELA DA ENQUETE 2 QUE SERIA FEITA COM OS ALUNOS NO FINAL DA ÚLTIMA AULA

4.3 Game Over: Os vencedores
No final do jogo, normalmente, temos um ganhador. Porém, acredito que todos foram
vencedores!
Considerando que todos os grupos apresentaram seus trabalhos de acordo com o conteúdo
proposto da ementa da disciplina, claro, com as devidas proporções, podemos considerar que
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foi produtivo e o objetivo foi alcançado. Parte disso pode ser constatado pelos próprios
depoimentos dos alunos e respostas no questionário final apresentado no tópico 4.4.
Sobre essas considerações podemos destacar algumas:
GRÁFICO 23: SOBRE O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

GRÁFICO 24: SOBRE O APROVEITAMENTO E APROFUNDAMENTO DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA

Como pontos positivos, na visão dos alunos, podemos destacar: o estímulo a criatividade,
maior engajamento, dinâmica preparando para o mercado, aprofundamento do conteúdo da
disciplina, saber trabalhar em equipe, oportunidade de conhecer outras pessoas, produzir em
busca de recompensa/premiação, praticar os fundamentos de design e estimular a fala em
público.
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Mas, como um jogo, tivemos ganhadores. O somatório dos pontos foi feito após as
apresentações e tivemos um grupo vencedor no turno da manhã e outro no turno da noite. Os 3
primeiros grupos de cada turno receberam cada um, uma caixa com bombons, e cada um dos
componentes de cada grupo vencedor recebeu um kit com lapiseira, acompanhado de recarga,
e um chocolate. No final todos os alunos receberam um bombom pela participação.

FIGURA 15: PREMIAÇÃO DO GRUPO VENCEDOR DO DA TURMA A

Fonte: arquivo pessoal do autor

FIGURA 16: PREMIAÇÃO DE UM GRUPO DA TURMA B QUE OBTEVE A MAIOR NOTA NA PRIMEIRA SEMANA DE
ATIVIDADES

Fonte: arquivo pessoal do autor
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4.4 Reação: Comentários dos alunos
Na abertura das atividades tivemos o preenchimento do “questionário inicial” para
conhecer o perfil dos alunos, e verificar a necessidade ou não de adaptações no projeto. Ao
final, disponibilizamos um novo formulário para preenchimento pelos alunos com o objetivo
de obter dados sobre o impacto do que foi realizado, tanto para seu aprendizado, como também
sobre as participações na produção e sobre o resultado final do e-book, na visão deles,
“jogadores” (discentes).
Dos alunos respondentes, cem por cento, consideraram que a atividade foi válida para o
processo de ensino-aprendizagem. A maioria considerou que houve o engajamento da turma e
colaboração entre os alunos dos grupos, além disso puderam estreitar relação com os colegas.
Também consideram que essa técnica proporcionou melhor aproveitamento e aprofundamento
do conteúdo da disciplina, contribuindo para sua formação profissional, como já foi observado
no tópico 4.3, nos gráficos 23 e 24.
Em todos esses questionamentos, tanto na turma A quanto na turma B, o resultado foi
positivo, observar abaixo:
GRÁFICO 25: SOBRE A COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS
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GRÁFICO 26: SOBRE O ESTREITAMENTO DAS RELAÇÃO ENTRE OS ALUNOS

Sobre a preferência de aulas teóricas ou práticas nesse modelo, mais de 85% relatou ter
predileção pelo modelo aplicado em sala, com técnicas de gamificação. (APENDICE 5,
TÓPICO B6)
Os alunos também destacaram pontos positivos, considerados importantes com a
utilização desse modelo de atividade de aula (APENDICE 5, TÓPICO B7). O que eles
consideraram positivo:
 Engajamento do grupo e maior empenho de todos os participantes por causa da
distribuição de pontos.
 Interação, aprendizado e uma dinâmica que encontramos no mercado.
 Colaboração em equipe e aprofundamento do conteúdo da disciplina.
 Debate de ideias sobre a montagem do trabalho.
 Uma aula mais dinâmica que faz nossa mente explorar muito mais informações
sobre o assunto.
 Trabalhar em equipe.
 Foi divertido, apesar de ser um trabalho e termos a responsabilidade de fazê-lo,
foi divertido.
 Maior aprendizado.
 Integração com a turma.
 Com este modelo foi possível trabalhar com pessoas diferentes do qual eu ainda
não tinha trabalhado ainda, além disso foi bom para ver os pontos em que eu ainda
preciso melhorar e também ver a qualidade dos outros participantes do grupo.
 É dinâmica, motivadora e incentiva o trabalho em equipe.
 O grupo em si ficou muito unido, ficou um ajudando o outro e isso ajudou muito
no processo de criação.
 Sair da monotonia, é algo válido. Pois não deixa os alunos serem carimbadores
pegando o conteúdo da apostila e copiar para uma prova.
 Entrosamento do grupo e da turma. Interação com os amigos de turma.
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 Bem, se torna algo mais divertido de se fazer, por envolver jogos e competição e
ainda mais premiação, isso dá um uma animada a mais. É um jeito de estimular
os estudos de uma forma bem bacana. p.s: adorei o chocolate.
 Interação ativa entre os integrantes do grupo.
 Praticar conceitos fundamentais do design (como diagramação); a atividade
foi bem organizada no Google Drive.
 Aprofundamento do conteúdo que foi atribuído ao grupo.
 Experiência com novas formas de aprendizagem.
 Interatividade com os outros participantes e inovação no método de ensino.
 Mais interesse em saber do conteúdo.
 Mais comunicação com os outros componentes e conhecimento, aprendizagem.
 Entretenimento.
 Acho que nos ajudou a entender um pouco mais sobre os processos de produção
gráfica.
 Estudar mais afundo o conteúdo buscando outras referências de estudo além das
proporcionadas pela universidade.
 Faz as pessoas terem mais coragem de apresentar-se para um grande público.
 É ótimo fazer trabalhos, incentiva a prática do que é aprendido na teoria.
 Metodologia dinâmica, cooperação e incentivo a explorar mais a fundo o
conteúdo da disciplina.
 Mostrar o que pesquisamos, e tentar explicar o que entendemos.
 Bem dinâmico e mais interessante.
 Capacidade maior de compreensão e entendimento da matéria.

Quanto aos pontos negativos, alguns relataram não ter nenhum ponto considerado
negativo mas boa parte relatou problemas de comprometimento de alguns participantes, como
também problemas de prazo, dificuldade com os componentes do grupo, conseguir localizar
mais informações sobre o assunto pesquisado, ansiedade, pressão da competição, falta de
experiência em desenvolver um e-book, problemas com as postagens dos trabalhos, mas apenas
um único depoimento relatou que considera que atividade tem mais desvantagens do que
vantagens.
Para o aprofundamento da questão de envolvimento do aluno, pedimos para que cada um
avaliasse sua atuação no cumprimento das atividades do seu grupo, e a maioria informou ter
contribuído de forma efetiva com o seu grupo nas 3 semanas. Na primeira semana tivemos a
confirmação de 3 alunos informando que não contribuíram, e nas demais semanas alguns com
uma contribuição média como pode ser comprovada na figura abaixo:

78
GRÁFICO 27: AVALIAÇÃO DO ALUNO SOBRE SUA ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GRUPO

Para entender melhor como eles perceberam a contribuição dos colegas de grupo,
pedimos que avaliassem com notas de 1 a 5, mas como o espaço para resposta era aberto, alguns
responderam comentando, individualmente, sobre seus colegas de grupo (Apêndice 05, tópico
C2):
Todos fizeram um pouco para ajudar, Milena ajudou bastante na coleta de conteúdo ao
lado de Milena, eu, Milena e Milena auxiliamos também na pesquisa, mas com as coletas
de dado que elas fizeram eu, Milena e Milena tivemos o suficiente para criar o E-book
focamos mais para dar uma id ao E-Book bem como monta-lo, ainda recebendo boa parte
das pesquisas de Milena conseguimos terminar a montagem do E-book a tempo, faltando
somente alguns ajustes no qual eu andei trabalhando até o último momento.
Todos colaboraram e Milena com uma dificuldade no período, Milena devido a problema
de alistamento. Mais chegou no final e no ponto que precisamos esteve lá e com uma boa
apresentação.
Sobre os líderes, como tivemos 3 semanas de atividades, nem todos foram líderes como
podemos verificar na figura abaixo:
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GRÁFICO 28: SOBRE SE FOI LÍDER EM ALGUMA SEMANA

Pedimos que todos os alunos respondessem como foi a atuação do líder na condução das
atividades da semana, e se o respondente fosse líder ele iria fazer uma autoavaliação.
Sobre a avaliação dos líderes na primeira semana:
GRÁFICO 29: AVALIAÇÃO DO LÍDER DO GRUPO DA PRIMEIRA SEMANA

Alguns relatos sobre as lideranças (APENDICE 5, TÓPICO C4), diferenciamos as
respostas negativas:
 Foi um bom líder, mas nao soube distribuir as tarefas de maneira eficaz
 Administrou todos bem
 Foi uma ótima liderança
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 Foi um bem criativo e incentivador em suas tarefas
 O líder seguiu sua função.
 Bastante desempenho, criativo e comunicativo
 Aplicou muito bem seus serviços como líder
 ótimo líder, soube trabalhar bem em grupo
 Eu fui o líder, por isso marquei o 0. Não quero me dar uma nota
 Cumpriu todas as postagens no prazo
 Foi paciente ao explicar como deveria ser realizado a tarefa da primeira semana.
 O quatro foi referente ao esforço do lider da semana, foi bom, mas poderia ser
melhor.
 Cumpriu com o que foi pedido nas tarefas
 o primeiro líder foi eu. Eu fui bem, direcionei cada um para fazer suas tarefas.
 Fez com êxito o proposto.
 Ótima Líder
 distribuiu as atividades muito bem
 bastante responsável
 Bem, primeiro queria esclarecer que rolou uma pequena confusão na primeira
semana. Eu não estava presente no dia da formação dos grupos, soube pelo meu
colega de grupo Renato, que eu era a líder da semana 1. Busquei saber quais as
responsabilidades do líder e sobre o trabalho. Conversei com os colegas do grupo
e separamos as tarefas. No dia da entrega da semana 1, na aula fiquei sabendo que
o líder era o Renato e não eu, sendo que eu já tinha enviado as tarefas para o
professor. Parece que o professor anotou ele como líder, mas ele passou para mim
que eu era a líder da semana 1. De qualquer forma, eu que fui a líder e não ele.
Enfim, como líder eu realizei as tarefas que o líder era responsável, fiz pesquisas,
me comuniquei com os outros do grupo e entreguei as tarefas do grupo para o
professor na data correta.
 Totalmente ativo nas atividades
 A líder da primeira semana fui eu, mas fiquei com chikungunya e por isso não
consegui participar da atividade naquela semana.
 Não postou conteúdo completo.
 Nosso trabalho teve pontuação baixa na primeira semana devido ao líder não ter
colocado todo o conteúdo que passamos para ele no drive.
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 Soube administrar e separar bem as atividades de forma que todo o grupo
colaborasse e estivesse de acordo.
 Lider separou todas as tarefas igualmente e todas foram cumpridas com exito
 Mal sabia o que era para fazer, e acabei fazendo a pesquisa toda sozinha!
 Buscou e soube dividir e ser líder.
 Não teve conteúdo na primeira semana
 Ótima líder, soube separar muito bem as tarefas pra cada integrante
 Muito dedicada ao trabalho
 Acho que eu colaborei bastante pois fiz a boa parte da pesquisa, a ideia do gride
foi basicamente minha, fiz a primeira ideia da capa e colaborei com o
desenvolvimento de e-book.
 Ótimo líder
 Coordenou o grupo corretamente
 Não tinha muita atividade para a primeira semana, então a pesquisa foi ao todo
tranquila para todos
 Ele se mostrou ativo e organizado
 Fui capaz de organizar muito bem as tarefas para todos da equipe
 foi de acordo com que foi pedido
 Distribuição de tarefas igualitárias e justas
 Fizemos todas as atividades propostas no prazo estipulado.
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Sobre a avaliação dos líderes na segunda semana:
GRÁFICO 30: AVALIAÇÃO DO LÍDER DO GRUPO DA SEGUNDA SEMANA

Alguns relatos sobre as lideranças (APENDICE 5, TÓPICO C5), diferenciamos as
respostas negativas:
 Foi um bom líder, mas tomou para si todo o trabalho, fazendo com que tivéssemos
dúvidas do que ainda deveria ser feito
 Teve pulso firme
 Faltou atenção nos tópicos requisitados.
 Fez uma pesquisa excelente e buscou delegar as funções da melhor forma possível
 Muito antes da data de entrega eu quis distribuir as funções de acordo com o
pedido da semana, todas trabalharam bem em grupo pesquisando com
antecedência.
 Cauteloso, Esforçado, Cooperativo e aberto as opiniões
 Aplicou muito bem seus serviços como líder
 ótimo líder, soube trabalhar bem em grupo
 Separou os tópicos logo no primeiro dia de líder e foi muito boa
 Cumpriu todas as postagens no prazo
 Separou tarefas para todos e ajudou os demais dando opinião.
 O quatro foi referente ao esforço do lider da semana, foi bom, mas poderia ser
melhor.
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 Cumpriu com o prazo e conseguiu executar a tarefa com a cooperação dos
integrantes.
 Muito bom, delegou as funções de cada de forma organizada.
 Faltou um pouco de organização, mas, conseguiu realizar a proposta.
 ótimo líder
 distribuiu as atividades muito bem
 Distribuiu bem as tarefas
 Bem, o João ficou responsável pela 2º semana. Meu grupo já estava com sérios
problemas de comunicação desde a semana 1. A tarefa pela qual eu me
comprometi em fazer eu fiz e entreguei para o líder da 2º semana, que foi a
criação da capa. Porém o João não entregou as tarefas da semana para o
professor. E nem se comunicou com a gente. No dia das tarefas da semana 2 que
ficamos sabendo. Perguntamos o porquê, ele disse que teve um problema com a
internet e não conseguiu enviar. Mas ele poderia ter tentado se comunicas com a
gente, para que assim algum outro pudesse postar as tarefas. Enfim, não houve
comunicação, perdemos pontos por isso.
 Totalmente ativo nas atividades
 Nesta semana conseguimos recuperar o prejuízo e organizar um pouco mais as
atividades.
 Estruturou bem a divisão das tarefas.
 Acredito que não dividi as tarefas igualmente.
 Soube administrar e separar bem as atividades de forma que todo o grupo
colaborasse e estivesse de acordo.
 separei as tarefas e todas foram aplicadas pelos participantes
 Apesar de ter designado trabalhos a todos os componentes, eu no final tive que
fazer tudo, não me dou um 5 pois tenho que melhorar ainda mais.
 Devido a dificuldade em comunicação, mais se retratou.
 Apresentou tudo conforme o conteúdo
 Assim como a primeira líder, tbm soube separar muito bem as tarefas
 Pouco confusa. Mas muito dedicada
 O segundo líder, Felipe, ficou bem enrolado na segunda semana de atividades
por ter que se apresentar no exército. Mas mesmo assim colaborou enviando
imagens e conteúdo para o desenvolvimento do E-book
 Líder organizada
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 Coordenou o grupo corretamente atribuindo as tarefas de cada um
 Se empenhou muito no trabalho, ajudando os amigos durantes o trabalho
 Tentei ao máximo expor minhas ideias e ouvir outros
 Fez mais do que organizar os integrantes e designar tarefas
 Foi de acordo com que pedido
 Um bom líder
 Fizemos todas as atividades propostas no prazo estipulado.
Sobre a avaliação dos líderes na terceira semana:
GRÁFICO 31: AVALIAÇÃO DO LÍDER DO GRUPO DA TERCEIRA SEMANA

Alguns relatos sobre as lideranças (APENDICE 5, TÓPICO C6), diferenciamos as
respostas negativas:
 Adotei a estratégia de distribuição de tarefas para cada componente do grupo,
ainda que alguns participantes não tenham contribuído, informei a falha e corrigi
 Ajudou a gente nas tarefas
 Faltou foco na liderança em relação a todos os tópicos.
 Buscou delegar tarefas a equipe de forma que o trabalho fosse de agrado de
todos.
 O líder seguiu sua função.
 Prestativo, Observador, busca soluções em conjunto
 Aplicou muito bem seus serviços como líder
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 ótimo líder, soube trabalhar bem em grupo
 Teve alguns problemas na hora de executar alguns processos, mas foi boa
também
 Cumpriu todas as postagens no prazo
 Separei as atividades que faltavam e perguntei aos integrantes quais queriam
fazer. Além de fazer minha parte, também ajudei nas partes deles.
 O quatro foi referente ao esforço do lider da semana, foi bom, mas poderia ser
melhor.
 Cumpriu com o prazo para entregar as tarefas, e conseguiu executar a tarefa
perfeitamente
 gostei bastante, organizou tudo certo e o trabalho através dessa liderança ficou
muito bom.
 Poderia ter caprichado mais, no trabalho final. Mas atingiu a meta, antes do
prazo final.
 Não revisou o trabalho corretamente
 distribuiu as atividades muito bem
 Soube ministrar muito
 3º semana foi o Bruno. Como já tinha comentado, meu grupo teve problemas de
comunicação. Eles não falavam nada, Eles não procuravam. Eu que procurava
saber do trabalho, me questionando se iriamos entregar esse trabalho ou não.
Chegando perto da entrega do trabalho perguntei uma última vez se iriamos fazer
o trabalho ou não, disseram que sim, porém no fim do dia quando perguntei
novamente sobre o trabalho, visualizaram minha mensagem e ignoraram. Eu
decidi então fazer o meu sozinha. Enfim, eu procurava mais do que o próprio
líder.
 Totalmente ativo nas atividades
 Nesta última semana pudemos finalizar bem o conteúdo, dividir bem as atividades
e apresentar um bom trabalho.
 Estruturou bem a divisão das tarefas.
 Foi um ótimo líder, não tivemos nenhum problema.
 Soube administrar e separar bem as atividades de forma que todo o grupo
colaborasse e estivesse de acordo.
 Lider separou todas as tarefas igualmente e todas foram cumpridas com exito
 Não designou tarefas para os componentes e deixou de lado o trabalho.
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 Compareceu sempre. êxito
 Apresentou tudo conforme o pedido
 Como eu fui a líder, tentei separar de forma justa as tarefas para cada integrante
 Se dedicou muito
 O terceiro líder, Guilherme Lima, foi um dos que mais colaborou com o
desenvolvimento do E-book. Inclusive, foi o único que compareceu no "último dia
de aula" antes da apresentação para a finalização e fechamento do arquivo
 Líder dedicada
 Continuou com as tarefas atribuídas pelo líder anterior, dando somente
continuidade com o trabalho
 Distribuiu cada atividade de forma equilibrada entre o pessoal
 Foi muito competente
 Organizou e designou as tarefas e fez grande parte do trabalho em si
 foi de acordo com que foi pedido, porém foi mais aprofundado como pediu na
semana 1, para ebook
 Liderou bem
 Fizemos todas as atividades propostas no prazo estipulado.

Na resposta direta (múltipla escolha) sobre o desenvolvimento do e-book, nos quesitos
conteúdo teórico, usabilidade e design, a grande maioria respondeu que considera que foi muito
bom ou excelente. Já no quesito interatividade do e-book ficou mais dividido entre excelente,
muito bom e bom, mas no geral consideram que o resultado final foi positivo.
Na questão com resposta livre poderemos verificar os relatos dos alunos sobre a maior
dificuldade enfrentada na produção do e-book, como por exemplo a falta de tempo, de descobrir
como trabalhar com interatividade, de inserir botões interativos, da inexperiência na criação de
e-book, do comprometimento dos colegas do grupo dentre outras (APENDICE 5, TÓPICO D5).
 A falta de participação de todos os integrantes do grupo
 Colocar vídeo no arquivo
 Acredito que foi o acúmulo de conteúdo para o e-book.
 Descobrir e se aprofundar em uma área ainda não conhecida.
 Não tivemos dificuldade.
 Dividir tópicos
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 Com certeza achar a diagramação mais adequada para o entendimento do tema.
 Partes de criação do ebook
 Fazer os botões na parte das questões
 Pouco tempo para produzir o e-book
 De modo geral não tivemos dificuldades.
 a maior dificuldade foi a programação dos botões que ainda sim não ficaram
perfeitos.
 A implementação de vídeos na interatividade.
 não tivemos dificuldades nesse quesito.
 Inexperiência para montagem de E-book.
 Criação de interatividade.
 Fechamento do arquivo
 pouco tempo
 A falta de comunicação e comprometimento dos colegas do grupo para com o
trabalho.
 Pouco conteúdo para ser usado
 Organizar as tarefas de cada integrante, reunir o grupo e todos aprovarem as
tarefas dos outros ou acrescentar sugestões sem grosseria.
 Ajustar os conteúdos de interatividade e os elementos gráficos.
 Pensar na interatividade e aplica-la
 Adicionar a interatividade e o vídeo
 Interatividade
 Não saber usar o Indesign
 Encontro de preços. (do processo pesquisado)
 Não teve dificuldade
 Diagramação
 Pouco tempo
 A maior dificuldade foi na questão da interatividade
 A busca das empresas q fazem a impressão (do processo pesquisado)
 Atratividade, no sentido de ficar mais bonito visualmente, junto com a informação
 Foi mais difícil como serial o layout
 Sites confiáveis
 Inserir uma janela para reprodução de vídeo
 Conteúdo interativo bruto
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 Implementação de transição de página que não consegui efetuar.
 Achar as informações realmente importantes
 Tempo reduzido.
Já na questão com resposta livre sobre o que poderia ser melhorado no e-book, a maioria
relatou a questão interatividade e, em seguida, design (APENDICE 5, TÓPICO D6):
 Mais interatividade
 Colocaria mais conteúdo e interatividade
 Colocar botão para ir para o sumario
 Poderíamos ter melhorado a interação do e-book.
 Acho que a estética do livro poderia ser mais bem desenvolvida
 Botar o botão que voltaria para o sumário.
 Colocaria mais curiosidades sobre o Assunto e Vídeos
 Colocaria mais opções interativas
 Mais interatividade
 Apenas introduzir as páginas no sumário
 Poderia ter mais interação
 O vídeo direto no ebook e também uma página explicando como usá-lo.
 os botões poderiam ter sido melhor programados.
 Talvez outras maneiras de implementar as interatividades colocadas no Ebook
 Botar mais algumas informações que talvez seria útil.
 Melhoraria a diagramação para deixar mais atrativo aos olhos
 Melhoraríamos os botões.
 mais interatividade
 Acrescentaria vídeos
 Opinando como uma pessoa que viu por fora, já que na 3º semana eu saí do grupo
e fiz o meu trabalho sozinha. Acho que poderiam melhorar na construção do
conteúdo, juntar mais informações bacanas sobre o assunto e colocar a
interatividade.
 Melhoria a interação do ebook
 Acredito que o material final ficou excelente e não mudaria ele.
 Adicionar e melhorar elementos de interatividade.
 Mais interatividade, como um botão para voltar para o início.
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 O tema do ebook
 Interatividade
 Ter posto vídeos para melhor entendimento do processo
 Nada
 Poderia ter mais imagens relacionadas ao tema que estava sendo abordado
 Colocar interatividade no questionário
 Colocaríamos links dos vídeos que pesquisamos mas acabamos esquecendo e
também melhoraríamos nosso quiz, colocando botões melhores e que levassem a
resposta das questões
 Algumas edições no conteúdo, e interatividade
 Talvez ter colocado mais grafismos e mais fotos. Arriscar mais em relação a
Layouts diferenciados
 Teria melhorado a interatividade dos botões
 Janela de vídeo com indicação do que o vídeo representa no tópico
 Sim
 o layout de cada página, mais links e meno textos.
 Botão de voltar para o sumário
 Adicionar interação no questionário.

4.5 Olho mágico: Visão e avaliação de outro professor (amigo-crítico)
Conforme informado anteriormente, pudemos contar com uma contribuição valiosa de
um profissional da área, o amigo-crítico.
Após a explicação do que se tratava o projeto de pesquisa, a proposta de trabalho e as
atividades, ele aceitou participar da aula final de apresentação como observador e avaliador das
produções.
Como o professor era muito próximo, com a mesma formação e experiencias profissionais
transcorridas num período muito semelhante, trabalhando na mesma instituição, curso e campus
e ainda ministrávamos a mesma disciplina (alternadamente, em semestres e campus diferentes),
era inevitável a discussão sobre as atividades e ocorrências da pesquisa durante as semanas que
antecederam a aula final, quando o professor iria participar inloco. Com isso, o professor, pode
se apropriar de informações importantes no decorrer da pesquisa.
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Nas suas considerações iniciais sobre o projeto o professor relatou:
Ao longo o primeiro semestre de 2019, estive presente nas avaliações de duas
turmas da disciplina de Produção Gráfica nos turnos manhã/noite do Campus
Madureira da Universidade Estácio de Sá. As turmas foram divididas em
grupos e cada grupo deveria fazer uma apresentação sobre um processo de
impressão e produzir um e-book interativo sobre o tema. Os processos de
impressão selecionados foram Tipografia, Rotogravura, Flexografia,
Impressão Digital, Offset, Tampografia e Serigrafia. Deste modo, o professorpesquisador conseguiu açambarcar os processos de impressão mais relevantes
para a industria gráfica e, consequentemente, cobrir o conteúdo previsto para
a referida disciplina. (NETO, 2020, Apêndice 13)

Sobre as evidencias das orientações dadas aos alunos e das avaliações comentou:
Durante essa experiência, notei como o professor-pesquisador atuou como
facilitador e fez uso de avaliações diagnósticas, formativas e somativas.
Procurando deixar claro para os alunos quais pontos eles deveriam enfatizar
nos seus estudos, o professor-pesquisador incentivou a proatividade, o autoestudo e as iniciativas dos alunos. Os processos de avaliação passaram por um
entendimento do conhecimento prévio do corpo discente sobre o tema, uma
série de tarefas organizadas dentro de um cronograma e na tarefa final que
consistia na apresentação e entrega do e-book interativo citados
anteriormente. (NETO, 2020, Apêndice 13)

De acordo com Neto (2020, Apêndice 13)), foi constatado o engajamento dos alunos,
conscientes da importância do comprimento dos prazos e tarefas para obtenção de uma boa
avaliação, consequentemente uma boa nota na AV2. Também comentou sobre o processo de
ensino-aprendizagem e a interdisciplinaridade,
(…) A proposta de produzir artefatos mostrou-se muito rica e trouxe uma
abordagem prática que enriqueceu o processo de ensino-aprendizagem. Além
disso, conceitos como interação, experiência do usuário e design de interface
puderam ser trabalhados paralelamente, o que demonstra como essa iniciativa
se coloca de modo transversal em relação ao curso como um todo.

Sobre sua avaliação dos trabalhos apresentados, respondidos pelo formulário do Google
disponibilizado por mim, o professor comentou,
(…) Ao fim do questionário havia um espaço reservado para comentários e
observações sobre o trabalho. Assim, o mesmo tinha tanto um caráter
quantitativo, quanto qualitativo. O desempenho foi bom e todos os trabalhos
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foram apresentados a contento, demonstrando que a metodologia adotada foi
efetiva e cumpriu os objetivos esperados. (NETO, 2020, Apêndice 13)

Ainda sobre o dia das apresentações, o amigo-crítico informou que, mesmo com os
problemas técnicos (problemas de rede, wifi…), para ele, não houve prejuízo na coleta de dados
para a pesquisa.
Finalizando seu relato, Neto (2020, Apêndice 13) conclui,
(…) que a observação não foi contaminada por nenhum fator interno ou
externo, a coleta de dados foi isenta e os resultados obtidos foram exitosos,
validando a pergunta inicial do trabalho. Acredito ainda que, em futuras
pesquisas, a experiencia pode ser replicada por outros professores de modo
que o professor-pesquisador, através da observação e análise de outros estudos
de caso, tenha mais dados que poderão viabilizar futuros desdobramentos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aqui apresentaremos as considerações finais, abordando os principais resultados e
conclusões da pesquisa pelo processo de coleta, tratamento e análise de dados desenvolvidos
ao longo da nossa investigação, e que podem contribuir para o desenvolvimento de novos
estudos.
Nossa intenção foi analisar as implicações do uso das tecnologias digitais, mais
especificamente da construção de um dispositivo multimodal e-book, com técnicas de
gamificação, por alunos do Ensino Superior, para fins pedagógicos na disciplina Produção
Gráfica, no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico de uma universidade particular
do Rio de Janeiro.
Ao final da investigação, podemos concluir que, conseguimos os elementos que nos
permitiram contribuir com as reflexões necessárias relacionadas à gamificação no campo
educacional.
Nosso estudo vem reforçar a convicção de que a utilização de técnicas de gamificação,
na construção de uma interface multimodal, e-book, é sim um recurso de trabalho pedagógico,
potencializador do desenvolvimento, nos alunos, de competências de comunicação, de
colaboração, de cooperação e integração, na educação de design, principalmente na formação
desse profissional, designer gráfico. Segundo Schön (2000, p. 20), “os educadores profissionais
têm deixado cada vez mais claras suas preocupações com a distância entre a concepção de
conhecimento profissional dominante nas escolas e as atuais competências exigidas dos
profissionais no campo de aplicação”
Nos trabalhos pesquisados no decorrer do desenvolvimento do nosso estudo, observamos
que a utilização da gamificação como método ou estratégia aplicada, ainda carece de muita
pesquisa, tanto teórica quanto empírica.
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Na intervenção pedagógica, alguns ajustes foram realizados em consonância com as
necessidades dos alunos, do professor-pesquisador e também em razão de fatores externos no
decorrer da pesquisa.
Nossas inferências do projeto, por meio da observação e também pela análise das
respostas dos questionários de avaliação, evidenciam que a atividade foi muito positiva,
entretanto, atentamos para alguns pontos de atenção na indicação dos alunos, como o fator
tempo para produção do e-book, que para alguns alunos se revelou curto, a dificuldade com
alguns colegas de grupo, na divisão e execução das tarefas, e também da falta de expertise de
alguns no desenvolvimento de um e-book.
Em síntese, esta pesquisa, embora demandando muita dedicação, contribuiu de forma
surpreendente para nossa prática profissional enquanto professor, e tenho a certeza de que, pela
análise dos resultados, para os alunos uma experiência muito significativa como afirma
Huizinga (2000, p. 12-13): “mesmo depois de ter chegado ao fim, permanece como uma criação
nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória”.
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Extreme Radical!
Distração; lazer; entretenimento
Diversão
experiencia
Game, Sonic, X Box
diversão, entreterimento, conquistas
Não sei responder
Diversão; Emoção; Objetivos.
game, alegria, satisfação
divertido; hobbie; criação
inteligência, aprendizado, hobby
Rápido; grupo; diversão
Hobbie, Comunicação, Experiências
Tempo livre!
Celular, Computator e Vídeo game.
Alegria, interatividade e aprendizagem
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GTA, Assassin's Creed, God Of War
diversão, amizade, felicidade
saga, time line, etapas
Diversão, prática, amigos
Lol, computador, PC, celular, console, teclado, mouse, gráficos, programação
Jogos digitais
distração, divertimento, passa tempo
Obra de arte; Entretenimento; Hobbie
Aventura; Alegria; Prazer
Estímulo, raciocínio e relaxamento
divertidos, interessantes
diversão; imersão; paciência
Distração
Dificuldade, raciocínio, atenção
Diversão; Distração; Entreterimento
Alegria, aventura, competição
tecnologia, desenvolvimento, diversão
Entretenimento, Administração e Equipe
Educação; desenvolvimento; diversão
Inovação
Multiplayer; Rentável; Acessível
Jogos online/ para smartphones, vídeo games e etc
diversão; nostalgia; concentração.
controle; computador; console
Infância, aprendizado e tecnologia
Felicidade, relaxamento
Magnífico e Entretivo
diversão; entretenimento; lazer
aventura, dinamismo, emoção
Gráficos; Imerção; história
Perfeição, obra de arte e passione
Lazer;Concentração;Diversão
Game; console; pixel
Diversão, Competição, Objetivo
Diversão, Estresse, Passa Tempo
virtual;games;computador
Entretenimento; Desenvolvimento; Cultura
computador, realidade virtual, diversão
Universo
Entretenimento alegria satisfação
Bug,lag e glitch.
Diversão
Criatividade; Diversão; Amizade
Celular, Computador e Celular.
Amigos, diversão, prática
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