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Resumo: A pesquisa Territórios Negros na Fronteira Oeste: mapeamento dos municípios de 

São Borja e Uruguaiana teve como objetivo a construção de um mapa demarcando os espaços 

de resistência e memória afro-brasileiros nessa região do Rio Grande do Sul que faz fronteira 

com a Argentina. Servidores e discentes de diferentes cursos e níveis de ensino  dos campi  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, IFFar, nessas cidades 

desenvolveram a pesquisa. O referencial teórico iniciou com a formação de grupo de estudos 

sobre a herança africana, espaços de resistência e territórios remanescentes. O conceito de 

ruptura da dicotomia teoria/prática foi utilizado durante toda a pesquisa, propôs-se estimular a 

conexão do conhecimento com as determinadas práticas do futuro profissional. A 

conscientização crítica dos discentes tem colaborado em uma nova postura na instituição e nas 

comunidades mapeadas. Essa consciência possibilitou uma visão de mundo não eurocêntrica, 

despertando a continuação de estudos onde alunos adequaram seu curso ao objetivo do 

projeto.  Estudantes do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo puderam roteirizar os 

caminhos, visualizando um campo de trabalho e desenvolvimento regional através do turismo 

pedagógico, histórico e cultural.  Aos alunos de Tecnologia em Gastronomia coube 

desmistificar a comida de Axé, seus ritos e seus sagrados. Entre tantas variáveis 

multidisciplinares, dentro ou fora da sala de aula, a possibilidade de colocar um mapa na 

palma da mão foi revelador. Um aplicativo seria criado com a iniciativa de um professor dos 

cursos de Técnico em Informática e de Bacharelado em  Sistemas de Informação. A 

construção do mapa é a parte mais simples, a gamificação será utilizada para torná-lo 

interessante e um recurso educacional frequente. Gamificação (gamification) é o termo 

utilizado para a premiação ou bonificação do usuário. Utilizado o tempo todo na rede virtual, 

a gamificação estimula a curiosidade fazendo com que o usuário busque aprender 

determinado tema para alcançar o resultado. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um trabalho de ensino 

e pesquisa desenvolvido no Instituto Federal Farroupilha, mais especificamente, nos campi da 

fronteira oeste, representados pelas unidades de São Borja e Uruguaiana.  A proposta de ação 

foi realizada junto a discentes de diferentes cursos técnicos e superiores, buscando em 

conjunto com a comunidade escolar, construir ferramentas de ensino-aprendizagem que 

permitissem compreender a realidade regional sob a perspectiva da identidade e memória de 

matriz africana. 

A sociedade só existe em grupo como trata a filosofia africana do ubuntu ao transmitir 

que “eu sou porque nós somos”. Sendo assim, possibilidades de desenvolvimento local 

através da educação, trabalho, turismo, renda necessitam de, primeiramente, conhecimento. 

Assim se constrói a igualdade de oportunidades, se desconstrói a intolerância, impulsionando 

o respeito e a cultura da paz. 

No Rio Grande do Sul, estado que por séculos exaltou a imigração ítalo e germânica, 

cobrindo tantas etnias formadoras de seu povo principalmente a indígena e a africana, é 

imprescindível a busca por espaços que remontam a resistência dos afro-brasileiros de forma a 

exaltar o pertencimento da cultura e história negra como parte edificante da sociedade 

brasileira, enfatizando, nesse projeto, os locais nos municípios de São Borja e Uruguaiana.  A 

história dos negros é a história dos brasileiros. Um povo que não (re)conhece sua história não 

consegue enxergar um futuro. 

Assim, seguindo a proposta de Oliveira Silveira, escritor gaúcho, que buscou 

(re)encontrar espaços negros na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, buscou-se, nos 

municípios estudados, primeiro, mapear os espaços que referenciam a questão. Para tanto, foi 

elaborado junto aos discentes um projeto de pesquisa intitulado "Territórios Negros na 

Fronteira Oeste: mapeamento dos municípios de São Borja e Uruguaiana", cujo levantamento 

de dados tinha como objetivo principal dar visibilidade da própria história local para 

valorização desses espaços e, por fim da proposta deste projeto, possibilitar a formação de 

roteiro turístico e materiais pedagógicos que permitissem práticas de desenvolvimento local.  

Compreende-se que estratégias como estas permitem aos discentes ampliarem seus 

conhecimentos, interagirem com seu meio, com a cultura e a população local, reconhecendo 

seus patrimônios, trabalhando a auto-estima e produzindo olhares críticos sobre seu cotidiano. 

Neste sentido, apresenta-se neste artigo não apenas uma experiência acadêmica que permitiu a 

ampliação de conteúdos junto aos discentes envolvidos, mas também um produto que 



 
 

permitirá a outros estudantes da região, por meio do turismo pedagógico, acompanhado de um 

aplicativo interativo, desenvolver a formação da consciência da identidade negra nestas 

comunidades.  

 

Resistência, ou seria (re)existência? 

   

Um importante nome na história contemporânea brasileira, o escritor gaúcho Oliveira 

Silveira lutou pelo protagonismo negro e, junto ao movimento negro, foi o idealizador, como 

data oficial, do dia da Consciência Negra, referente a morte de Zumbi dos Palmares em vinte 

de novembro de 1695. O reconhecimento do Estado sobre a herança do povo africano à 

cultura, história e identidade do brasileiro através das leis 10639 de 2003 e  11645 de 2008, na 

área de educação, decreto 4887 de 2003 e os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 

1988 estabelecem diretrizes quanto a valorização da herança da África, dando suporte legal a 

construção dessa identidade. 

     Os africanos escravizados, imigrantes forçados, que sustentaram a independência 

econômica e política do Brasil, sempre ficaram além das margens da nação brasileira em seus 

direitos de cidadão. Como descreve Mattos (2012, p. 167), “a escravidão, de certa forma, 

delimitou os espaços possíveis de serem ocupados por esses africanos”.  

Entre tantas formas de resistência dos africanos escravizados, dos libertos e de seus 

descendentes, uma era a busca por espaços que, compartilhados por seus “compadres”, 

traziam memórias de um passado longínquo ou a familiaridade da mesma língua oriunda do 

outro lado do oceano Atlântico e talvez amenizasse, se é que essa possibilidade existisse, as 

agruras da escravidão. 

Ainda hoje “o lugar urbano e social que o negro ocupa não é o mesmo do branco” 

(SILVA, 2006, p.6). Deixando claro que o mito da democracia racial, embora amplamente 

compartilhado não é real e completa “a separação é evidente, embora haja um permanente 

controle para que possa parecer que todos têm o mesmo tipo de acesso a algo de interesse.” 

(SILVA, 2006, p.6) Essa segregação é algo que necessita não só das leis, já existentes, mas de 

pesquisa que divulgue o tamanho da invisibilidade do negro na sociedade brasileira. 

Conforme Rolnik (2013, p.1) 

 

Infelizmente, por ora podemos contar com muito pouco material empírico para tal 

pretensão. Na verdade, o tema empírico do negro nas cidades até agora foi pouco 

explorado nos textos brasileiros da sociologia do negro ou da sociologia urbana. Os 

mais importantes trabalhos na área da sociologia do negro não discutem 

especificamente a questão urbana, e muito menos de um ponto de vista físico-

territorial.  



 
 

 

       E, quinze anos após a primeira publicação, numa revisão do texto, Rolnik, mesmo 

exaltando os avanços das políticas públicas sobre o tema através do movimento quilombola, 

mantém a conclusão, pois “estes breves comentários da situação atual mostram a continuação 

de um modelo de urbanização excludente, do qual pretos e pardos são ainda o grupo 

populacional mais preterido.” (ROLNIK, 2013, p.17) 

        Daí faz-se necessário seguir o exemplo do poeta gaúcho Oliveira Silveira, que ao 

revisitar locais de importância da memória afro em Porto Alegre criou o roteiro dos 

Territórios Negros. Como   enfatiza Arruti (2011, p.1), uma nova “luta pela terra”, não só pela 

demarcação geográfica, espacial, e sim para esclarecer que “significativas parcelas de nossa 

população não vivem sobre simples ‘propriedades fundiárias’, mas sobre territórios sociais, 

estreitamente ligados às suas identidades e memórias históricas e culturais” (ARRUTI, 2011, 

p.1).  

 Foi com base do roteiro de Porto Alegre que foi criado o projeto de pesquisa 

Territórios Negros na Fronteira Oeste. Para tanto, servidores dos campus de São Borja e 

Uruguaiana reuniram-se para documentar uma proposta de levantamento dos territórios nestas 

localidades, envolvendo os discentes na elaboração e organização do projeto científico. 

Contudo, verificou-se ao longo do desenvolvimento de escrita, a necessidade de um 

aprofundamento teórico em relação à temática trabalhada.  

 Sendo assim, antes mesmo do desenvolvimento da pesquisa, optou-se por criar junto 

aos alunos envolvidos um grupo de trabalho, denominado de Aiyê.  Aiyê, termo que intitula o 

grupo, na cosmovisão africana designa o mundo dos homens, onde transitam forças que 

transformam o humano. Este grupo foi formado para atuar em diferentes frentes, envolvendo 

e desenvolvendo futuros profissionais sabedores de suas origens históricas e atuantes na 

cidadania, adeptos do pensamento e do fazer científico como parte de sua formação integral. 

 

 Aiyê - de onde viemos e quem somos 

 

Em 2017, com a ideia de pesquisa foi elaborado um projeto de ensino para formação 

do pensar científico e trabalhar as outras histórias, ou, outros brasis, diferentes da 

apresentação formal acadêmica ainda brancamente enraizada. Neste sentido, buscou-se 

instigar o debate acadêmico sobre a temática com encontros semanais com os discentes 

envolvidos, sendo estimulada a leitura de produções científicas sobre a questão.  

Embora com uma sequência de artigos até atingir especificamente o conceito de  

territórios negros, foi preciso parar e recomeçar pois viu-se que o uso da palavra ‘negro’ já 



 
 

causava estranheza, medo, receio, afinal como lembra Schwarcz (2012), “negro pode ser 

termo negativo, mas também positivo; até afetivo. Jamais neutro”. 

Verificou-se, ao longo do desenvolvimento do grupo de estudos, que era necessário 

promover múltiplos olhares sobre o mesmo fenômeno, dada a natureza diversa do público-

alvo. No quadro a seguir, pode-se observar a multiplicidade de níveis de ensino e de cursos 

que abrangeram o grupo de trabalho.  

 

Alunos do GT Aiyê 

Campus São Borja Campus Uruguaiana Área de Interesse/Territórios 

 

* Bacharelado em Sistemas de 

Informação 

* Licenciatura em Física 

* Licenciatura em Matemática 

* Técnico em Cozinha 

* Técnico em Eventos 

* Técnico em Informática 

* Tecnologia em Gastronomia 

* Tecnologia em Gestão de Turismo 

* Técnico em Administração  

* Técnico em Informática 

 

Estudos sobre a Marafa 

Cemitério dos Cativos 

Carnaval 

Clubes Negros 

Cozinha Africana e Afro-brasileira 

Comida de Axé 

Terreiros 

Quilombos 

Quadro 1 - campi, cursos e áreas de estudos do GT Aiyê 

Fonte: Autores 

 

Tal situação, permitiu que o desenvolvimento das discussões teóricas estimulassem 

diferentes percepções e áreas de interesse sobre a pesquisa. Sendo assim, os territórios negros  

investigados por estes alunos, contemplam suas áreas de formação acadêmica e, certamente, 

contribuem para a inovação em suas áreas profissionais, sendo este um dos ganhos 

coadjuvantes dos resultados da proposta de pesquisa. 

 Após a etapa de aprofundamento teórico, o grupo iniciou o mapeamento, utilizando, 

para tanto, obras de memorialistas, historiadores, conversas com residentes, buscando 

identificar nas localidades estudadas espaços de referência da memória e identidade negra nos 

municípios. Assim, foram levantados pontos como clubes, casas, monumentos, escolas, 

terreiros, dentre outros territórios considerados como espaços simbólicos em relação a 

questão. Após o levantamento, estes pontos eram visitados, com objetivo de coletar dados 

sobre os mesmos. Um dos pontos visitados que mais chamou a atenção dos alunos envolvidos 

foram os território-terreiros.  

 

Aos alunos pesquisadores foi proposto a visitação em centros de Umbanda, coleta de 

dados e entrevistas nesses territórios. A primeira visita ocorreu em maio deste ano, 

2017, data simbólica. As primeiras impressões, relatos e os imaginários foram 

dissipados pelo conhecimento do ritual, da história e da cultura ali inseridas. A 

desconstrução e novos olhares possibilitam novos interesses, publicações e a visão 



 
 

do racismo como muro na valorização da cultura afro-brasileira (AMARAL, 

K.et.al.2017). 

 

Nesse aspecto, pôde-se observar que a experiência de visita permitiu um maior 

conhecimento do campo trabalhado, possibilitando um planejamento interpretativo para o 

desenvolvimento do mapa com vistas ao desenvolvimento do turismo pedagógico. Ao todo, 

foram levantados 16 pontos nos municípios pesquisados, o que permite uma roteirização que 

envolve áreas rurais e urbanas que podem ser utilizadas para a composição de aulas vivenciais 

das mais variadas disciplinas, para diferentes faixas-etárias.  

 

Metodologia  

 

O mapeamento e a orientação dos alunos envolvido  teve como aporte metodológico 

as ferramentas e técnicas do turismo pedagógico. Essa modalidade de turismo vem sendo 

apropriada nos últimos anos como uma prática que permite a aprendizagem por meio do 

contato direto com os recursos lúdicos diversos, provenientes da realização de itinerários 

desenvolvidos por meio de um planejamento interpretativo (RAMOS, 2014). 

Ainda segundo a autora, o público do turismo pedagógico é composto por estudantes 

que se deslocam às diversas localidades com o objetivo de ampliação dos conteúdos 

acadêmicos, com aulas práticas" (RAMOS, 2014, p.93). Trata-se, assim, de uma proposta 

pedagógica em que o sujeito, público-alvo, pode apreender o lugar com um "conjunto único 

de qualidades espaciais, históricas e sociais" (GOODEY, 2002, p.92). 

Para possibilitar esta apreensão da realidade observada é necessário, contudo, 

despertar as percepções sobre os lugares. Para tanto, é necessário planejar e roteirizar, a fim 

de encantar e seduzir o olhar do estudante, instigando sua curiosidade e motivando sua 

interação com a comunidade (RAMOS, 2014). Sendo assim, as etapas para a criação de uma 

proposta de turismo pedagógico são: inventariar e registrar os recursos culturais envolvidos, 

desenhar e montar a interpretação conforme a necessidade do público-alvo e, por fim, fazer a 

gestão e promoção do roteiro.  

No caso do projeto proposto, a primeira etapa, de inventariar e registrar os recursos 

culturais envolvidos foram realizados por meio do desenvolvimento de um mapa base, 

utilizando como aporte  o aplicativo maphub, disponível on-line. A base cartográfica permitiu 

identificar os territórios levantados em pesquisa de campo. Cada um dos pontos expostos no 

mapa são acompanhados por um dossiê com informações sobre o local, com dados históricos, 

fotos, e relatos de membros da comunidade que identificam estes territórios como 



 
 

representantes de memória e identidade negra. 

 

Mapeamento de São Borja 

  

Figura 1: Mapeamento para apresentação à FAPERGS. 

Fonte: Caroline Belmonte (2018). Bolsista do projeto.  

  

Com o objetivo de estabelecer uma comunicação com o público-alvo desta 

roteirização, no caso estudantes, no presente momento está sendo  desenvolvido um aplicativo 

para smartphones que reúne e organiza a base de dados por temas. Através da utilização dos 

recursos disponíveis nestes dispositivos, serão desenvolvidas funcionalidades que engajem o 

usuário a pesquisa e apreciação do conteúdo assim como a visita aos locais. Além das regras 

básicas para desenvolvimento de interface e interação também serão adotados técnicas 

modernas como a gamificação (NACKE et al, 2011) no intuito de compor uma experiência 

enriquecedora ao usuário, permitindo assim, uma experiência interpretativa mais atraente e 

motivadora para os estudantes.   

 

Aplicativo Territórios Negros 

 

Com o avanço das TICs (Tecnologias de Informação e comunicação) no turismo 

(MENDES FILHO et al, 20170), é proposto o desenvolvimento de um aplicativo em 

smartphones que disponibilizará o conteúdo e informações, obtidas através dos mapeamentos 

obtidos pelo projeto Territórios Negros, para o público em geral. São propostas 

funcionalidades que instiguem o usuário a pesquisa, aprendizagem e visita a locais físicos 

relacionados à temática da pesquisa. Através do apoio da equipe de Tecnologia em Gestão de 

Turismo, será organizado virtualmente o conteúdo em diferentes mídias como textos, imagens 



 
 

e vídeos. Seus metadados4 serão utilizados para desenvolver as funcionalidades do software a 

fim de compor uma experiência enriquecedora ao usuário.  

Como pode ser observado na Figura 1, os três principais componentes do aplicativo 

são: Tela Inicial, Painel Temático e Mapa. Ao instalar e executar o aplicativo pela primeira 

vez, o usuário terá acesso a Tela Inicial (Figura 1 – a), este módulo é responsável por realizar 

o download e proteger todo o conteúdo necessário para utilização do software, dessa forma, 

após este processo, o conteúdo ficará criptografado e disponível para acesso off-line apenas 

através do aplicativo. Com isso o usuário não dependerá de acesso dedicado à Internet ao 

deslocar-se ao lugares turísticos sugeridos pelo aplicativo. Um painel temático tem a função 

de agregar os conteúdo por temas e cronologicamente. Em sua primeira versão, é previsto três 

de painéis temáticos, são eles: religiosidade, pessoas e locais, na Figura 1 (b), é possível 

observar parcialmente o painel religiosidade. Por fim, o módulo Mapa (Figura 1 – c), trata-se 

de um mapa regional do Rio Grande do Sul e parte da Argentina e Uruguai com um baixo 

nível detalhes, dessa forma, destaca-se os locais de visita sugeridos pelo aplicativo. Através 

de georreferenciamento do sistema posicionamento (GPS) dos smartphones, será 

demonstrado a posição do usuário em tempo real no Mapa. 

 

Aplicativo Territórios Negros 

 

 

Figura 2 - Três principais módulos do aplicativo Territórios Negros. (a) Tela inicial, responsável por realizar o 

download do conteúdo para utilização off-line; (b) Painel de Temático, permite o acesso ao conteúdo de forma 

contextualizada por diferentes temas; (c) Mapa, mostra a geolocalização atual do usuário e do conteúdo. 

Fonte: Autor 

 

                                                           
4 Endereços, datas históricas, georreferenciamento entre outros. 



 
 

Para instigar a curiosidade e engajar o usuário ao uso do aplicativo, serão utilizadas 

para compor a experiência do usuário as recentes técnicas de gamificação (NACKE et. al., 

2011) nas quais serão mais proeminentes nos painéis temáticos. 

Para Nacke (et. al., 2011) “gamificação” é um termo cunhado pelo mercado digital em 

meados de 2008, no entanto, este só ganhou notoriedade a partir da segunda metade de 2010. 

A gamificação trata da utilização de elementos de desenvolvimento de jogos fora deste 

contexto, a aplicação são variadas, entre elas, estão: produtividade, finanças, saúde, educação, 

sustentabilidade. Em Reeves, et. al. (2009) os principais elementos que compõem um game 

com qualidade são: auto-representação com avatares, ambiente tridimensionais, imediatismo 

através do controle do tempo, narrativas, apropriado feedback às ações tomadas, níveis de 

dificuldade e sistemas de reputação, ranking, pontuação, econômico, comunicação. Para 

Nacke (et. al., 2011) a gamificação se dá não quando apenas são encontrados estes elementos 

fora do contexto de games, mas sim, quando estes são utilizados para que os usuários tenham 

uma experiência “jogável” fora do contexto tradicional dos games. 

Dentro da vasta gama de aplicabilidade da gamificação, Souza (et. al., 2017) destaca o 

potencial da técnica aos produtos e serviços do turismo. Királ’Ová (2015) ressalta que 

smartphones, tablets e seus aplicativos móveis tem uma alta relevância para os turistas como 

uma maneira deste setor manter-se inovador e atualizado, dessa forma, este mercado vem 

investindo em jogos com o intuito de oferecer experiências marcantes ao consumidor. Nesse 

cenário, a gamificação vem com o intuito de atrair um maior público e atingir efeitos 

motivacionais ou comportamental para reter a atenção (SOUZA, et. al., 2017). 

Klock (et. al., 2014) analisou as principais técnicas de gamificação utilizadas 

atualmente. No aplicativo Território Negros, algumas serão utilizadas em seus painéis 

temáticos. Uma das principais funcionalidades que estará disposta nos painéis temáticos é um 

sistema de perguntas e respostas para desbloquear conteúdo (Figura 2). Uma vez que o 

usuário acesse os ícones de conteúdo bloqueado, ele pode tentar desbloqueá-lo com a resposta 

certa, para Klock (et. al., 2014) esta funcionalidade faz uso das seguintes técnicas de 

gamificação: Missão/Desafio e Medalhas/Conquistas. A primeira é observada ao desafiar o 

usuário a responder a pergunta corretamente. A segunda, ao concluir a missão, o usuário 

receberá, como recompensa, o desbloqueio do conteúdo que irá compor o painel. O conteúdo 

desbloqueado tem característica de colecionável uma vez que ele compõem o painel temático, 

engajando o usuário a tentar desbloquear os outros itens a fim de preencher o painel inteiro. 

 

 



 
 

Desafio 

 

Figura 3 – Desafio de pergunta e resposta para liberação de conteúdo exclusivo do mapeamento do projeto 

Territórios Negros em um painel temático.  
Fonte: Autor 

 

Uma variação do sistema de perguntas e respostas solicita que, para desbloquear o 

conteúdo no painel, em vez de informar a resposta correta, o usuário deve visitar um local 

fisicamente  utilizando o mapa do aplicativo, dessa forma, ao se aproximar do local visitado, o 

conteúdo é desbloqueado compondo o painel temático a qual ele pertence. A Figura 3 ilustra 

essas interações, desde o acesso ao item bloqueado em um painel temático, passando por 

informações e coordenadas do destino no mapa. 

 

Figura 4 Desafio da visita ao local sugerido para liberação de conteúdo bloqueado 

Fonte: Autor 

 



 
 

O uso da gamificação para engajar o usuário ao destinos turísticos corrobora com Mendes 

Filho (et. al., 2017) acerca da importância dos aplicativos em dispositivos móveis como 

ferramentas para o setor de turismo e educação, pois os smartphones podem fornecer uma 

grande variedade de funcionalidades e experiências ao usuário. 

 

Considerações finais 

 

Importante ressaltar que a gama de discentes envolvidos, cada um em seu curso, que 

a primeira vista parecem tão difusos, encontrando meios de (des)envolverem-se com a 

temática das relações étnico-raciais. Isso demonstra que a dificuldade, gritada por muitos 

docentes, é balela. Discentes de Gestão em Turismo e Licenciaturas de Física ou Matemática 

envolvendo em turismo pedagógico. Discentes de Sistemas de Informação construindo um 

app com história local, futuros Tecnólogos em Gastronomia desenvolvendo cardápios 

partindo da comida de Axé, como a Marafa. Técnicos de Cozinha, Eventos e Informática 

vivenciando suas histórias, aprendendo a (re)conhecer tantas formas de (re)existências. 

De São Borja, terra tão tão distante, como os discentes falam, futuros profissionais 

aprendem a ver com outros pontos de vista, um olhar mais empreendedor, desafiador, 

inovador. E, principalmente um olhar mais cidadão. 
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