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ÁREA MATEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

Projeto POTI: contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico 

 

Lourdes Aparecida da Luz1 

Laila Sturmer2 

Scheila Valechenski Biehl3 

Elisangela dos Santos Meza4 

 

Resumo: O POTI é um Polo Olímpico de Treinamento Intensivo voltado para alunos que desejam participar de 
Olimpíadas de Matemática. Consiste de uma atividade do programa de extensão “Olimpíadas de Matemática: 
promovendo a inclusão social e ajudando a mudar o cenário da educação”, da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, com intuito de oferecer treinamento para as olimpíadas de matemática, disseminando a ciência 
matemática e atraindo alunos para a área de exatas. Neste trabalho fazemos uma análise da resolução de uma 
questão da Olimpíada Pontagrossense de Matemática (OPMat) por alunos do nível 1 (6º e 7º anos do ensino 
fundamental) e do nível 2 (8º e 9º anos do ensino fundamental), inclusive participantes do POTI, promovendo 
uma reflexão da importância da resolução de problemas no desenvolvimento do raciocínio lógico em diferentes 
faixas etárias.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Olimpíadas de Matemática: promovendo a inclusão social e ajudando a mudar o 

cenário da educação.  

PROJETOS VINCULADOS 

POTI - Polo Olímpico de Treinamento Intensivo. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, das escolas públicas e privadas. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) - Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

O POTI é um programa vinculado ao Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA), que vem a cada ano promovendo cada vez mais a interação da universidade 

com a comunidade externa envolvida. Desde sua primeira edição em 2014 são inúmeras as 

conquistas dos alunos nas olimpíadas e isso reflete o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

suas habilidades cognitivas, ou seja, linguagem, atenção, abstração e capacidade de resolução 

de problema. Isso mostra a importância da implementação e continuidade desta ação 

extensionista, de extrema relevância e impacto social, em benefício da comunidade. 

OBJETIVOS 

O projeto POTI busca promover inclusão social e a integração da universidade com 

a comunidade, oferecendo aos alunos do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e 

privadas, oportunidades para desenvolverem cada vez mais suas habilidades matemáticas, 
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com treinamento direcionados aos diferentes eixos da matemática. Objetivamos fazer uma 

análise dos resultados obtidos por alunos participantes da OPMAT 2018, abordando uma 

mesma questão trabalhada no nível 1 e no nível 2, ou seja, para alunos de uma faixa etária de 

12 a 15 anos, pois segundo Piaget (1975) o conhecimento evolui progressivamente, por meio 

de estruturas de raciocínio que substituem umas às outras, através de estágios. 

 

METODOLOGIA 

O polo voluntário do POTI na Universidade Estadual de Ponta Grossa tem encontros 

que ocorrem semanalmente com duração de 4 horas, sendo trabalhados quatro grande eixos da 

matemática, a saber, Álgebra, Combinatória, Geometria e Teoria  dos Números. O 

professores e monitores (acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática) selecionam 

questões para o treinamento semanal, com exercícios retirados do banco de questões das 

olimpíadas de matemática, e durante as atividades observam as dificuldades e habilidades de 

cada alunos, para executar ações adequadas para cada caso. Como afirma Moreira et al (2003, 

p. 17):  

“As Olimpíadas de Matemática são hoje reconhecidamente um poderoso 

instrumento não só para a descoberta de talentos, mas também para difusão 

desta área fundamental do conhecimento, a que são expostas nossas crianças 

desde bem cedo. [...] muitos deles tornando-se mais tarde excelentes 

cientistas ou profissionais em geral.” 

Outra ação pertinente ao treinamento é a possibilidade de os alunos terem contato com 

questões dos diferentes níveis e receberem o incentivo do desenvolvimento do raciocínio 

lógico o qual é muito importante no estágio das operações formais (12 anos em diante) em 

que eles se encontram, pois conforme a Teoria de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo a 

criança começa a desenvolver seu pensamento como o de um adulto, com capacidade de 

desenvolver ideias abstratas e iniciar seu raciocínio lógico.  Nesse contexto, apresentamos a 

seguir uma questão que estava presente nas provas do nível 1 e nível 2 da OPMAT 2018 para 

a qual faremos uma análise dos resultados, mostrando que mesmo estando em anos diferentes 

na escola, conforme o desenvolvimento cognitivo os alunos eles têm a mesma capacidade 

para resolver. 
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 “Num jogo virtual há uma máquina que lança bexigas infladas (balões). Ao iniciá-lo, a 

máquina lança uma quantidade fixa de balões no ar. A regra do jogo consiste em você 

estourar esses balões antes que eles toquem o chão. Porém, a cada quatro balões que você 

estoura, a máquina lança mais dois balões. Você vence se conseguir estourar todos os balões 

de modo que a máquina não possa mais lançar novos balões. 

a) Se inicialmente a máquina lançou sete balões, quantos balões você estourou para ser 

vencedor? 

b) Ao final de uma rodada de jogo, você estourou 22  balões e foi vencedor. Quantos 

balões a máquina lançou inicialmente?” 

 Assim, a partir dos treinamentos que são baseados na Resolução de Problemas, os 

professores orientam os alunos a terem uma sequência de raciocínio, desenvolvendo suas 

habilidades para a construção do conhecimento. Conforme afirma Polya (1995), o desafio e a 

curiosidade podem motivar na busca da solução dos exercícios, desenvolvendo assim o 

raciocínio lógico.  

RESULTADOS 

Por meio do treinamento no POTI, com exposição a problemas desafiadores, os 

alunos aprofundam seus conhecimentos, melhorando seu raciocínio lógico e a própria 

formação matemática. Conforme relata Dante (1988), “a resolução de um problema exige 

uma certa dose de iniciativa e criatividade aliada ao conhecimento de algumas estratégias”. 

Em relação à questão citada acima, foram analisadas 30 provas de alunos 

medalhistas participantes dos níveis 1 e 2, conforme mostra a Tabela 1. Foram contabilizados 

os acertos integrais e comparados os índices de desempenho com nota integral, constatando 

que os alunos no nível 2 obtiveram um número maior de acerto integral na questão, o que 

sugere que o seu desenvolvimento cognitivo vem de encontro com as teorias de Piaget, de que 

o conhecimento é construído a partir de estágios, evoluindo a partir do estágio formal, mas 

que todos a partir de 12 anos já possuem essa capacidade de desenvolver ideias abstratas e 

organizar seu raciocínio lógico. 

Tabela 1 – Comparação de Desempenho - Alunos Medalhistas 
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Item 

 
Nível 

Total de Provas  
Analisadas 

Total 
Acerto 

 Integral 

Índice Desempenho 
Nota Integral 

Questão 1 1 30 12 40% 

Questão 1 2 30 27 90% 

Fonte: o autor 

FOTO(S) 

Figura 1 – Treinamento  

  

Legenda: Encontro semanal de todos os níveis e resolução de atividades propostas. 

Figura 2 – Premiação do OPMat 2018  
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    Legenda: Entrega dos certificados para os alunos participantes do POTI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os treinamentos do POTI contribuem para a formação matemática, promove a 

inclusão social e estimula a exploração de novas conquistas acadêmicas e pessoais, trazendo 

benefícios para a sociedade como um todo. Foi possível constatar a evolução do pensamento 

crítico matemático dos alunos no decorrer do projeto, principalmente nos alunos que 

acompanhamos desde os primeiros níveis, em termos de desenvolvimento cognitivo e de 

habilidades na execução das atividades propostas. 

APOIO: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 
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