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Bibliolab Gamer: inovação pedagógica, games e biblioteca criativa 

Luiz Henrique Monteiro Barreto da Costa 
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Márcia Gonçalves Nogueira 

marciagnog@gmail.com 
UFPE 

Resumo - O presente estudo tem por objetivo analisar a proposta de modelo pedagógico 

direcionada para o uso da gamificação como metodologia ativa, ressignificando a visão 

tradicional da biblioteca para promoção de novas formas de interação, potencializando a 

atratividade do espaço com diferentes stakeholders, alavancando o engajamento, a leitura e 

a socialização de experiências. A reflexão sustenta-se por meio de pesquisa exploratória, 

seguindo uma abordagem qualitativa. A dificuldade de transformação dos contextos 

acadêmicos para incorporação prática de novas metodologias na biblioteca está centrada no 

fato de que a “tipologia” de uso dominante do espaço é calcada no isolamento e introspecção, 

que contrastam com a evolução dos meios de comunicação e ações comportamentais da 

sociedade. Busca-se refletir sobre o conceito de biblioteca e a utilização da gamificação como 

ferramenta de transformação do espaço em múltiplas aprendizagens. Para tal, o artigo relata 

a análise de conteúdo experiencial desenvolvida pela Biblioteca do Senac/PE em parceria 

com o Grupo de Pesquisa Educat e o Programa de Extensão PROIDIGITAL da UFPE para o 

lançamento do livro “Inovações Pedagógicas e Coreografias Didáticas”. Os dados coletados 

durante o evento permitiram compreender os desafios e potencialidades de se promover 

formações em espaços de aprendizagem emergentes e com um público diversificado. 

Palavras-chave: biblioteca, inovação pedagógica, gamificação, metodologias ativas. 
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Play the museum: um projeto sobre jogos em ambientes de aprendizagem 
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Resumo - Este estudo foca-se na identificação de novas tendências tecnológicas utilizadas 

em espaços de interpretação do património cultural e natural, propostos pelos serviços 

educativos. Através do uso de aplicações baseadas na localização, com abordagens de 

Realidade Aumentada (RA) e de jogos, pretende-se promover novas experiências em 

espaços de comunicação de ciência, tais como museus e jardins botânicos. Apresenta-se a 

metodologia de investigação aplicada no estudo de caso da Galeria da Biodiversidade do 

Porto, onde está a ser preparada uma aplicação com utilização de RA e de jogos. Foram 

utilizados métodos participativos de co-design, com grupos de investigadores e com a equipa 

do museu, na elaboração do um conceito de visita multimédia no sentido de criar uma 

aplicação que melhore a experiência de visita a este espaço. 

Palavras-chave: museus, jogos sérios, aplicações móveis, realidade aumentada. 
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A Descoberta e Povoamento dos Açores – o videojogo 

José Paulo Silva 

jose.pc.silva@edu.azores.gov.pt 
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Escola Secundária de Lagoa 

Resumo – A Descoberta e Povoamento dos Açores – o videojogo – é um projeto em 

desenvolvimento com uma duração prevista de 5 anos. Envolve as parcerias da Secretaria 

Regional da Educação e Cultura dos Açores, Direção Regional da Educação - Açores, 

Câmara Municipal de Lagoa, Escola Secundária de Lagoa, Parque de Ciência e Tecnologia 

de São Miguel – NONAGON e a Globaleda. O videojogo é para computador, do género 

aventura gráfica 3D e está a ser desenvolvido por alunos do 12º ano do curso profissional de 

técnico de gestão e programação de sistemas informáticos da Escola Secundária de Lagoa. 

O objetivo é a recriação da história de Portugal da época dos descobrimentos, centrando-se 

no início da navegação dos portugueses em alto mar, passando pelo descobrimento do 

Arquipélago da Madeira e seguindo a linha temporal do descobrimento do Arquipélago dos 

Açores e seu Povoamento. O projeto tem dois níveis de intervenção no âmbito ensino – 

aprendizagem: num primeiro nível, em desenvolvimento, permite que os alunos do 12º ano, 

do curso profissional suprarreferido, desenvolvam capacidades únicas de trabalho de equipa, 

autonomia, investigação e formação em plataformas/software que não teriam num ambiente 

de ensino regular, sem flexibilidade curricular; num segundo nível, após a conclusão do 

videojogo, os alunos do 8º ano da Região Autónoma dos Açores terão a oportunidade de 

aprender conteúdos relativos à história do descobrimento e povoamento dos Açores, através 

de um suporte didático interativo e motivador. 

Palavras-chave: Videojogo, História, Trabalho de Equipa, Educação. 
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Resumo - Anabela – Ana<b3l@> – é um jogo composto por uma narrativa em formato de 

chat, para promover a aprendizagem sobre a prevenção da anorexia nervosa na população 

jovem. O objetivo deste artigo é apresentar o processo inicial de desenvolvimento deste jogo 

que possui a premissa de oferecer informação para a rede de apoio do adolescente para 

fomentar a empatia, a comunicação positiva, a aprendizagem, a deteção de sinais da doença 

e ajudar o paciente de forma afetiva. A anorexia nervosa é uma doença mental de difícil 

tratamento e que atinge principalmente o público adolescente e jovem, que é geralmente 

saudável. 

Palavras-chave: anorexia nervosa; design de jogos; empatia; aprendizagem  
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Conceção de um e-course sobre processos participativos na criação de 

jogos como estratégia de capacitação na área da deficiência intelectual 
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Resumo - Todos têm o direito a serem valorizados por aquilo que são, a ter oportunidades 

iguais para desenvolver suas competências e a viver uma vida gratificante. O projeto ID 

Games está estruturado nessa crença e visa criar oportunidades para pessoas com 

deficiência intelectual (DI), para os seus cuidadores, profissionais e restantes stakeholders 

neste campo. Com o foco especial no desenvolvimento de um método inovador de inclusão 

de pessoas com DI no contexto dos países europeus, o ID Games é uma cooperação entre 

seis instituições que produzirão oportunidades de formação, por meio de um curso online (e-

course). Disseminado através de uma plataforma de e-learning, jogos híbridos (digitais e 

físicos), metodologias e conteúdos aplicados estarão disponíveis para apoiar o 

desenvolvimento e partilha de conhecimento para pessoas com DI, cuidadores informais e 

formais, profissionais de saúde, game designers, desenvolvedores de jogos, estudantes 

universitários, pessoas de comunidades locais, voluntários, entre outros. As conclusões deste 

processo visam refletir acerca da democratização da capacitação dos stakeholders na área, 

encarando os sistemas de e-learning como uma oportunidade. 

Palavras-chave: deficiência intelectual, e-course, jogos híbridos, democratização. 
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A diversidade e inclusão num contexto de game-based learning 

Sandro Emanuel Sousa Costa 

sandro.nbs@gmail.com 
Universidade Aberta 

Resumo - O In(clue)sion é um jogo de tabuleiro criado para desconstruir ideias 

preconcebidas de diversidade e inclusão dentro de instituições de ensino superior. Este 

documento explica a pertinência do tema e da utilização de mecânicas de jogo para apoiar 

essa tarefa, demonstrando também a importância da diversificação de dinâmicas para 

trabalhar temas complexos através dos jogos sérios e de técnicas de design thinking. 

Palavras-chave: Inclusão e diversidade, jogos sérios, jogos de tabuleiro, formação 

  


