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RESUMO 

 

A alfabetização matemática na perspectiva do letramento é entendida como um 

instrumento para a leitura do mundo, e na perspectiva de ajudar os alunos nesta tarefa 

faz se necessário ampliar o conhecimento do professor quanto ao uso de novos jogos 

para apoiar esta tarefa. Esta pesquisa possui como objetivo geral avaliar o uso do 

Jogo de Matemática Dinossauro no auxílio da alfabetização matemática para alunos 

do 5° Ano II do Ensino Fundamental I de uma escola pública municipal. Ela foi 

classificada quanto a sua abordagem como uma pesquisa qualitativa e quantitativa de 

cunho exploratório e, quanto aos procedimentos técnicos esta foi uma pesquisa 

survey. Dos diversos softwares encontrados, foi utilizado o Dinossauro Matemática 

para ser avaliado nessa pesquisa, onde o aplicativo apresenta um ambiente lúdico e 

agradável para o aluno, contemplando a alfabetização matemática e o lúdico de forma 

divertida. Os resultados da pesquisa foram apresentados através de uma análise da 

literatura voltada para a área, por meio do aplicativo Dinossauro matemática, e se 

professores fazem uso de aplicativos em sala de aula para promover a alfabetização 

matemática. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Ensino Fundamental I. Jogos Educativos 

Computacionais. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Mathematical literacy in literacy perspective is seen as an instrument for interpreting 

the world, and perspective to help scholars in this undertaking makes it necessary to 

extend the teacher's knowledge about the usage of new games to stand this 

undertaking. This research has as primary aim to measure the use of Math Game, 

Dinosaur in aid of mathematical literacy for pupils of the 5th Year II elementary school 

in a public schoolhouse. It was classed by its attack as a qualitative and quantitative 

study of exploratory nature and roughly the technical procedures this was a survey 

research. The various software found, was used Math Dinosaur for reviews in this 

research where the application represents a playful and pleasurable environment for 

pupils, covering mathematics literacy and playful in a fun manner. The study answers 

were demonstrated through an analysis of the literature devoted to the region through 

the application Dinosaur math, and teachers make use of applications in the classroom 

to promote math literacy. 

 

Keywords: Mathematical literacy. Elementary School. Educational games Computing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o mundo globalizado as tecnologias evoluíram e ganharam espaço nas 

empresas, na vida das pessoas e também nas escolas. O uso das tecnologias na 

educação está crescendo mesmo em meio a tantas dificuldades encontradas e muitos 

professores tem se capacitado e buscado fazer o uso das tecnologias em sala de aula, 

para ajudar no aprendizado dos alunos. Para isso estão utilizando diversos objetos 

educacionais como os aplicativos educativos para ensinar diversos conteúdos como 

a matemática. 

 

De acordo com Nobre et al. (2011, pag. 7), “[...] a ideia de usar a informática para 

favorecer os processos educacionais, ainda que não seja novidade, continua a 

encantar e desafiar[...]”. Encantar porque pode resultar de forma satisfatória o 

aprendizado do aluno e é um desafio pois nas escolas ainda há uma dificuldade no 

uso da informática, seja por laboratórios defasados ou por professores não 

capacitados para utilizar as ferramentas. 

 

Assim observa-se o bom uso da tecnologia em tantos setores, mas vemos também 

escolas com laboratórios de informática mal utilizados, professores, total ou 

parcialmente, desconectados desse universo tecnológico Nobre et al. (2011, pag. 7). 

Por isso em alguns casos o uso de tecnologias se torna difícil, e também há 

profissionais que não são capacitados e não buscam o uso de tecnologias para 

ensinar de forma lúdica. Desta forma os alunos continuam aprendendo de forma 

tradicional. 

 

Para Nobre et al. (2011, pag. 11) “a informática e suas aplicações no dia a dia se 

fazem não apenas necessárias, mas imprescindíveis. Pois estamos vivendo em uma 

sociedade atrelada a tecnologia e não há caminho de volta.”  As escolas devem se 

adequar e buscar oferecer aos alunos uma educação pautada também no uso da 

informática, que já é de conhecimento praticamente de todos os alunos. 

Segundo Caldas et al. (2013, p. 30) dizem que 

 
Hoje, o uso de tecnologia por jovens e crianças se dá de forma muito natural. 
Eles convivem com o uso avançado de internet, redes sociais, blogs, twitters 
e outros. É importante que os professores consigam fazer uso da tecnologia 
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para favorecer a transmissão dos conteúdos, de forma a motivar o 
aprendizado. 

 

Assim o uso de jogos e aplicativos em sala de aula deve fazer parte do planejamento 

do professor quando preparar suas aulas. Para tornar o aprendizado do aluno mais 

prazeroso e alcançar bons resultados no seu desenvolvimento. Para Pacheco e 

Barros (2013) os softwares educacionais são construídos para ser usado 

especificamente no âmbito educacional e seguem uma concepção educacional. Onde 

os softwares constituem uma importante ferramenta pedagógica para o processo de 

ensino e aprendizagem, dinamizando o ensino e a motivação pela aprendizagem da 

matemática. 

 

De acordo com Vicária (2006) alguns estudos mostram que o desempenho do aluno 

melhora quando esses usam softwares educacionais uma vez por semana. Portanto 

a pesquisa buscou apresentar a importância do uso dos softwares educacionais na 

alfabetização matemática por meios de jogos tecnológicos. 

 

E a alfabetização matemática é um fenômeno que trata da compreensão, da 

interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na escola 

tidos como iniciais para a construção do conhecimento matemático. Ser alfabetizado 

em matemática, então, é compreender o que se lê e escrever o que se compreende a 

respeito das primeiras noções de lógica, de aritmética e geometria. Assim, a escrita e 

a leitura das primeiras ideias matemáticas podem fazer parte do contexto de 

alfabetização (Danyluk, 1997, p. 12). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral Avaliar o uso do Jogo de Matemática Dinossauro 

no auxílio da alfabetização matemática para alunos do 5° Ano II do Ensino 

Fundamental I de uma escola pública municipal. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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Os objetivos específicos que auxiliarão a encontrar as respostas a essa temática com 

o uso das tecnologias na educação e seus benefícios são: 

 Realizar um estudo teórico sobre uso de jogos na educação e alfabetização 

matemática; 

 Analisar a percepção dos alunos quanto à utilização dos Jogos de Matemática 

Dinossauro; 

 Propor melhorias para a alfabetização matemática com base no uso de jogos 

dos Jogos de Matemática Dinossauro. 

 

1.2    JUSTIFICATIVA 

 

Esse trabalho decorre da necessidade de compreensão do uso de softwares no 

ensino da matemática e propõe que o seu uso na vida escolar possa trazer grandes 

resultados na alfabetização matemática, onde os jogos desenvolvem o raciocínio 

lógico e leva a criança a aprender com maior facilidade.  

 

O que se pretendeu foi investigar a alfabetização matemática através do lúdico com 

softwares educacionais, onde pode-se ter a percepção dos alunos sobre a própria 

aprendizagem, pois ao conversar com os alunos sobre a sua trajetória escolar foi 

constato que somente foi utilizado com eles jogos tradicionais, em alguns momentos 

das aulas nos anos anteriores, e que nunca tinham tido contato em sala de aula com 

computadores, data show e jogos por meio de softwares.  

 

Portanto esse tema se justifica por sua grande relevância para a comunidade escolar 

e vida social dos alunos, pois os apresentara uma nova forma de adquirir 

conhecimentos através dos jogos e desenvolvimento escolar através do lúdico.  E 

também levará o professor a ter maior contato com as tecnologias existentes para o 

auxílio a aprendizagem matemática. Este estudo foi realizado através de revisão de 

bibliografias, livros, revistas, sites e artigos relacionados a área. E o uso e a avaliação 

do software Dinossauro Matemática na turma de 5º ano II do Ensino Fundamental I 

em que a pesquisadora é professora. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  USO DAS TECNOLOGIAS NAS SALAS DE AULAS 

 

Nos tempos atuais ouve-se muito falar nas tecnologias, o uso da mesma em vários 

setores de empresas e escolas. Assim discorre-se sobre o que é tecnologia e como o 

seu uso pode auxiliar nas salas de aulas. De acordo com Ramos (2012, p. 4) a palavra 

tecnologia é de origem grega: tekne e significa “arte, técnica ou ofício”. Já a palavra 

logos significa “conjunto de saberes”. Assim pode-se dizer que tecnologia se define 

por conhecimento, ou seja, um conjunto de técnicas, métodos e processos específicos 

de uma ciência, ofício ou indústria. Em sala de aula, as principais tecnologias usadas 

pelos professores são o quadro e pincel e, pelos alunos são os materiais escolares 

(lápis, caneta, caderno, entre outros), carteiras e cadeiras. Existe ainda nas 

instituições de ensino outros equipamentos como TV, pendrive, o data show, aparelho 

de DVD e computadores.  

 

Além dos equipamentos disponíveis nas instituições de ensino, atualmente, os alunos 

trazem seus próprios celulares e por sinal esse é o meio para se utilizar a tecnologia 

em sala de aula mais viável para se trabalhar, pois nem todas as escolas possuem 

computadores suficientes para todos os alunos. Por isso ao escolher o aplicativo a ser 

avaliado levou-se em conta a possibilidade de seu uso em equipamentos moveis uma 

vez que, nem todos os alunos possuem computadores em casa, mas celulares 

praticamente todos têm, e sabem muito bem como utilizá-los. 

 

E com a crescente popularização das tecnologias digitais, as escolas estão se 

adequando a esse novo meio de auxílio na alfabetização. Os softwares educacionais 

estão ganhando espaço e sendo realmente aproveitados, principalmente na área da 

alfabetização e na alfabetização matemática que é o foco do projeto.  

 

As tecnologias são importantes fontes geradoras de conhecimento na área 

educacional, que deve ser utilizada pelos professores e alunos. Mas nem todas as 

escolas dispõem desses recursos tão importantes para a alfabetização da criança, 

principalmente na área matemática. E de acordo com (MORAN, 1997), o uso dos 
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computadores no processo de ensino-aprendizagem na escola pública brasileira 

encontra-se em diferentes estágios de desenvolvimento.  

E o uso dos aplicativos educacionais podem ser grandes aliados nesta tarefa, levando 

o aluno a concretizar os conteúdos aplicados em sala através do lúdico de 

conhecimentos aos alunos de forma lúdica, deixando assim as aulas mais prazerosas.  

 

Pois de acordo com Neto (1992, p. 43) "se o ensino for lúdico e desafiador, a 

aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as 

férias, num crescendo muito mais rico do que algumas informações que o aluno 

decora porque vão cair na prova". Assim deve-se compreender o que são softwares 

educacionais, quais as suas características, como os mesmos se classificam e como 

auxiliam na alfabetização matemática. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

O conceito de Software Aplicativo para Caldas et al. (2011) é um programa de 

computador que busca resolver problemas e auxiliar na execução de tarefas do 

cotidiano, presentes na escola, em casa e no trabalho, onde esses aplicativos 

possuem uma interface amigável para facilitar o seu uso pelo usuário. Com isso o seu 

manuseio é prático e fácil, sendo de fácil manuseio pelas crianças.  

 

E hoje além dos aplicativos para computador, podemos utilizar os aplicativos de 

celular e de tablets voltados para a área de educação, que são grandes aliados 

quando utilizados de forma correta e com objetivo, auxiliando principalmente quando 

a escola não disponibiliza de computadores ou salas de informática para seus alunos.  

 

E quanto ao uso do celular e tablet ainda podemos ter uma resistência por parte de 

algumas instituições ao seu uso, mas na escola em estudo o uso foi liberado pela 

diretora e pedagoga, pois lhes foi apresentado argumentos que as convenceram da 

importância do uso de tais mídias para o auxílio ao desenvolvimento do aluno.  

 

Segundo Valente (1999), os softwares educativos podem ser classificados de acordo 

com seus objetivos pedagógicos. Podendo ser classificados em tutoriais, aplicativos, 

programação, aplicativos, exercícios e prática, multimídia e Internet, simulação, 
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modelagem e jogos. A mesma classificação foi realizada Cristovão e Nobre (2011) 

para falar dos softwares educativos, onde apresentaram os conceitos dos mesmos e 

como são utilizados, como os tutoriais que são softwares no qual a informação é 

organizada de acordo com uma sequência pedagógica particular e apresentada ao 

estudante.  

 

Como características: ser considerado um livro eletrônico animado ou um vídeo 

interativo, ou seja, explica como algo funciona e pode ser feito por uma programação 

simples como utilizando o scratch.  Já a programação é realizada por meio de um 

software onde o aprendiz programa o computador.  E tem como características ser 

baseado em resolução de problemas onde o aluno processa a informação, 

transformando-a em conhecimento. 

 

Os aplicativos são programas como os processadores de texto, planilhas eletrônicas, 

gerenciadores de banco de dados, que não são voltados para aplicações direcionadas 

a educação, mas que de acordo com a forma de utilização pode ser bem aproveitada 

para a utilização na escola.  

 

No uso de Multimídia e Internet existe a combinação de textos, imagens, animação. 

Tanto o uso de sistemas multimídias prontos e da Internet são atividades que auxiliam 

o aprendiz a adquirir informação, mas não a compreender ou construir conhecimento.  

A simulação é um software que simulam fenômenos no computador, como rota de 

transporte.  Já a modelagem são softwares onde o modelo do fenômeno é criado pelo 

aprendiz, que utiliza os recursos computacionais para implementá-lo.  

 

E os jogos nosso objeto de estudo são aplicativos que possuem um fim educacional, 

pois estes tentam desafiar e motivar o aprendiz, envolvendo-o em uma competição 

com a máquina ou com colegas.  Segundo Vieira (1999), os softwares educativos 

podem ser classificados, também, quanto ao nível de aprendizagem do aluno em: 

sequencial, relacional e criativo. Sequencial que tem como objetivo de apenas 

transferir a informação, numa posição passiva, deve memorizar e repetir as 

informações apresentadas. No relacional a aquisição de certas habilidades é o 

objetivo principal do ensino, possibilitando o aluno relacionar com outros fatos ou 

outras informações. Onde o aluno é parte central deste processo, podendo haver certo 
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isolamento. No criativo aluno assume, assim, uma posição mais participativa e ativa. 

Pois está relacionado com a criação de novos esquemas mentais, possibilitando haver 

a interação entre pessoas e tecnologia.  

Para Antunes (1999, p. 36)  
 

a ideia de um ensino despertado pelo interesse do aluno passou a ser um 
desafio à competência do professor. É nesse contexto que o jogo ganha um 
espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe 
estimulo ao interesse do aluno.  
 

O jogo sendo trabalhado com objetivo, leva a criança a melhorar o seu aprendizado e 

a internalizar o conteúdo que está sendo aplicado. Para Brasil (2014, p. 5) o jogo 

trabalhado de forma adequada possibilita que os alunos desenvolvam capacidade de 

organização, análise, reflexão e argumentação. E ainda de acordo com Valente (1999) 

o enfoque da informática educativa não é o computador como objeto de estudo, mas 

como meio para adquirir conhecimentos.  

 

O ensino com o uso de computador implica que o aluno, através da máquina, possa 

adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio. E no nosso caso não só o 

uso do computador, mas também o uso de celulares e tablets, para se alcançar esse 

objetivo.  E dentro dos tipos de softwares educacionais apresentados o nosso foco 

será o jogo educativo, para verificar a suposição de que através do lúdico o aluno 

aprimora seus conhecimentos, trazendo bons resultados no seu aprendizado. Desta 

forma apresentam-se características e alguns tipos de jogos educativos que possam 

ser utilizados em sala de aula. 

 

2.3 TIPOS DE JOGOS EDUCATIVOS 

 

Ao se pesquisar sobre os tipos de jogos educativos, foi encontrado uma gama muito 

grande, que visa atender diversas áreas de conhecimento. E para a pesquisa em 

questão será focado os jogos votados para a área de matemática.  Segundo Leal et 

al., (2005) existem jogos de estratégia, que são focados no desenvolvimento e 

utilização de habilidades do usuário, onde a criança deve empregar o seu pensamento 

para solucionar problemas para jogar e ganhar, como exemplo cita-se o Jogos de 

cubo Mágico.  
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De acordo com o mesmo Leal et al., (2005) os jogos de ação que auxiliam no 

desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação 

motora e estimulando o processo de pensamento rápido, frente a uma situação 

inesperada, como o Dom. Para Falkembach (2006) ainda há os jogos que desafiam 

muito mais a mente do que os reflexos.  Como exemplo têm clássicos como xadrez e 

damas, bem como simples caça-palavras, palavras-cruzadas e jogos que exigem 

resoluções matemática.  

 

A mesma nos diz que com os jogos de treino e prática pode-se revisar material visto 

em aula, como os conteúdos que exigem memorização e repetição. E que os jogos 

de simulação envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo 

real e podem auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas 

em sala de aula, como um desastre ecológico ou um experimento químico 

Falkembach (2006). 

 

Com toda essa gama de jogos educativos, voltados para o desenvolvimento cognitivo 

do aluno, observa-se que há várias formas do professor trabalhar em sala de aula, e 

levar o lúdico aos alunos de forma prazerosa.  Para Brasil (2014) a alfabetização 

matemática na perspectiva do letramento é entendida como um instrumento para a 

leitura do mundo. Para (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006) a Educação Matemática pode 

servir a diferentes funções socioeconômicas. E que a matemática se concentra em 

ilustrar as diversas áreas para as quais ela pode contribuir. E de acordo com (ALRØ; 

SKOVSMOSE, 2006) a resolução de certas partes da realidade, como problemas 

reais podem ser resolvidos por meio da educação matemática.  

 

E assim (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006) nos diz que a alfabetização matemática estão 

relacionadas a ideia de leitura e escrita do mundo. Portanto ele conceitua a 

alfabetização matemática como uma: 

 

capacidade de se interpretar um mundo estruturado por números e  figuras,  
e à capacidade de se atuar nesse mundo. Em particular, é uma preocupação 
da Educação Matemática Crítica desenvolver a matemacia, e penso nessa 
noção como outra palavra para alfabetização matemática. 
 

Com isso ele declara que a alfabetização matemática é importante para estabelecer 

visões de uma educação matemática crítica. Assim faz se necessário ampliar o 
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conhecimento do professor quanto a novos jogos educativos que sejam facilitadores 

de aprendizagem durante as aulas, como os softwares que existem diretamente para 

a matéria de matemática que é o nosso foco de estudo, a alfabetização matemática.  

 

Portanto em seguida serão apresentados alguns softwares para uso em 

computadores, tablets e celulares, pois se deve analisar que nem todas as escolas 

possuem laboratórios de informática ou computadores para uso de alunos. E que nem 

por isso deve-se privar o aluno do direito de aprender também com o lúdico em sala 

de aula.  

 

2.4   A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA POR APLICATIVOS E SOFTWARES 

 

Como visto anteriormente há vários tipos de jogos educativos para se aplicar em sala 

de aula e tornar a aula agradável e produtiva, onde pode-se alcançar os objetivos 

traçados. Para Moratori (2003) os jogos educativos computadorizados são atividades 

inovadoras onde as características do processo de ensino-aprendizagem apoiado no 

computador e as estratégias de jogo são integradas a fim de alcançar um objetivo 

educacional determinado. E ainda diz que  

 
um jogo planejado adequadamente, promove o interesse e a motivação que 
por sua vez, aumentam a atenção do aluno e criam a sensação de que 
aprender é divertido, proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade 
de processar fatos e fazer inferências lógicas durante a resolução de um 
problema. Moratori (2003, p.17) 

 

Desta forma pode-se dizer que os jogos em sala de aula bem planejados trazem 

resultados satisfatórios para o aluno e professor que alcança seus objetivos. E Para 

Cristovão e Nobre (2011, p. 127) “[...] a reflexão sobre o uso da tecnologia na sala de 

aula nos remete à preocupação de selecionar corretamente softwares que possam 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem”. 

 

De acordo com o site inovação tecnológica (2016), pesquisadores da Unicamp 

adaptaram diversos aplicativos para trabalhar matemática de forma lúdica e 

interativa. E o site ainda destaca que para a pesquisadora Roberta Gurgel 

Azziessa ação pode ajudar a superar o baixo desempenho dos alunos, pois de 
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acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), em 2014 o 

Brasil esteve na 58ª posição no ranking de Matemática.  

 

E para este estudo tendo em vista a dificuldade encontrada em relação a 

quantidade de computadores para que o aluno fizesse uso, a opção foi o uso de 

aplicativo educativos voltado para celulares, que é de fácil acesso para os alunos 

e até os pais, para acompanharem o que os filhos estão aprendendo e como estão 

aprendendo. E ao ser conversado com a diretora e pedagoga o uso em sala de 

aula de alguns celulares foram permitidos e instruções enviados aos pais para 

instalar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos no jogo. 

 

Assim o critério utilizado para selecionar alguns dos aplicativos/softwares 

existentes para o ensino da matemática e que podem ser utilizados na alfabetização 

matemática, foi se o aplicativo poderia ser baixado em aparelhos celulares e com 

androides, pois é o que a maioria dos alunos dispõe. E também se auxiliaria na 

alfabetização matemática, fase em que a criança está aprendendo, ou seja, o 

conteúdo está sendo iniciado ou como no caso do 5º ano em que os conteúdos desta 

etapa devem estar sendo consolidados, para começarem a adquirir novos 

conhecimentos na próxima etapa escolar. 

 

Portanto esses aplicativos foram selecionados, com uma visão de que eles poderão 

auxiliar alunos e professores no ensino e aprendizado da matemática, e são softwares 

mais voltados para o início da vida estudantil em matemática, por isso mais adequado 

para o ensino fundamental I. Pois o aluno ainda está em processo de conhecimento 

das quatro operações da matemática. Aplicativos/softwares voltados para o ensino da 

matemática: Tangram, Cola Matemática, MathFight, Mathsprint, Rei da Matemática, 

Álgebra Touch, Dinossauro Matemática E DrGeo. 

 

Ao analisar esses softwares pode-se dizer que todos auxiliam na alfabetização 

matemática, principalmente se utilizados de forma correta e planejada. E o trabalho 

buscou apresentar ao leitor como os Softwares Educacionais podem auxiliar na 

alfabetização matemática por meios de aplicativos educacionais como os jogos. E os 

jogos, além de facilitarem a aquisição de conteúdos, contribuem também para o 

desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias que são importantes para 
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a aprendizagem como resolução de problemas, raciocínio dedutivo e memorização 

(MCFARLANE; SPARROWHAWK; HEALD, 2002). 

 

E desta relação de programas foi feito o uso de dois, um foi o Tangram, onde 

utilizamos como aplicativo de celular e depois o físico de papel, onde os alunos 

pintaram e formaram diversas imagens e assim foi exposto no nosso mural e montado 

um livro, e o outro, que é o objeto de nosso estudo o Dinossauro Matemática. Como 

o uso do programa Tangram, que trabalha o uso das formas geométricas de forma 

lúdica e prazerosa, quando o aluno monta diversos desenhos usando as 07 formas 

geométricas, ele aprende o nome das formas e aprende alguns conceitos básicos de 

geometria brincando, e essa é a proposta do trabalho, mostrar que o aluno consegue 

aprender de forma lúdica.  

 
Figura 1 - Uso do Tangram em sala de aula 

 

Fonte: próprio autor (2016) 

 

Figura 2- Uso do Tangram em sala de aula 

 

Fonte: próprio autor (2016) 
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E o Dinossauro matemática está diretamente relacionado a alfabetização matemática, 

pois com ele o aluno consegue aprender a tabuada brincando e aprendendo sobre 

dinossauros, assim o jogo leva o aluno a usar sua criatividade e buscar formas de 

resolver as situações problemas, desenvolvendo assim, o aluno no processo de 

alfabetização matemática. Ao analisar os softwares para ensinar matemática, pode-

se observar que eles vão de encontro com os parâmetros curriculares (BRASIL, 1998) 

que diz  

 
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações (MEC, 1998:p.47).  
 

E assim o jogo educativo é mais um instrumento para auxiliar na alfabetização 

matemática, pois para Brasil (2014, p. 5), “a Alfabetização Matemática é entendida 

como um instrumento para a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a simples 

decodificação dos números e a resolução das quatro operações básica”. Assim, cabe 

ao professor fazer um planejamento que contemple todos os direitos de aprendizagem 

da criança, fazendo com que a aprendizagem tenha verdadeiro significado e se 

alcance os objetivos delineados. 

 

Vários teóricos também afirmaram e comprovaram a importância dos jogos e 

brincadeiras, na educação escolar. Dentre eles, pode-se destacar: Montessori, Dewey 

(1952), Frobel, Pestalozzi, Comenius, Decroly, Piaget (1978) e Vygotsky (1998). Onde 

defendem que os jogos são essenciais no processo de aprendizagem do aluno e que 

facilitam a aproximação do mundo real e a realidade do aluno, permitindo o 

desenvolvimento de sua inteligência, sua sensibilidade, habilidades e criatividade.  

 

Piaget (1978) afirma que os jogos e as atividades lúdicas se tornam significativas, à 

medida que o aluno se desenvolve. Com isso a fase de alfabetização matemática do 

aluno deve ser bem preparada e planejada, para que o aluno adquira os 

conhecimentos desejados. “Assim o jogo como promotor de aprendizagem e do 

desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como importante 

aliado para o ensino, já que coloca o aluno diante de situações lúdicas como o jogo.” 

(KISHIMOTO, 1994, p.13) 
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E Dewey (1952) acredita que o conhecimento adquirido através dos jogos deve ser 

uma atividade dirigida à experiência. Pensando assim, percebe-se que os jogos são 

fatores decisivos para o desenvolvimento da criança. Já Teixeira(1995) diz que 

Comenius pregava a utilização de um método de acordo com a natureza e 

recomendava a prática de jogos, devido ao seu valor formativo. Com isso pode-se 

dizer que os jogos são de suma importância no auxílio ao aprendizado do aluno.  

 

E devido a isso este estudo analisa a alfabetização matemática por meio de objetos 

de aprendizagem, com o uso de aplicativos e programas por meio de computadores, 

celulares e tablets.  E considera o uso dos jogos de grande valia, pois o lúdico é 

importante no ensino aprendizado dos alunos, e ainda mais se utilizado por meios que 

está presente na vida dos alunos como a tecnologia. Assim o uso do aplicativo para 

celular Dinossauro matemática foi utilizado para colocar em prática esse fundamento 

de que a alfabetização matemática pode ser feita por meio de jogos.  

 

Já que foi constato por diversos estudiosos que a alfabetização por meio dos jogos 

traz resultados satisfatórios, foi utilizado esse software educacional para se trabalhar 

a alfabetização matemática na área de adição, subtração, multiplicação, divisão e 

noção de expressões numéricas, assim ele contribui para a aquisição de novos 

conceitos e possibilitou maior criatividade do aluno, bem como desenvolveu e 

estimulou o raciocínio lógico. Não fugindo dos Parâmetros Curriculares Nacionais -  

que destaca que recursos didáticos como jogos, livros, vídeos e outros materiais têm 

um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. (BRASIL, 1997).  

 

Borin (1995, p. 8) ressalta “que a atividade de jogar, se bem orientada, tem papel 

importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização, 

atenção e concentração, tão necessárias para o aprendizado, em especial da 

Matemática, e para resolução de problemas em geral”. Os jogos e brincadeiras são 

tão importantes para o desenvolvimento das crianças, tornando-se assim um direito 

garantido tanto em algumas leis específicas quanto em referenciais para a educação 

básica, pois no Referencial Curricular Nacional para a Educação, lê-se que, nas 

brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 

anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam (Brasil,1998).  

 



23 
 

Lopes e Silva(2009) também defendem o uso do lúdico na aprendizagem matemática, 

onde o trabalho deles buscou verificar a importância do lúdico e aplicação no ensino 

da matemática em sala de aula, especialmente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e analisar o interesse dos alunos pela utilização em brincadeiras, jogos 

e outras atividades lúdicas na escola, entre os professores que a utilizam e, os que 

não a utilizam. 

 

Souza (2012, p. 10) fez seu estudo sobre a alfabetização e o lúdico, onde diz que “[...] 

os jogos também devem ser valorizados por fazer parte da cultura de um povo, onde 

possibilita uma aprendizagem significativa na alfabetização, é a possibilidade da 

criança descobrir as palavras através do lúdico [...]”. 

 

Souza (2012, p. 10) também ressalta que 
 

todos os envolvidos na aprendizagem precisam estar conscientes da 
importância em que os jogos e brincadeiras possuem na construção do 
conhecimento da criança.  Pois jogar ajuda a criança no seu desenvolvimento 
como um todo, reduz sua agressividade e auxilia na sua inserção à 
sociedade, bem como na construção de seu conhecimento. 
 

E os professores devem buscar usar o lúdico nas aulas de matemáticas, para facilitar 

o entendimento das crianças na disciplina. Já Oliveira (2008, p.7) diz em seu estudo 

que “[...] dentre as ferramentas fundamentais para ressignificação da prática 

pedagógica do ensino e aprendizagem de Matemática, têm-se as atividades lúdicas”. 

Dessa forma, o educador deve compreender que brincar é a ludicidade do prazer e 

que, enquanto brinca, o educando aprende. 

 

Portanto o uso de jogos na alfabetização matemática, além de ser motivo de estudo 

de teóricos da educação, é direito das crianças, garantidos por lei e que necessitam 

de aplicação. E o uso de aplicativos para contribuir com o aprendizado de alunos nos 

tempos de hoje se faz de grande importância, pois as crianças têm contato constante 

com a tecnologia. Com isso os jogos educativos, em sua essência, levam ao 

aprendizado a partir do lazer e diversão, sendo que o tamanho da motivação da 

criança está interligado à forma e à abordagem dada pelo foco educacional 

apresentado.  
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Sendo assim o uso do aplicativo dinossauro matemática, como um aplicativo 

educativo em sala de aula, foi um recursos educacional enriquecedor, que buscou 

aumentar a possibilidades de aquisição de aprendizagem, construção de 

autoconfiança e motivação em relação o conteúdo a ser apreendido, a adição, 

subtração, multiplicação e divisão, pois os alunos observados que são de 5º ano não 

tinham ainda uma noção clara de multiplicação e divisão, e uma certa dificuldade na 

aplicação da adição e subtração.  

 

2.5 O USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS POR PROFESSORES NA  

            ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 
Com todos os avanços da área tecnológica no mundo e em todos os setores, as 

escolas e professores não podem ficar de fora desse avanço. Pois os alunos já vêm 

do meio externo com várias concepções voltadas para a tecnologia que os cerca, 

nesse mundo globalizado.  

 

E Lévy (1999) já alertava aos professores que lidavam com a educação do mesmo 

jeito que foram formados: “pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das 

competências adquiridas por uma pessoa no início do seu percurso profissional 

estarão obsoletas no fim de sua carreira”. Pois nem tudo é estático e sofre mudanças 

a cada dia, e não é diferente na área da educação, e os professores e as escolas 

devem buscar se adequar a esse mundo da era digital que estamos vivendo.  

Para Kenski (2012, p.15), “As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana”. 

E o que o mundo tem feito é se adaptado, e seguido sua evolução. E assim deve-se 

fazer com a educação, pois se desejam educação de qualidade mudanças devem ser 

feitas, e uma delas é sobre o uso das tecnologias digitais nas escolas e salas de aulas. 

Onde os professores devem receber capacitação e as escolas se deter dessas 

tecnologias digitais de forma física.  

 

Pois os Parâmetros Curriculares Nacionais na sua página de introdução reafirmam 

que a formação do aluno deve ter como foco essencial adquirir conhecimentos 

básicos, se preparar cientificamente e se capacitar para a utilização das diferentes 

tecnologias referentes às áreas de atuação (BRASIL, 1997). E não é isso que ocorre 
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na educação, pois há escolas que não possuem nem uma biblioteca para seus alunos 

e professores, quanto mais meios de se fazer uso de tecnologias.  

 

E assim fica a encargo do professor se capacitar caso queira fazer uso de algo 

diferente em sala de aula como as tecnologias digitais. E devido a isso muitos não o 

fazem, pois é oneroso se capacitar sem um apoio governamental. Mesmo que a 

formação dos professores para o uso de tecnologias digitais da informação e da 

comunicação, com a inovação das metodologias de ensino, das estratégias e 

materiais utilizados pode atualizar a educação, foram defendido tanto no Plano 

Nacional de Educação (PNE)  de 2001, quanto pela Resolução do Conselho Nacional 

de Educação, de 18 de fevereiro de 2002, e ainda esse PNE apresentou que o 

governo deveria “assegurar a melhoria da infraestrutura física da escola propiciando 

condições para usar os recursos das tecnologias multimídias educacionais” (BRASIL, 

2001, p. 50).  

 

Mas isso não foi cumprido por completo, e ainda falta muito a se fazer. Portanto se o 

professor quiser trabalhar as tecnologias em sua sala de aula para fazer um diferencial 

e se fazer cumprir o direito do aluno, quanto ao uso do lúdico na sala de aula e com o 

uso de softwares, na maioria das vezes terá que o fazer por conta própria. Pois de 

acordo com o site BBC Brasil (BBC, 2016), apesar da melhora do Brasil em relação 

aos conhecimentos básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em 

matemática entre os 65 países e territórios analisados no último estudo do Programme 

for International Student Assessment (Pisa).  E tudo isso só mostra que a educação 

matemática no Brasil precisa de uma alavancagem, e que o uso dos softwares na 

alfabetização matemática é um suporte educacional que precisa ser colocado em 

pratica e essa conscientização deve partir das escolas que devem cobrar seus direitos 

e capacitações para os professores, se desejarem melhorar a qualidade da educação 

matemática das escolas.  

 

Em suma pode-se dizer que a educação matemática precisa ser repensada e 

melhorada nas salas de aulas, onde novos meios de ensinar devem ser inseridos nos 

planejamentos, como aplicativos, jogos concretos e o que for necessário para mudar 

o ensino da matemática nas escolas. E assim segue abaixo informações sobre o 
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aplicativo Dinossauro Matemática, para que aqueles que desejarem possam fazer uso 

já sabendo como o aplicativo funciona, quais são seus pontos positivos e negativos. 

 

2.6 APLICATIVO EDUCATIVO- DINOSSAURO MATEMÁTICA 

 

O aplicativo Dinossauro Matemática, é um aplicativo desenvolvido pela 

PeakselGames1. Este jogo é voltado para crianças ou quem deseja aprender a 

tabuada de forma divertida. Jogos de Dinossauro Matemática é um jogo educativo 

infantil. A criança escolhe o seu herói de matemática - gênio destemido menino Max 

Saurus ou menina inteligente e bonita Zoe Saurus. 

 

O enredo do jogo é que Max criou uma máquina do tempo para explorar a Era 

Mesozoica com a sua irmã Zoe. Eles querem aprender tudo sobre os dinossauros e 

troglodita, homem das cavernas, que viveram naquele período. Para chegar aos 

dinossauros, primeiro vai ter que enfrentar os homens das cavernas e resolver 

problemas de matemática. 

 

                         Figura 3 - Apresentação do Jogo Dinossauro Matemática 

 

                             Fonte: Peaksel 

 
2.6.1 Características do Dinossauro Matemática 

 

No aplicativo matemático encontra-se todo um enredo para envolver a criança no jogo 

e o levar a se encantar, onde são apresentadas algumas características relevantes 

para o jogo, como os tópicos que seguem abaixo, e também as áreas da matemática 

que o jogo pode desenvolver em quem o joga. Assim ele deixa a matemática mais 

divertida, sem aquele lado sério e difícil que muitas pessoas veem, dificultando assim 

o seu aprendizado. 

 
1 https://www.peaksel.com/ 
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✓12 dinossauros histórias 

✓60 níveis de dinomania e prática de matemática básica 

✓Nível de dificuldade fácil, normal e difícil 

✓Multiplicação, divisão, adição, subtração 

✓Equações com uma variável 

✓Operações matemáticas com números decimais 

✓Gama jogo de números 0-1000 (0-10, 0-20, 0-100, 0-1000) 

✓1º – 5os grau exercícios de matemática 

✓6a-8o grau exercícios de matemática 

✓Matemática pratica grátis 

 

O jogo leva a criança a entrar no mundo do dinossauro, onde apresenta 12 tipos de 

dinossauros e suas histórias no decorre dos sessentas níveis ou fases que o jogo 

apresenta. Quem joga ainda pode escolher os níveis de dificuldade e quais operações 

quer jogar e aprender, ou mesmo todas as quatro operações juntas. Assim aprende 

matemática brincando e ainda se diverti tentando derrotar os temíveis dinossauros, 

para passar de fase. 

 

2.6.2 Tarefas de Matemática 

 

Durante o jogo deve-se resolver situações ou tarefas semelhantes às descritas abaixo 

para se passar de fase. E, a medida que se acerta as operações as fases vão sendo 

liberadas. 

 

◆ Jogos de Adição e Subtração: 

Exemplos: 

34 + 46 = 80 

10 = 2 + 8 

32-18 = 24-10 

82 - ? = 36 

◆ Jogos de Multiplicação e Divisão: 

Exemplos: 

4 x 3 = 12 

24 = 8 x 3 

12 : 4 = 27 : 9 

25 : ? = 5 
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Figura 4- Visão do jogo entrar e jogar 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Peaksel 

 

2.6.3 Fatos Sobre os Dinossauros 

 

Com o uso deste aplicativo é possível adquirir conhecimentos sobre os dinossauros, 

pois seu enredo e cenário está voltado para uma terra de dinossauros, onde o jogador 

terá a oportunidade de ver todos os tipos de dinossauros criados para o jogo e 

aprender coisas interessantes sobre estes animais pré-históricos. De acordo com o 

site pesquisado PeakselGames2, em cada fase vencida aparece os nomes dos 

dinossauros, e informações sobre eles, como o tipo de alimento, peso. E na área para 

professor que veremos a seguir está descrito o progresso de quem joga. 

 

2.6.4 Para Educadores 

 

Com a opção para os educadores, ela ajuda os professores, os pais e tutores a 

verificar o progresso das crianças com a matemática descubram operações 

matemáticas fortes e fracas, e o jogo em si vai ajudar as crianças a melhorar suas 

habilidades de matemática básica onde precisam ser melhoradas. E como todo 

aplicativo deve ser avaliado para se observar se atende às expectativas e aos anseios 

pedagógicos ao ser aplicado de acordo com o que se deseja.  

 

 

 

 

 
2 https://www.peaksel.com/ 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste item será traçado o percurso metodológico que foi utilizado nesta pesquisa que 

segundo Marconi e Lakatos (2006), é um procedimento formal que utiliza o método 

científico na construção de novos conhecimentos ou confirmando os que já existem. 

 

3.1 DEFINIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal avaliar o uso de jogos lúdicos como 

o Jogo de Matemática Dinossauro no auxílio da alfabetização matemática para alunos 

do 5° Ano do Ensino Fundamental I. Para isso inicialmente buscou-se uma revisão 

bibliográfica contemplando temáticas sobre o histórico dos jogos e a sua relação com 

o lúdico, os jogos e a educação e na alfabetização matemática. 

 

Esta pesquisa pode ser classificada quanto a sua abordagem foi uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa que deve-se ao fato da pesquisa ser baseada em medida e 

avaliação, na maioria das vezes numérica, onde o desenvolvimento é feito tendo-se 

como base o referencial teórico e os dados apresentados. Para Günther (2006, p. 

207), “o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as 

várias abordagens, qualitativas e quantitativas, que se adéquam à sua questão de 

pesquisa”.  

 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados esta pesquisa foi uma pesquisa de 

levantamento de dados que na visão de Andrade (2003) é a que se define pela 

interrogação direta de um grupo específico ou fatos que se deseja conhecer em 

relação ao problema estudado cujo maior objetivo é descrever uma situação como ela 

realmente é. 

 

Já quanto aos seus objetivos foi uma pesquisa exploratória, pois visa aumentar o 

conhecimento sobre o uso de jogos na alfabetização matemática. Segundo Malheiros 

(2011) a pesquisa exploratória deve passar pelas seguintes etapas: identificação do 

problema; definição do grupo com o qual o levantamento será realizado; definição do 

instrumento que será utilizado; realização do levantamento de dados; analise dos 
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dados coletados e por fim a elaboração de um relatório final de pesquisa e 

considerações. 

 

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo teve como objetivo geral apresentar como os Softwares 

Educacionais auxiliam na alfabetização matemática por meios de aplicativos 

educacionais como os jogos, utilizando o aplicativo Dinossauro Matemática. Por ser 

professor de rede municipal e ter alunos com dificuldades de aprendizagem na área 

matemática, a pesquisadora do presente trabalho desenvolveu a pesquisa 

relacionada com o uso de softwares educativos no processo de alfabetização 

matemática, em uma escola de rede municipal de ensino do município de Sooretama-

ES.  E foi realizada com uma turma de 5º ano do ensino fundamental, com 

aproximadamente 30 alunos. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Segundo Malheiros (2011) a segunda etapa para a realização de uma pesquisa 

exploratória é definição do grupo com o qual o levantamento será realizado, ou seja, 

os sujeitos da pesquisa. 

O público alvo observado neste projeto foram os alunos do 5º ano II do Ensino 

Fundamental I da escola em que o pesquisador atua como professor e professores 

tanto da instituição, como externo, que responderam ao questionário tanto online via 

formulário do Google ou impresso.   

 

O aluno tem faixa etária entre 10 e 14 anos, ao todo são30, onde 15 são totalmente 

alfabetizados, mas com dificuldades na área matemática e os outros 15 alunos 

parcialmente alfabetizados com diversas dificuldades de aprendizado e alguns são 

defasados em relação a idade/série.  

 

Os professores que responderam ao questionário em sua maioria são da instituição, 

que conta com um quadro de 22 professores regentes, onde são 11 são do turno 

matutino e 11 do turno vespertino. Todos com curso superior e pós-graduado, e alguns 

professores responderam online aos questionários.  



31 
 

Mas quando se fala no uso da tecnologia, nem todos sabem fazer o uso da mesma, 

tendo dificuldades em usar em suas aulas.  

 

Justifica-se a escolha deste público, pois os alunos estão concluindo o processo de 

alfabetização, onde devem chegar ao final do ano letivo com as quatro operações 

consolidadas. E ao observar as dificuldades encontradas na área matemática julgou-

se necessário buscar meios para melhorar esse quadro e tentar sanar essa 

dificuldade, com isso a amostra foi composta pelos alunos e professores.  

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A terceira etapa é a definição do instrumento a ser utilizado, neste caso um 

questionário o qual, segundo Marconi e Lakatos e (2006), é considerado como uma 

ferramenta de observação direta extensiva, constituído por uma série de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Este 

instrumento foi utilizado pela possibilidade oferecida por ele de coletar informações de 

um grande número de pessoas, que se encontravam dispersas em áreas geográficas 

distintas. 

 

Para esse estudo foi utilizado dois questionários com uma série de questões fechados 

e abertas (Apêndice A e B), contendo cada um quatro possibilidades de respostas, e 

algumas questões de resposta curta. As questões do questionário foram elaboradas 

a partir de algumas discussões realizadas pelos autores analisados na literatura ao se 

falar da utilização de recursos lúdicos no ensino. 

 

3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta dos dados é a quarta etapa definida por Malheiros (2011) para a realização 

de uma pesquisa exploratória, está se deu por meio da aplicação de um questionário 

para os professores e outro para os alunos. Para Marconi e Lakatos (2006), a coleta 

de dados é o período da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de coletar os dados desejados.   

 



32 
 

Os dados da pesquisa foram coletados através da aplicação de dois questionários 

(Apêndice A e B) previamente formulados pela autora contendo perguntas de múltipla 

escolha, propiciando desta forma a coleta de dados no período de 08 de Abril a 24 de 

junho de 2016, o qual foi realizado de forma presencial para o universo definido na 

pesquisa. Após o período de coleta de dados, as respostas recebidas foram 

analisadas. 

 

A metodológica eleita para a análise do corpus informacional, não se limitou à 

quantificação dos dados, embora em alguns momentos dela tenha se utilizado deste 

recurso, mas privilegiou a interpretação dos dados coletados, apoiando-se na 

fundamentação teórica. Do mesmo modo, a composição do relato final entrelaçou 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa e proposições teóricas para, assim, melhor 

elucidar as reflexões e conclusões suscitadas. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 FASE INICIAL DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa iniciou-se com a apresentação do computador e alguns jogos online 

para os alunos do 5° Ano II, pois, vendo a necessidade dos mesmos de melhorar na 

disciplina de matemática, foi proposto a eles o uso do aplicativo Dinossauro 

Matemática, um aplicativo voltado para celulares, e escolhido desta forma, pois não 

há computadores suficientes para que se possa utilizar um software para desktop e 

partindo do pressuposto que todos têm contato com o celular e fazem uso dos 

mesmos, e os que não possuíam , tinham os pais que tem e assim após uma conversa 

esclarecedora sobre o uso de celulares na sala de aula e a sua finalidade o jogo foi 

apresentado a eles.  

 

Assim iniciou-se a aplicação da pesquisa com o uso do aplicativo, as instruções de 

uso foram dadas e apresentadas com o celular da pesquisadora, pois a apresentação 

do aplicativo foi realizada pelo data show com o vídeo de apresentação que tem no 

site do aplicativo. A partir desse ponto a pesquisadora iniciou a observação, para ver 

se havia a evolução (ou não) pelos alunos da turma que estavam utilizando o 

aplicativo. Buscou-se responder se os Softwares Educacionais auxiliam na 

alfabetização matemática por meios de aplicativos educacionais como os jogos. 

 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, isto é, antes de iniciar-se com as atividades do 

aplicativo, foi realizado um diagnóstico inicial que consistiu numa tentativa de 

mensurar os conhecimentos que os alunos já possuíam sobre as áreas de 

conhecimento exigidas para o 5º ano do Ensino Fundamental I, partindo daí a 

necessidade e ideia do uso do aplicativo para ver se melhoraria o aprendizado  dos 

alunos nas suas dificuldades matemáticas, e da mesma forma após o uso do aplicativo 

foi aplicado uma avaliação para comparar com o resultado obtido anteriormente e 

verificar se houve uma aprendizagem mais significativa dos alunos que se utilizaram 

dos recursos lúdicos através do aplicativo. 

 

4.2 ANÁLISES DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 
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 Questionário aplicado aos Alunos 

 

Para verificar se há um resultado significativo, utilizou-se um questionário (Apêndice 

B) com 10 questões para os alunos e um com 10 questões para os professores 

(Apêndice A). A turma é composta por 30 alunos o que permitiu uma boa aplicação 

do jogo e, os alunos quase não tiveram dificuldades em acessar e jogar o Dinossauro 

Matemática.  

O levantamento dos dados foi realizado por meio do questionário e tabulado com o 

aplicativo Excel, iniciando da resposta dos alunos. A análise das respostas iniciou a 

partir da questão 2, pois a questão 1 está relacionada ao nome e a mesma não foi 

tabulada. A partir da questão 2 apresentasse as discussões sobre suas respostas. 

Conforme apresenta os gráficos a seguir. 

 

               Gráfico 1 Idade dos alunos entrevistados 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Os alunos desta turma encontram-se na faixa etária adequada para a série em 

questão, com alguns alunos defasados e com dificuldades de aprendizagem. 

 

Quanto ao item 3 que refere-se a questão “Você gosta de usar tecnologias?” 100% 

dos alunos foram unânimes em afirmar que sim. O mesmo resultado foi obtido na 

questão 4 “Você utiliza tecnologia para jogar?”, o que era esperado de alunos que são 

nativos digitais e que convivem diariamente com equipamentos como computadores, 

celulares e tablets. 
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A partir desses dados confirma-se que todos ou a maioria dos alunos já chegam com 

uma bagagem externa, e um grande contato com as tecnologias fora da sala de aula. 

E com isso se afirma que a escola e professores também precisam buscar meios de 

prender a atenção do aluno, com o uso das tecnologias na alfabetização matemática. 

 

Ao se questionar os tipos de tecnologias que utilizam em seu cotidiano, a maioria 

respondeu que fazem uso dos celulares, como podemos observar no gráfico 2 a 

seguir.  

 

                  Gráfico 2 Tecnologias são utilizadas para jogar 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora  

Assim o meio tecnológico escolhido para fazer uso com os alunos, foi assertivo, pois 

não geraria um maior resultado se escolhesse outro, sem ter a possibilidade de fazer 

um uso constante, como pode ser feito com o celular.  

 

Também foi questionado o uso do aplicativo Dinossauro Matemática pelas crianças, 

e a maioria fez o uso real do aplicativo conforme constato no Gráfico 3, fazendo com 

que os resultados da pesquisa fossem satisfatórios. Pois além de utilizarem gostaram 

de usá-lo e isso torna o resultado melhor ainda, pois quando um aluno utiliza algo que 

gosta para aprender, não precisa ser forçado e sim é prazeroso.  
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                Gráfico 3 O aluno jogou o Dinossauro Matemática 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Quanto a questão 6 “Você gostou de jogar o Dinossauro Matemática?” 100% dos 

alunos afirmaram que gostaram de fazer uso do jogo. Na questão 7 “Você aprendeu 

matemática com o Dinossauro Matemática?”, quase 100% dos alunos afirmaram que 

aprenderam matemática com o uso do jogo como pode ser visto no gráfico 4 a seguir. 

 

                  Gráfico 4 Aprendeu jogando o Dinossauro Matemática 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

O gráfico 5, a seguir, pode-se ver os resultados da questão 8 “O que você aprendeu 

com o aplicativo Dinossauro Matemática?”, da amostra de 30 alunos, foi obtido 

resultado satisfatório, pois 9 alunos aprimoraram a tabuada usando o aplicativo, sete 

alunos conseguiram consolidar a adição, em suma pode-se dizer que os resultados 

foram satisfatórios, pois após esse processo de auxílio do jogo as aulas aplicadas de 

matemática, foi aplicado a avaliação escrita que pode demonstrar a veracidade dos 

resultados.  
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                   Gráfico 5 O que foi aprendido com o aplicativo Dinossauro Matemática 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Quanto aos resultados obtidos na questão 9 “Você acha importante o uso de jogos na 

escola para aprender os conteúdos da aula?” os alunos foram unânimes em afirmar 

que o uso de jogos é importante para que eles possam ter um auxílio na aprendizagem 

dos conteúdos de matemática. 

 

Com a análise destes dados e a aplicação da avaliação escrita foi possível confirmar 

que o uso dos jogos no processo de alfabetização traz resultados satisfatórios e 

positivos para o aprendizado do aluno. Sendo assim pode-se dizer que alfabetizar 

com jogos traz resultados satisfatórios, ainda mais se forem utilizados por meios que 

estão ao alcance deles e lógico por meio de um bom planejamento. Assim pode-se 

dizer que o aprendizado dos alunos com esses meios foi alcançado o que se desejava.  

 

Portanto o uso software educacional para a alfabetização matemática se mostrou de 

grande importância no auxílio da alfabetização matemática e os próprios alunos 

tiveram essa percepção sobre a sua própria aprendizagem. Pois a sua utilização 

instigou o pensamento criativo, investigativo e abstrato dos mesmos. Eles não 

precisaram estar em contato com todas as fases do aplicativo, para entender que 
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precisariam buscar e aprender a tabuada para se resolver as situações que surgiam, 

e assim passar de fase.  

 

A aplicação do aplicativo revelou-se extremamente útil e eficaz no processo de ensino 

aprendizado do aluno, desde que bem planejado e desenvolvido o passo a passo com 

o aluno, pois somente utilizar os softwares educacionais como uma atividade lúdica, 

sem um fim pedagógico e bem planejado não trará os resultados desejados.  

 

No decorrer das aulas, percebeu-se um avanço esperado na maioria dos alunos, com 

exceção dos que apresentam grandes dificuldades de aprendizagem, e 

diferentemente da sala de aula, com o quadro e o pincel, o aprendizado através dos 

softwares educacionais impulsiona a criança a querer mais, a não se contentar em 

aprender apenas o que se lhe apresenta. Elas querem desvendar as fases do jogo, ir 

além, ser melhor. Seja porque estão sendo desafiadas, seja porque a linguagem dos 

softwares é rica e dinâmica, seja porque elas podem sonhar através das figuras que 

veem na tela, a aprendizagem com o auxílio dos softwares liberta a imaginação das 

crianças que se transformam em agentes ativos de sua própria aprendizagem. 

 

 Questionário Aplicado aos Professores 

 

Agora ao avaliar os professores o objetivo era saber se os mesmos utilizam softwares 

no auxílio a alfabetização matemática em sua pratica educativa. Foram avaliados 

quase todos os professores da escola que atuam do 1º ano ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I e alguns via formulário online, ao todo uma amostra de 30 professores. 

E ao examinar e tabular as suas respostas quanto ao uso dos softwares educacionais 

em sala de aula, chegamos a conclusão de que as escolas precisam buscar 

disponibilizar recursos tecnológicos para os professores e os professores buscar um 

maior conhecimento na área tecnológica para dar uma aula diferenciada aos seus 

alunos e buscar trabalhar com as tecnologias para instigar mais a busca pelo 

conhecimento por parte dos alunos. Os gráficos abaixo apresentam os resultados do 

questionário. 
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                Gráfico 6 Idade dos entrevistados - professores 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

A maioria dos professores que responderam ao questionário tem mais de 30 anos e 

com mais de 20 (vinte) anos de sala de aula. E veem a informatização como um meio 

que ainda lhes dá muita insegurança, pois muitos não buscaram se inserir no mundo 

tecnológico, e alguns estão se inserido aos poucos, e vencendo essa barreira do novo 

e diferente.  

 

                  Gráfico 7   O uso de jogos e brincadeiras é importante no processo de  
               Alfabetização 

 
                  Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Ao se observar o gráfico 7, a maioria vê como importante o uso de jogos no processo 

educativos dos alunos, e é bem significativo essa posição pra o processo educacional.  
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Gráfico 8 O uso dos jogos e brincadeiras como estratégias educacionais 

                    

 
 
 
Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 
 
 

E conforme o gráfico 8 a maioria faz uso dos jogos e brincadeiras, como forma de 

educar. Mas nem todos fazem uso de softwares nesse processo, apenas 13 disseram 

já ter feito uso, de acordo com o gráfico 9 a seguir. 

 

Gráfico 9 Usou softwares educacionais na alfabetização matemática 

 
                    

Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 
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E com toda a dificuldade encontrada por professores em suas escolas, conforme 

apresenta o gráfico 10, para se trabalhar com tecnologias digitais, não era de se 

esperar que menos da metade tivessem feito uso de softwares educacionais em sala 

de aula. Pois mesmo que a escola não tenha recurso suficiente, para aquele 

profissional que busca mais, sempre dará um jeito de melhorar suas aulas e de levar 

praticas novas para a sala de aula.  

 

Gráfico 10 A escola possui recursos para trabalhar com aplicativos como jogos 

 
                  Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Em muitas escolas não há recursos suficientes e satisfatórios relacionado as 

tecnologias digitais, e muitas vezes nem as tecnologias básicas. Em escolas públicas, 

principalmente nas municipais, falta até uma biblioteca para atender os alunos nas 

leituras diárias, quanto mais um laboratório de informática.  

 
Gráfico 11 É a favor do uso de celulares e tablets na alfabetização matemática 

 
                  Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

Mesmo com a tecnologia as portas das escolas, ainda há uma resistência muito 

grande em se liberar e fazer uso de celulares em sala de aula ou tablets pelas escolas 
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e professores. Com o gráfico 11 pode se observar claramente que menos da metade 

dos professores entrevistados é a favor do uso de celulares e tablets em suas aulas. 

 

Gráfico 12 Obteve resultados satisfatórios com o uso de softwares no processo de 

alfabetização matemática 

 

                   Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora 

 

E ao observar o gráfico 12, fica claro que o uso das tecnologias em sala de aula, 

principalmente aplicativos de alfabetização matemática são poucos utilizados pelos 

professores. E essa realidade precisa ser mudada, pois nossos alunos estão a cada 

dia vendo as aulas como entediantes, pois a maioria só se vale do uso de quadro e 

pincel, e se esquecem de que o aluno precisa ser estimulado sempre a novos 

desafios. E na questão 10 100% responderam que é possível ocorrer à alfabetização 

matemática por meio de jogos.  

 

Assim o professor busca meios alternativos para se trabalhar de forma lúdica e 

diferenciada com os alunos, como no caso deste estudo que se valeu do meio 

tecnológico celular para buscar alcançar seus objetivos. E as escolas precisam se 

modificar para atender essa demanda e busca por conhecimento que os alunos têm 

e trazem do meio em que vivem. Pois o uso prático de algo diferente como um jogo 

poderá trazer bons resultados e melhorar o desenvolvimento do aluno, como n área 

da matemática que é o terror da maioria dos alunos.  
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4.3 PERCEPÇÕES SOBRE O USO DO JOGO DE MATEMÁTICA 

DINOSSAURO  

 

O estudo pesquisou como os Softwares Educacionais poderiam auxiliam na 

alfabetização matemática por meios de aplicativos como os jogos. E buscou 

responder a algumas inquietações sobre o assunto. Como o uso das tecnologias na 

educação traz benefícios para a alfabetização matemática, sobre o uso das 

tecnologias na sala de aula, e os softwares existentes para se trabalhar com a 

alfabetização matemática e como isso ocorre fazer uma avaliação do aplicativo 

dinossauro matemática educacionais como os jogos; apresentou o aplicativo 

Dinossauro Matemática e o avaliou e acima de tudo quis buscar respostas para saber 

porque muitos professores não fazem uso de tecnologias educacionais em sala de 

aula. Desta forma segue a avaliação do aplicativo Dinossauro matemática para que 

possa-se analisar se os anseios nessa pesquisa foram respondidos ou se devemos 

buscar ainda mais respostas para os questionamentos levantados nesta pesquisa. 

 

Existe uma preocupação com a avaliação de um software educacional, devido ao fato 

de serem utilizados dentro das escolas e universidades, com o objetivo de facilitar o 

entendimento de um determinado assunto. Segundo Santos e Amaral (2012), o foco 

desta avaliação está ligado a procura de melhores resultados na educação, ou no que 

se pretende alcançar, fazendo com que os professores possam escolher os melhores 

recursos na aquisição de softwares educativos. 

 

Depois de ser desenvolvido deve-se verificar a qualidade do produto final. O autor 

Gomes et al. (2002) cita que a qualidade dos softwares educacionais é analisados de 

acordo com alguns conceitos da engenharia de software, focando parâmetros gerais 

relativos a qualidade. Para uma utilização eficiente e completa de um jogo educativo 

é necessário realizar uma análise consistente sobre o mesmo, verificando tanto 

aspectos pedagógicos como aspectos de qualidade de software.  

 

Assim, o aplicativo citado acima foi testado e sua qualidade aprovado pelos 

desenvolvedores e por quem o utilizou, com resultados satisfatórios.  Com isso pode-

se dizer que o jogo é uma importante ferramenta no processo de aprendizagem lúdica 



44 
 

na alfabetização. Pois durante o jogo, a criança toma decisões, resolve seus conflitos, 

vence desafios, descobre novas alternativas e cria novas possibilidades de invenções. 

 
Levando em conta tudo que foi discorrido e pesquisado sobre o uso de jogos na 

educação, principalmente na área de alfabetização matemática, esse aplicativo foi 

utilizado na turma de 5º ano da EMEF Pedro Balbino de Menezes, onde foi solicitado 

no mês de Abril aos alunos que baixassem o aplicativo no celular dos pais e ou dos 

mesmos, quem não conseguiu baixar o professor o disponibilizou por meio de 

compartilhamento.  

 

Para um uso eficiente do aplicativo, as instruções dadas foram que os alunos 

habilitassem todas as quatro operações do jogo e deixassem no nível normal. O 

professor com o data show apresentou o aplicativo de forma geral e depois através 

do celular, compartilhou o jogo e assim iniciaram a jogar. Nesses dois meses muitos 

já chegaram a fase final do jogo que é a fase 60. E pode-se observar uma melhora 

significativa nos alunos que tinham dificuldade de raciocínio lógico, e os que ainda não 

sabiam a tabuada já estavam bem melhor nas operações, portanto o aplicativo trouxe 

bons resultados dentro do esperado com o seu uso.  

 

E com a análise dos dados ficou claro que a alfabetização matemática ocorre, com 

aplicativos como jogos voltados para a educação. Conforme muito autores discutiram 

sobre o assunto, e infelizmente pode-se observar que as escolas não estão 

preparadas para atender essa necessidade dos alunos e anseio dos professores que 

é aplicar uma aula boa e diferenciada em sua sala de aula.  

 

Pois com os aplicativos estão no mundo do aluno e a escola e professores não podem 

ficar excluídos do mundo digital e ainda por cima negar ao aluno o direito de aprender 

com tecnologias diferenciadas conforme prega os PCNs. Pois com os jogos os alunos 

aprendem de maneira prazerosa, onde se alia o lúdico à aprendizagem escolar e 

alfabetizando-se no mundo da matemática. E ainda alfabetizando-se globalmente, 

desenvolvendo habilidades e capacidades múltiplas para viver nesse tempo da era 

informatizada.  
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5  CONCLUSÕES 

 

Ao analisar a pesquisa em questão concorda-se com Caritá, Sanches e Padovan 

(2011) que afirmam que o modelo da educação que caracteriza a sociedade da 

informação e do conhecimento não é baseado no ensino presencial ou remoto, e sim 

na aprendizagem. E que nessa aprendizagem pode ser utilizar um modelo baseado 

na aprendizagem mediada pela tecnologia. E assim o professor deve aprender a usar 

tais tecnologias para mediar a educação, e é essencial que as instituições de ensino 

se adequem a essa realidade, pois as novas gerações de alunos estão cada vez mais 

conectados a essas tecnologias. 

 

E ressalta-se que os softwares educacionais são implementados em números cada 

vez maiores, que facilita e intensifica a forma de ensinar e aprender. Devido a isso 

que essa pesquisa buscou apresentar os Softwares Educacionais como grande aliado 

na alfabetização matemática, por meios de aplicativos educacionais como os jogos.  

Buscando respostas sobre o uso das tecnologias na educação e seus benefícios em 

sala de aula, pois foi levantado e apresentado diversos softwares que podem e devem 

ser aplicados em sala de aula, para desenvolver a matemática nos alunos, de forma 

prazerosa e não dolorosa. Para que a alfabetização matemática flua de forma natural 

e não forçada.  

 

Assim buscou utilizar dentro os aplicativos apresentados, o Dinossauro matemática, 

por ser um aplicativo de celular e acessível a todos os alunos.  Pois o uso da 

informática na educação através de softwares educativos é uma das áreas da 

informática que está ganhando espaço nas últimas décadas. Com isso baseado nos 

conceitos e referências vistos no desenvolvimento do presente trabalho pode-se dizer 

que os jogos são uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno. Com eles podem-se obter conhecimentos sob vários pontos de vista, 

possibilitando ao aprendiz compreender e julgar melhor suas experiências na vida 

real.  

 

E ainda mediante tudo o que foi explanado e observado, há escolas e professores que 

não utilizam essa arma poderosa para levar o aluno a aprender matemática de uma 

forma lúdica e prazerosa. Assim esse estudo mostrou que os jogos são grandes 
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aliados a alfabetização matemática, pois leva o aluno a viver experiências novas e os 

instiga a querer mais, a chegar na próxima fase, a vencer um obstáculo. E desta forma 

ele se vê obrigada a recordar o que foi aprendido em sala de aula, como recordar a 

tabuada e algumas regras matemáticas para se chegar a solução de um problema. 

Pois é de conhecimento dos professores que a alfabetização matemática não é fácil, 

e ter um auxílio a esse processo é de suma importância.  

 

Portanto o objetivo que era avaliar o uso do Jogo de Matemática Dinossauro 

Matemática no auxílio da alfabetização matemática colocado em pauta nesse trabalho 

foi alcançado, pois como a alfabetização matemática leva a criança a compreender o 

mundo e a fazer leitura do mesmo e pode-se concluir que é possível agregar valor ao 

conteúdo aplicado em sala de aula com o uso de jogos lúdicos. Ou seja que é possível 

ter um aprimoramento na aprendizagem com o auxílio brincando. Pois assim o 

aprender torna-se interessante para o aluno e passa a fazer parte de sua lista de 

preferências. Pois alguém que é capaz de ver o ato de aprender como algo 

interessante em vez de tedioso, terá uma assimilação maior do conteúdo e um melhor 

desempenho nas aulas, e esse é o desafio dos dias atuais, transformar práticas 

educativas tradicionais, em práticas inovadoras cheias de resultados na área 

educacional. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

Questionário para professores da educação fundamental I 

O uso de jogos na alfabetização matemática 

Questão 1) Qual o seu nome ? 
Questão 2) Quantos anos? 
Questão 3) Qual a sua profissão? 
Questão 4)Você acha importante a utilização de jogos e brincadeiras no processo de 
alfabetização matemática? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Muito importante 
 
Questão 5) Utiliza os jogos e brincadeiras como estratégias educacionais? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Raramente 
 
Questão 6) Você já utilizou softwares educacionais na alfabetização matemática? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Raramente 
 
Questão 7) Se sim. Qual? 
 
Questão 8) Sua escola possui recursos materiais para o trabalho com aplicativos 
didáticos como jogos nas diferentes disciplinas? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Raramente 
 
Questão 9) Você já obteve resultados satisfatórios com o uso de softwares 
educacionais no processo de alfabetização matemática? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Raramente 
(  ) Nunca foi utilizado softwares educacionais em sala de aula 
 
Questão 10) Em sua opinião é possível ocorrer a alfabetização matemática por meios 
dos jogos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Raramente  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Questionário para alunos da educação fundamental I 

O uso de jogos na alfabetização matemática 

 

Questão 1) qual o seu nome? 

Questão 3) Quantos anos?  

Questão 3) Você gosta de usar tecnologias? 

Questão 4)Você utiliza tecnologia para jogar 

Questão 5) Que tecnologia você utiliza para jogar? 

Questão 6)Você jogou o jogo Dinossauro Matemática? 

Questão 7) Você gostou de jogar o Dinossauro Matemática? 

Questão 8) Você aprendeu matemática com o Dinossauro Matemática?  

Questão 9) O que você aprendeu com o aplicativo Dinossauro Matemática? 

Questão 10) Você acha importante o uso de jogos na escola para aprender os 

conteúdos da aula 


