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ABSTRACT 
 
The postmodern society is experiencing a revolution in how to 
communicate, directly interfering in the education field, the way 
we relate to society and acquire knowledge. The various 
information and communication technologies influence the 
actions of everyday life and in relation to areas of education, in 
speeches and ways of learning and teaching. Integrating 
technological culture into school curricula is necessary. In this 
paper, we discuss about the use of educational digital games in 
education as a feature in the initial series of playful mediation of 
content through an interactive technology, the digital board. We 
present the results of a qualitative survey conducted among a 
group of students in early grades to a private school in the 
municipality of Rio de Janeiro - RJ, Brazil, which aimed to 
investigate the students' perceptions regarding the use of digital 
board classes and activities developed by teachers through the 
slate with which most identify. The results show: the use of 
slate as a motivational tool for learning, the involvement of 
students through a differentiated learning environment, the 
strong interest of students from the initial series of digital 
games, the potential of developing games on the slate for 
allying his playful exploration activity promoted by the digital 
board. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in 
Education - 

General Terms 

Computer-managed instruction. 

Human Factors. 
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Science Education; Digital Educational Games, Playfulness, 
Interactivity. 
 
 
 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-moderna vive uma revolução na forma de se 
comunicar. O desenvolvimento de novas tecnologias e a 
disponibilização destas no mercado já alcança todos os espaços 
da sociedade. A cada dia um novo recurso tecnológico é 
introduzido e em pouco tempo, este já é substituído por um 
novo recurso, mais moderno e mais atualizado. 

Considerando essa realidade tecnológica em todos os espaços de 
nossa sociedade, há de se pensar nas mudanças provocadas por 
esse desenvolvimento nas formas de comunicação, antes 
mediadas de pessoa por pessoa, hoje mediadas pelas 
tecnologias. E o que pensar das crianças, o que aqui podemos 
chamar como “nativos digitais” [1], “experts” no uso dessas 
tecnologias. Tais mudanças interferem diretamente em um 
campo essencial, o da educação, fundamental para a 
transformação da sociedade. 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs), agora já 
presentes nos cenários escolares, vem transformando a vida 
humana e interferindo na maneira como nos relacionamos em 
sociedade e como adquirimos conhecimento, instituindo um 
novo estado de cultura, a “cibercultura” [2], que se caracteriza 
pela ampliação dos lugares em que nos informamos e nos quais 
de alguma forma aprendemos a viver, a sentir e a pensar sobre 
nós mesmos [3]. Institui-se um novo estado de cultura e se torna 
necessário que o papel da escola seja ampliado, pois as 
diferentes tecnologias influenciam os espaços de educação, seja 
nos discursos, nas atividades e nas maneiras de aprender e 
ensinar. Integrar a cultura tecnológica ao currículo escolar 
torna-se desejável.  

Dentre as possibilidades pedagógicas do uso da tecnologia nos 
processos de ensino e aprendizagem, destacamos o uso de jogos 
educativos digitais por meio de uma tecnologia interativa, a 
lousa digital como forma de aliar as características lúdicas dos 
jogos à interatividade promovida pela lousa digital, 
possibilitando oportunidades de aprendizagem bastante 
relevantes. Neste sentido, este trabalho analisa os resultados de 
uma pesquisa qualitativa realizada junto a um grupo de alunos 
das séries iniciais de uma escola da rede privada do município 
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do Rio de Janeiro – RJ, Brasil, onde buscou-se conhecer a 
percepção dos alunos a respeito do uso da lousa digital nas aulas 
e das atividades desenvolvidas pelos professores por meio da 
lousa com as quais mais se identificam, a fim de verificar na 
resposta dos alunos aspectos relevantes a respeito do uso da 
lousa nos processos de ensino-aprendizagem e suas relações 
com os jogos educativos digitais, levando a refletir sobre seu 
uso no ensino nas séries iniciais. 

 

1. A ESCOLA E A SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO 
A Sociedade atual tem sido denominada de “Sociedade da 
Informação”. Segundo Werthein [4] essa expressão passou a ser 
utilizada nos últimos anos para substituir o conceito de 
“sociedade pós-industrial” e como forma de transmitir o 
conteúdo específico de um novo paradigma técnico-econômico, 
o da tecnologia da informação. Muitas expectativas deste novo 
paradigma se concretizaram no campo da educação, 
especialmente quanto à penetrabilidade dos efeitos da 
tecnologia, que já é de fato, parte integrante das atividades 
diárias e trazem desafios a todos os campos, inclusive no campo 
da educação.  

Na sociedade da informação, a escola perdeu sua hegemonia na 
socialização do conhecimento. Os diferentes sistemas de 
comunicação estão ao alcance de grande parte da população, 
com os quais interagem e socializam códigos, formas cognitivas 
e valores. Hoje, nossos alunos chegam á escola, como pontua 
Liguori [5] com um rico “capital de conhecimento, concepções 
ideológicas e pré-concepções sobre os diferentes âmbitos da 
realidade”. A escola é desafiada a lidar com tais concepções e 
com a enxurrada de informações, mediando discussões, 
questionamentos e buscando o desenvolvimento de uma postura 
reflexiva em relação ao conhecimento, a apropriação e uso das 
diferentes tecnologias; ao poder público, cabe a garantia do 
acesso a todos, sem distinção, aos códigos necessários para a 
compreensão e manipulação de novas tecnologias. Isto implica 
em muitas mudanças: estruturais, organizacionais, curriculares, 
metodológicas e ideológicas. Porém, as mais difíceis estão 
relacionadas às concepções ideológicas dos docentes.  

As tecnologias de informação e comunicação não devem ser 
inseridas no contexto escolar como simples ferramentas 
didático-pedagógicas para reafirmar a prática docente. Antes, 
como sugere Preto [6], devem ser reconhecidas como elementos 
estruturantes de uma nova forma de produzir conhecimento, 
“tecnologias labirinto”, cujas possibilidades são inúmeras e sem 
caminhos pré-definidos. Parafraseando Castell [7] “as novas 
tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a 
serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos” em 
meio às novas relações que se instituem nas salas de aula do 
presente século.  

 

2. NATIVOS DIGITAIS X IMIGRANTES 
DIGITAIS: NOVAS RELAÇÕES EM SALA 
DE AULA 
 
Ao olharmos para as salas de aula de hoje, percebemos 
mudanças gigantescas em relação às salas de aula que 
freqüentávamos enquanto alunos. Hoje, nossos alunos são muito 
diferentes dos alunos cujo modelo educacional que permanece 
até hoje foi estruturado para ensinar. A rápida disseminação da 
tecnologia digital provocou mudanças tão fundamentais e 
irreversíveis nesta nova geração de alunos que culminou na 
produção de um efeito de singularidade. [1] 

Os alunos de hoje cresceram rodeados pela tecnologia digital. 
Eles são multitarefas: são capazes de ver TV, ouvir música, 
teclar no celular e usar o notebook, tudo ao mesmo tempo. Têm 
facilidade com blogs lidam com múltiplos links, navegam de 
site em site por horas. Preferem interagir virtualmente à 
presencialmente. Bem diferente da nossa geração, que aos 
poucos procura adaptar-se a inserção destas tecnologias no 
nosso cotidiano ou opta por simplesmente rejeitá-la. As formas 
de pensar e processar a informação de nossos alunos hoje é 
diferente, pois eles são nativos da linguagem digital. São de 
acordo com Prensky, “nativos digitais”. Essa revolução nas 
formas de buscar informações, conhecimento e comunicação 
justificam a incompatibilidade de linguagens em sala de aula: o 
professor utiliza uma linguagem que para o aluno já está 
ultrapassada, ou melhor, desatualizada.  

Se desejamos diminuir a distância que se impõe diariamente em 
nossas salas de aula entre nós e nossos alunos por nossas 
diferentes formas de pensar e processar a informação, 
precisamos repensar nossas práticas, nossas metodologias, 
adaptar nossas práticas a linguagem de nossos alunos. A 
inserção de tecnologias interativas nos processos de ensino e 
aprendizagem pode vir de encontro a essa nova necessidade de 
linguagem para uma nova geração de alunos.  

 

3. TECNOLOGIAS INTERATIVAS NA 
EDUCAÇÃO: O CASO DA LOUSA 
DIGITAL  
O termo “interatividade” adquiriu notoriedade em meados da 
década de oitenta a partir do desenvolvimento de novas 
tecnologias de comunicação. Silva [8] desenvolve o conceito de 
interatividade a partir de uma abordagem de fundamentos que 
se combinam, dialogam e não são independentes como 
participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e 
potencialidade-permutabilidade. Para o autor a interatividade é 
uma perspectiva de modificação em sala de aula.  

Os fundamentos da interatividade levantados por Silva são 
pontos essenciais para promover melhorias na comunicação nos 
processos de ensino e aprendizagem. A participação do aluno 
vai além de respostas automáticas, antes, significa modificar e 
interferir na mensagem. Emissor e receptor assumem as mesmas 
potencialidades, codificam e decodificam a mensagem e essa 
produção conjunta possibilita a comunicação. O emissor, a 
partir da disponibilização de informações em redes de 
comunicação, permite ao receptor uma vasta possibilidade de 
associações e significações. Tecnologias interativas podem 
ressignificar a comunicação entre alunos e professores, diminuir 
a passividade do aluno e possibilitar, através da interatividade, a 
construção do conhecimento, se constituindo em uma 
ferramenta de aproximação com os “nativos digitais”. 

Uma tecnologia interativa recente no campo educacional e que 
apresenta características que possibilitam a interatividade, tal 
como defendida por Silva [8]: a lousa digital, um dispositivo 
eletrônico que permite transformar a superfície de quadros 
brancos e projetores comuns, em superfícies digitais interativas. 
É um sistema tecnológico, geralmente composto de um 
computador, um projetor e um dispositivo de controle de cursor 
que permite uma superfície de projeto de conteúdos digitais 
interativos em um formato adequado para o grupo.  
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Figura 1. Esquema representativo do funcionamento da 
lousa digital1 

Através da lousa é possível utilizar elementos que permitem ao 
professor o desenvolvimento de oportunidades de ensino que 
motivem e envolva os alunos durante o processo de 
aprendizagem. Beeland [9] verificou que o envolvimento e o 
desempenho dos alunos melhoraram consideravelmente com o 
uso da lousa digital. Segundo este autor, o ensino mediado pela 
lousa digital proporciona uma interação bidirecional entre o 
professor e o aluno ou o aluno e o meio. Este nível de interação 
permite uma gama maior de participação do aluno, levando a 
um estado crescente de envolvimento e um ambiente de 
aprendizagem reforçado, além de atender alunos em diferentes 
níveis de aprendizagem. [10]. 

A lousa digital promove a interatividade quando provoca uma 
inversão de papéis entre professor e aluno. O quadro branco se 
torna interativo porque deixa de ser um objeto inanimado, 
intocável e fechado, mas se transforma em lugar de diálogo, de 
novas perspectivas. Suas possibilidades interativas são enormes, 
mas seu uso inadequado pode reforçar um ensino enciclopédico 
ou ainda uma postura autoritária. O dispositivo, por si só, pode 
deixar de ser interativo, dependendo da maneira como nos 
apropriamos dele.  

Para que a interatividade que aqui abordamos de fato se 
estabeleça é preciso ultrapassar a ênfase no “ditar-falar do 
mestre”, [2]. Multimídias interativas como a lousa favorecem 
atitudes exploratórias e lúdicas que promovem o envolvimento 
pessoal do aluno no processo de ensino e aprendizagem, indo de 
encontro com as especificidades da faixa etária dos alunos das 
séries iniciais. Considerando as características da lousa digital, 
destacamos a seguir o uso de um recurso na lousa digital: os 
jogos educativos digitais.  

4. OS JOGOS EDUCATIVOS DIGITAIS  

Os jogos digitais estão cada dia mais presentes no cotidiano de 
nossos alunos, devido ao acesso que os mesmos têm em casa ou 
até mesmo em lan houses. É interessante observar o fascínio e o 
deslumbramento dos alunos das séries iniciais em relação aos 
jogos digitais, pois estes remetem a sensação de prazer e alegria 
e atendem a necessidade lúdica das crianças. Clua et al [11] 
apontam os aspectos que provocam tal deslumbramento em 
relação aos jogos. Os desafios propostos pelos jogos apareceram 
como ponto fundamental no despertar do interesse dos jovens. 
Outro fator relevante apontado foi à questão do design, 
qualidade gráfica e o enredo proposto pelos jogos. Tais 
resultados levaram os autores a concluírem que os jogos digitais 
proporcionam ambientes dotados de interfaces com alta 
interatividade e visual sofisticado, que podem até ser 
considerados espaços imersivos. 

A sociedade em que vivemos, eletrônica e audiovisual, 
comporta um currículo cultural, um conjunto relativamente 
organizado de informações e de valores que atravessam o 
cotidiano das pessoas e interferem em suas formas de ver, de 

1 www.mimio.com.br 

sentir, de pensar e de aprender [12]. O contato dos nossos 
alunos com jogos digitais interfere na construção de novas 
identidades e de novos saberes resultantes da vivência e 
interação com o objeto, com o meio e com o outro. Saberes, que 
de acordo com Moita, antecedem até mesmo a escolarização ou 
quando acontece ao mesmo tempo em que ela, pode exercer 
influência sobre a escolarização ou ainda sofrer a influência 
dela.  

O espaço de aprendizagem mediado pelos jogos digitais é 
destacado por Moita [12] como “um espaço fecundo de 
significação, onde os jovens jogadores interagem 
potencializando e virtualizando conhecimentos, a invenção e, 
logo, a aprendizagem.”, que difere o jogo digital de um jogo 
tradicional. Embora apresentem semelhanças quanto à 
elaboração, o jogo digital apresenta uma inovação na linguagem 
que atrai e integra o indivíduo, seja pelo uso de simulações, pela 
possibilidade de movimentos, efeitos sonoros e visuais que 
promovem a interação com o jogo.  

A autora destaca ainda alguns aspectos dos jogos digitais que 
reforçam a idéia de seu uso nos processos educativos: o 
desenvolvimento das capacidades de retenção da informação, 
estimulam a criatividade, requer do usuário o planejamento de 
situações, a formulação de hipóteses e a experimentação, 
obrigando o uso do conhecimento para a tomada de decisões e à 
conseqüente confirmação ou invalidação das hipóteses que o 
usuário levanta à medida que o jogo vai se desenvolvendo. Um 
jogo digital, pensado e adequado aos processos educativos, pode 
facilitar o desenvolvimento das capacidades de raciocínio, 
planejamento, formulação de hipóteses e resolução de 
problemas, permitindo a organização de situações de 
aprendizagem por se constituírem em um espaço efetivo de 
aprendizado e favorecendo a capacidade de enfrentar as tarefas 
do cotidiano, simuladas nos jogos.  

Há jogos atualmente no mercado que se autodenominam 
educativos. Os jogos desenvolvidos tem sido produzidos com 
fins comerciais, atendendo as necessidades do mercado e 
geralmente não são estruturados pedagogicamente. Segundo 
Gros, tais jogos devem ter objetivos de aprendizagem bem 
definidos e promoverem o desenvolvimento de habilidades 
importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual 
dos alunos.  

Ao propor o desenvolvimento de um jogo educativo digital se 
torna necessário estabelecer critérios que direcionem a 
construção do jogo para atingir os objetivos a que este foi 
proposto e primem pela qualidade do mesmo. É importante 
identificar a concepção teórica de aprendizagem que orienta um 
jogo, pois um software para ser educativo deve ser pensado 
segundo uma teoria sobre como o sujeito aprende, como ele se 
apropria e constrói seu conhecimento [14]. Os recursos 
computacionais não apresentam uma forma didático-pedagógica 
única. Um software educativo não apresenta uma forma 
padronizada de promover o ensino-aprendizagem, mas pode 
delinear a forma de uso e função da tecnologia na educação 
conforme suas perspectivas teóricas. 

Clua e Bittencourt [15] sugerem alguns aspectos que devem ser 
observados no desenvolvimento de jogos: os desafios não 
devem estar relacionados com o assunto educativo; os aspectos 
educativos devem ser apresentados através do contexto, da 
ambientação ou de conhecimentos prévios do usuário; os 
ambientes imersivos e personagens devem ser bem elaborados; 
as características pedagógicas devem se adaptar ao roteiro; na 
elaboração dos jogos devem ser utilizados roteiros ricos e bem 
organizados, permitindo com alto grau de interação. 

109



Outro ponto importante segundo Passerino [16] é considerar os 
objetivos indiretos que o jogo pode propiciar, dentre elas: 
memória (visual, auditiva, inestésicas); orientação temporal e 
espacial (em duas e três dimensões); coordenação motora 
visomanual (ampla e fina); percepção auditiva, percepção visual 
(tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade, 
complementação), raciocínio lógico-matemático, expressão 
lingüística (oral e escrita), planejamento e organização.  

Na concepção de Passerino [16] os jogos educativos digitais 
devem tentar explorar o processo completo de ensino-
aprendizagem. A autora sugere algumas características que 
devem estar presentes nos jogos educativos digitais: coerência 
nas representações virtuais; clareza, objetividade e lógica na 
apresentação das informações; usabilidade por parte o usuário; 
visualização dos resultados da ação de forma imediata; 
disponibilidade espacial de informações; promoção de um 
envolvimento gratificante; estímulo a criatividade do usuário 
sem reforço ao erro. Além disso, é fundamental considerar não 
apenas o conteúdo do jogo, mas também a forma como o jogo o 
apresenta, que deve atender as especificidades da faixa etária do 
público alvo a que se destina o jogo. Portanto, ao propor o 
desenvolvimento de jogos educativos digitais para as séries 
iniciais, deve-se considerar o aspecto lúdico dos mesmos, 
fundamental para o desenvolvimento dos alunos deste nível de 
ensino. 

5. A LUDICIDADE DOS JOGOS 
EDUCATIVOS DIGITAIS E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO  

Um dos aspectos dos jogos em geral que despertam o interesse 
dos alunos das séries iniciais é a ludicidade promovida pelos 
mesmos. Muitos autores tem associado à ludicidade a questão 
do prazer na brincadeira, como um aspecto simples da interação 
do sujeito com o jogo. Porém, há mais complexidade neste 
aspecto do que se tem tratado.  

Luckesi [18] trata da questão da ludicidade de uma forma mais 
aprofundada. Para este autor, a Ludicidade é um fenômeno 
interno do sujeito, que possui manifestações no exterior, 
proporcionando uma experiência plena. “O que a ludicidade traz 
de novo é o fato de que o ser humano, quando age ludicamente, 
vivencia uma experiência plena. (...) Não há divisão. Estamos 
inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis" [18]. O que 
Luckesi afirma é que nem toda atividade denominada lúdica 
garantirá que de fato, a ludicidade se estabeleça. Há aqui a 
questão do sujeito. A experiência começa quando há ação plena 
do sujeito que dela participa. 

Ao propormos atividades lúdicas no ensino, precisamos estar 
atentos aos aspectos dos mesmos que tornem essa atividade uma 
oportunidade de plenitude interna do sujeito, que o permitirá 
estar por inteiro na situação de aprendizado, despertando no 
aluno um desejo de estar envolvido por completo na atividade e 
assim, motivado a aprender. Neste sentido, torna-se necessário o 
desenvolvimento de novas práticas pedagógicas para o ensino, 
aliando-se a ludicidade em diferentes etapas do processo de 
ensino-aprendizagem.  

Balbino apud Messeder e Roças [19] afirma que: (...)a escola 

precisa ser mais prazerosa, na qual o aluno tenha espaço para 

vivenciar o conteúdo, que possa viver o imaginário e o 

inesperado, descobrir o que existe além dos limites da sala de 

aula, do quadro de giz, dos livros didáticos e dos termos 

científicos propostos pelas monótonas aulas de Ciências. (...) É 
preciso inovar e ousar para permitir que o aluno construa seus 

saberes, com alegria e prazer, possibilitando a criatividade, o 
relacionamento e o pensar criticamente no que faz.    

Segundo Messeder e Rôças (2005) há uma tendência de se aliar 
o lúdico ao ensino das ciências nas salas de aula, podendo ser 
observados o uso de jogos pedagógicos, de histórias em 
quadrinhos, de charges, de peças teatrais, de desenhos, além de 
outras técnicas e métodos. Identificamos na lousa digital 
aspectos que podem promover o envolvimento pleno do 
indivíduo, dentre eles sua interatividade. Aliar a interatividade 
da lousa digital aos aspectos cognitivos de um jogo educativo 
digital pode promover a ludicidade e trazer contribuições para a 
construção de saberes Científicos.  

Diante do exposto, buscamos neste trabalho conhecer a 
percepção de um grupo de alunos das séries iniciais sobre o uso 
da lousa digital nas aulas e das atividades desenvolvidas pelos 
professores por meio da lousa com as quais mais se identificam. 
A análise da respostas dos alunos nos permitiu identificar 
aspectos relevantes a respeito do uso da lousa nos processos de 
ensino-aprendizagem e suas relações com os jogos educativos 
digitais, levantando elementos de reflexão sobre seu uso no 
ensino nas séries iniciais. 

6. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada junto a duzentos e quarenta e dois 
alunos de 2º ao 5º ano escolar do ensino fundamental de uma 
escola da rede privada do município do Rio de Janeiro. Deste 
total de alunos, sessenta e nove são alunos do 2º ano escolar, 
sessenta e quatro do 3º ano, sessenta e oito do 4º ano e quarenta 
e um do 5º ano escolar. A escolha da escola deve-se ao fato da 
mesma ser pioneira no uso da lousa digital na região onde está 
inserida e utilizar a ferramenta há aproximadamente três anos 
no ensino nas séries iniciais. A escola conta com uma boa 
infraestrutura tecnológica para o uso da ferramenta, 
incentivando o uso no desenvolvimento da aula. 

O instrumento de investigação eleito para a realização da 
pesquisa foi um questionário, que consistia de duas perguntas 
abertas. Segundo Richardson [20] o questionário é um 
instrumento de coleta de dados que permite descrever as 
características e medir determinadas variáveis de um grupo. De 
acordo com este autor, uma das grandes vantagens do 
questionário com perguntas abertas é a possibilidade de o 
entrevistado responder com mais liberdade, não estando restrito 
a marcar uma ou outra alternativa. O questionário foi aplicado 
aos alunos durante o período de aula. Os resultados são 
apresentados a seguir por ano escolar. 

7. RESULTADOS  

A primeira pergunta do questionário “você gosta de usar a lousa 
digital nas aulas? Por quê?”, faz referência à percepção do aluno 
em relação ao uso da lousa digital nas aulas. Dos sessenta e 
nove alunos do 2º ano escolar, sessenta e oito afirmaram gostar 
de usar a lousa digital. Deste total, trinta e seis alunos 
relacionaram o uso à diversão, por meio de expressões como “é 
divertido”, “é legal” e “é engraçado”. Catorze alunos 
relacionam o uso da lousa com o aprendizado, afirmando que 
“aprendem mais”, “ensina as crianças” e “deixa a criança mais 
esperta”. Quinze alunos justificam o gosto pela lousa devido à 
possibilidade do desenvolvimento de jogos na mesma. Três 
alunos relacionaram o uso da caneta, com expressões como 
“gosto de usar a caneta” e “por que usa a caneta mágica”. 
Apenas um aluno deste grupo afirmou gostar “mais ou menos” 
do uso da lousa, não justificando tal afirmativa. 
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Dos sessenta e quatro alunos participantes do 3º ano escolar, 
sessenta afirmaram gostar de usar a lousa digital na aula. Trinta 
e três alunos relacionam o uso à diversão. Quinze alunos 
associam o gosto pelo uso da lousa com o aprendizado, por 
meio de expressões como “a gente aprende brincando” e 
“ensina muitas coisas novas”. Catorze alunos relacionam o uso 
da lousa com o gosto pelos jogos: “gosto dos jogos”; “tem 
muitos jogos legais”; “joga e diverte". Dois alunos informaram 
não gostar do uso da lousa na aula e outros dois informam que 
gostam “mais ou menos”. Estes alunos justificaram sua resposta 
mencionando o fato de ás vezes não conseguirem participar das 
atividades na lousa. 

Dos sessenta e oito alunos que responderam à pesquisa no 4ºano 
escolar, todos afirmaram gostar de usar a lousa na aula. Vinte e 
nove mencionam o aspecto de divertimento da lousa: “tem 
muitas atividades legais”; “é divertido”. Doze alunos 
relacionam o uso da lousa com o aprendizado: “é um jeito legal 
de aprender”; “ajuda a aprender e estudar coisas legais”; “é uma 
forma de aprender brincando”. Dois alunos mencionam a 
participação da turma: “todo mundo participa”; “todo mundo 
pode usar”. Outros dois mencionam a caneta como um 
motivador para o uso: “tem uma caneta que clica no quadro”; 
“eu adoro clicar no quadro”. Três alunos mencionaram o uso 
dos jogos como fator motivador para o uso. Duas justificativas 
chamaram a atenção neste grupo: “a lousa é tecnológica e eu 
adoro tecnologia” e “a lousa é uma atividade nova e digital”. 
Tais justificativas nos remetem ao que mencionamos 
anteriormente sobre esta geração de alunos “nativos digitais”. 

Todos os quarenta e um alunos do 5º ano escolar participantes 
da pesquisa afirmaram gostar de usar a lousa nas aulas. Neste 
grupo, houve uma maior diversificação das justificativas. 
Dezenove alunos destacam o divertimento promovido pela 
lousa: “a aula fica mais divertida”; “dá para fazer várias coisas 
legais”. Dezesseis alunos relacionam a lousa com o 
aprendizado.  Quatro alunos associam o gosto pela lousa ao 
desenvolvimento de jogos na mesma. Seis alunos mencionam a 
caneta como motivador para o uso da lousa: “é legal usar a 
caneta”. Duas alunas mencionam a interatividade promovida 
pela lousa: “com ela posso interagir com várias coisas”; “nela 
eu interajo com o exercício”; “ela ajuda a deixar a aula mais 
divertida e interativa”. Três alunos mencionam a mudança 
provocada na rotina da aula: “A aula é quase todo dia a mesma 
coisa. A lousa inova as nossas aulas”; “é uma coisa diferente do 
que geralmente é todos os dias”. 

Na análise as respostas a primeira pergunta, é possível 
identificar o uso da lousa como uma ferramenta de motivação 
ao aprendizado. Especialmente nas respostas dos alunos do 2º 
ano, onde a necessidade lúdica é ainda maior, percebemos o 
entusiasmo dos mesmos, por meio de expressões como “é 
sensacional” e “é animado”. A relação feita por boa parte dos 
alunos entre a lousa e os jogos é outro ponto que se destaca nas 
respostas. O desenvolvimento dos jogos na lousa alia seu caráter 
lúdico à atividade exploratória promovida pela lousa, o que é 
fundamental para este nível de ensino. O destaque dado por 
alguns alunos ao uso da caneta aponta para a questão da 
interatividade da lousa digital, transformando o quadro 
inanimado, fechado e intocável em espaço de trocas e diálogos.  
A interatividade promovida pela lousa é mencionada de forma 
mais clara pelos alunos do 5º ano escolar. A análise das 
respostas em geral nos permite confirma o que expomos 
anteriormente sobre o envolvimento e a promoção de um 
ambiente de aprendizagem reforçado. 

A segunda pergunta do questionário, “qual é a atividade que 
você mais gosta de realizar na lousa digital? Por quê?” buscava 
conhecer o tipo de atividade desenvolvida na lousa com a qual 

os alunos mais de identificavam. Dos sessenta e nove alunos do 
2º ano escolar, cinqüenta e nove alunos indicaram os jogos 
como a atividade preferida. Destes, treze mencionaram em suas 
respostas o tipo de jogo: dois mencionam o jogo tipo “quebra-
cabeça”; três mencionam o jogo tipo “caça-palavras”; dois 
mencionam o “jogo do futebol”; quatro mencionam o “jogo do 
equilibrista”; um menciona o “jogo da higiene”; um menciona o 
“jogo de matemática”; um menciona o “jogo da memória”. A 
escolha dos jogos é justificada por trinta e oito alunos com 
associações ao caráter de diversão e entretenimento dos 
mesmos: “é muito legal”; “é animado”; “é divertido”; “a aula 
fica mais divertida”.  Sete alunos justificaram sua escolha por 
gostarem de jogos. Um aluno menciona a pesquisa na lousa 
como atividade preferida e outro a leitura na lousa, ambos 
justificando serem estas atividades que ajudam para o 
aprendizado. Um aluno destaca que gosta de escrever com a 
caneta. Dois mencionam um software de matemática que 
denominam de “continha”, justificando ser uma atividade legal 
e que ajuda a aprender a efetuar as operações matemáticas: “a 
gente pode descobrir o valor da continha”. Três alunos 
afirmaram gostar de todas as atividades, pois todas realizadas na 
lousa eram “bem legais”. 

No 3º ano escolar, dos sessenta alunos que participaram da 
pesquisa, quarenta e dois alunos descreveram os jogos como 
atividade preferida, não ocorrendo descrição do tipo de jogo. 
Destes, vinte e cinco justificaram a escolha associando o caráter 
de diversão e entretenimento dos jogos. Três alunos justificaram 
a escolha associando o caráter educativo dos jogos: “ele ensina 
e diverte”. Três apontam a diversidade de jogos: “tem jogos 
diferentes”. Um aluno faz referência ao fato de nunca ter jogado 
com uma caneta. Um aluno faz menção à atividade exploratória 
que a lousa permite integrada ao jogo: “dá para mexer em muita 
coisa”. Do total de alunos, treze mencionaram a internet como 
atividade preferida. Um fato interessante, é que a justificativa de 
seis destes alunos fazia referência aos jogos: “tem jogos legais”. 
Esta observação nos remete ao fato de muitos jogos utilizados 
pelos professores estarem disponíveis na web. Os demais alunos 
que mencionaram a internet associam à atividade a diversão. 
Três alunos mencionaram um software educativo de matemática 
como atividade preferida, dentre as justificativas, a afinidade 
pela matéria, a questão da diversão promovida pelo software e a 
ajuda no aprendizado da matéria: “sou mais ou menos em 
matemática”, o que nos remete a questão do uso de atividades 
na lousa como possibilidade de atender alunos em diferentes 
níveis de aprendizagem. Dois alunos apontam a atividade de 
escrita na lousa como atividade de preferência, por conta da 
diversão promovida neste momento. Três informaram que 
gostam de atividades, pois todas são divertidas. 

Dos sessenta e oito alunos do 4º ano escolar, vinte e sete alunos 
apontaram os jogos como atividade de preferência. Quinze 
justificaram a escolha o caráter de diversão e entretenimento 
dos jogos. Três alunos justificaram a escolha associando o 
caráter educativo dos jogos: “a gente joga e aprende”. Três 
justificaram a escolha por seu gosto por jogos. Um aluno 
associou o jogo com o uso da caneta: “quando a gente tem um 
joguinho e usa a caneta. Eu adoro isso!”. Um aluno justificou a 
escolha por ser um momento em que todos participam da aula. 
Três alunos escolheram os softwares educativos como atividade 
de preferência, justificando pela preferência à matéria e por 
serem softwares que trazem animações visuais. Dezessete 
alunos mencionaram os vídeos como atividade de preferência, 
justificando a escolha por serem vídeos divertidos e que ajudam 
a aprender. Cabe ressaltar que o uso de vídeos é possível sem a 
necessidade do uso da lousa, porém os professores da escola em 
que a pesquisa foi realizada geralmente utilizam vídeos do site 
you tube e o acesso aos vídeos na aula acontece por meio da 
internet. Nove alunos mencionaram as atividades de acesso à 
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internet como aquelas que mais preferem. Destes, quatro 
destacaram a possibilidade de acesso a muitos sites e o acesso 
aos jogos via web. Dois alunos mencionaram o uso da caneta 
como atividade preferida, justificando pela atividade 
exploratória da caneta e a possibilidade do seu uso em jogos. 
Dois alunos afirmaram gostar de todas as atividades, pois todas 
realizadas na lousa são divertidas: “tudo é legal, não dá 
escolher!” 

No 5º ano escolar, dos quarenta e um alunos participantes, trinta 
e um alunos escolheram os jogos como atividade preferida. 
Destes, quinze fizeram referência ao caráter de diversão e 
entretenimento dos jogos. Dez relacionaram o aspecto educativo 
dos jogos: “distrai e aprende"; “é um jeito novo de aprender”. 
Três alunos fizeram referência aos jogos de matemática. Dois 
fazem associações com o uso da caneta. Um aluno justifica ser 
uma atividade mais prazerosa em relação ao uso individual no 
computador. Um aluno ressalta a atividade exploratória da 
lousa: “tem coisas para escrever, clicar e muitas outras coisas”. 
Um aluno afirma que o jogo mexe com seu imaginário: “eles 
estimulam a nossa imaginação." Quatro alunos mencionam a 
escrita no quadro como atividade de preferência: “a letra fica 
bonita”; “fazemos coisas legais”. Oito alunos mencionam a 
atividade de acesso à internet. Destes, dois destacaram a 
possibilidade de acesso a muitos sites, dói destacam a diversão 
promovida pela atividade e três a possibilidade do acesso aos 
jogos via web. Um aluno aponta o uso da caneta como atividade 
preferida: “é mais divertido com a caneta”. Um aluno menciona 
os softwares educativos, justificando como atividade 
interessante. Um aluno afirma gostar de todas as atividades, 
pois em todas, ele aprende brincando.  

Na análise das respostas a segunda pergunta, é possível 
confirmar a preferência dos alunos deste nível de ensino por 
jogos digitais. O caráter lúdico dos jogos e o prazer promovido 
pelos jogos são destacados pela maior parte dos alunos. Nas 
respostas, é possível observar a compreensão que os alunos têm 
de que, apesar de estarem brincando estão aprendendo também. 
Mesmo quando atividades como o acesso à internet são 
mencionadas, boa parte dos alunos relacionam a atividade com 
a utilização dos jogos disponíveis na web. Outro aspecto 
mencionado por alunos de todos os anos escolares é o uso da 
caneta no desenvolvimento dos jogos e da atividade exploratória 
possível através da lousa, o que contribui para reafirmar nossa 
hipótese inicial, de aliar a interatividade da lousa digital aos 
aspectos cognitivos de um jogo educativo digital, promovendo a 
ludicidade e trazendo contribuições para a construção de 
saberes.  

Sendo assim, os resultados da pesquisa apontam o evidente 
interesse dos alunos pelo uso da lousa digital. Principalmente 
quando o professor explora atividades divertidas que primam 
pela interação. Deve-se trabalhar o aspecto lúdico-exploratório 
privilegiando ações que contribuam com a construção do 
conhecimento. A partir de atividades com este perfil, os alunos 
apresentaram-se familiarizados com a ferramenta digital bem 
como motivados ao aprendizado.  Portanto, é peremptório que 
se desenvolvam pesquisas e atividades de ensino-aprendizagem 
utilizando-se da lousa digital como ferramenta, em especial, no 
que diz respeito aos jogos educativos digitais. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os jogos digitais educativos possibilitam a construção de 
ambientes de aprendizagem atraentes e gratificantes, por se 
constituírem em um recurso potencialmente estimulante para o 
desenvolvimento integral do aluno, o que possibilita o 
desenvolvimento de diversas habilidades. Além disso, como 

podemos observar nos resultados da pesquisa, é notável o 
interesse das crianças por jogos digitais. Eles estão inseridos 
neste contexto cultural curricular juvenil e apresentam a 
possibilidade de agregar um caráter lúdico à mediação de 
conteúdos, promovendo a associação do prazer ao conhecer. 
Nesta perspectiva, aliar as características de um jogo educativo 
digital à interatividade promovida pela lousa digital pode 
possibilitar oportunidades de aprendizagem bastante relevantes. 

A idealização da abordagem de conteúdos por meio de um jogo 
digital pode facilitar a abordagem por parte do professor, e ao 
mesmo tempo possibilitar a familiarização dos alunos com o 
conteúdo de forma prazerosa e dinâmica, desenvolvendo no 
aluno a motivação para o envolvimento pleno no aprendizado. 
O uso da lousa digital para o desenvolvimento de um jogo 
educativo proporciona uma interação bidirecional entre o 
professor e o aluno ou o aluno e o meio, promovendo um 
ambiente favorável à aprendizagem.  

O ensino nas séries iniciais deve se constituir em um espaço 
rico de vivências. Esse espaço se constitui a partir da 
compreensão do mundo da criança, de suas necessidades e 
possibilidades. O professor a partir de uma abordagem 
diferenciada, deve saber dirigir as atividades, de modo a 
produzir conflitos cognitivos, que propiciem a elaboração de 
novas hipóteses e a construção de novos esquemas de 
conhecimento. Dessa forma poderá produzir modificações 
nessas concepções prévias das crianças. Neste sentido, propor o 
uso de jogos educativos digitais por meio da lousa digital pode 
trazer contribuições significativas para o desenvolvimento de 
saberes. 
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