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RESUMO 

 

Esta pesquisa expõe o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e as 
suas implicações no processo de construção lógica-matemático no estádio 
Operatório Formal de crianças com Altas Habilidades/Superdotação 
matriculadas na Sala de Apoio Multifuncional Tipo 1, de um colégio estadual de 
Candói/PR. O objetivo geral desta investigação foi analisar o raciocínio lógico 
dos adolescentes colocados em situação de uso de aplicativos.  Utilizou-se o 
método clínico adaptado com a intervenção individual e entre pares por meio do 
uso de aplicativos: Rei da matemática, engrenagens e construção de pontes. A 
escolha por tais aplicativos se deu devido ao fato desses darem ênfase ao 
raciocínio lógico e elementos matemáticos expostos por Piaget.  Participaram da 
pesquisa 3 (três) alunos do ensino fundamental, anos finais, dois alunos do 
sétimo e um do oitavo ano. Os resultados, apontam para os níveis elementar, 
moderado e complexo de raciocínio lógico, portanto, há uma diferenciação da 
lógica em relação as diferentes complexidades apresentadas, e uma 
similaridade entre cada nível entre e diferenciações lógicas distintas de cada 
criança na resolução das diferentes situações problema apresentadas nos 
aplicativos. 

 

Palavras-chave: Raciocínio lógico matemático; Piaget; Aplicativos móveis; 

Adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the development of logical mathematical reasoning and its 
implications in process of logical mathematical construction during the gifted 
children’s Formal Operational stage enrolled in Kind 1 Multifunctional Support Room 
in Saint Clara State School in Candói/PR. The general objective of this research was 
to analyze adolescents’ logical reasoning in situations which ones they have 
available application software. The choice of such apps was because they 
emphasize mathematical elements presented by Piaget. Sample was three students 
from Elementary School, last years; two of them from seventh year and one from 
eighth year. Results were there were basic, moderated and complex levels of logical 
reasoning, different logics with regard to presented different complexities and a 
similarity in each level and between each child’s different logics to solve different 
problems presented by apps.  

 

Key-words: Logical mathematical reasoning; Piaget; Mobile application software; 
Adolescents.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do tema de pesquisa surgiu da realidade presenciada no 

cotidiano escolar como educadora da disciplina de matemática da rede estadual 

de ensino dos anos finais do Ensino Fundamental II. Quando trabalhava com os 

6º anos, percebi que alguns estudantes apresentavam certas facilidades ao 

resolver as atividades propostas. E por isso, recebiam apelidos dos colegas de 

“calculadora”.  

Ao fazer a pós-graduação em Educação Especial, participei de uma 

disciplina que abordou sobre estratégias pedagógicas para atuar junto a crianças 

com Altas Habilidades/Superdotação. Essa disciplina me possibilitou 

compreender aqueles estudantes que apresentavam facilidade em resolver as 

atividades, muitas vezes, concluindo-as antes mesmos que terminasse de 

explicar, ou seja, era só propor a atividade que eles já estavam com a resposta 

na ponta da língua. 

No ano seguinte, o colégio em que lecionava implantou a Sala de 

Recursos Multifuncional Tipo I na área de Altas Habilidades/Superdotação para 

atender estudantes que possuíam avaliação psicopedagógica. Muitos dos meus 

ex-estudantes ingressam nessa sala e, assim, pude acompanhar diretamente a 

participação e desenvolvimento de cada um deles. A partir de tais experiências 

profissionais, surgiu meu interesse de investigar esses estudantes, isto é, saber 

mais sobre eles, como é o seu aprendizado e quais os mitos que os cercam. 

Afinal, são estudantes com um potencial gigantesco, principalmente se vistos, 

reconhecidos e potencializados pelos professores. 
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INTRODUÇÃO 
 

Para adentrar nesta pesquisa, faz-se necessário a compressão de alguns 

conceitos fundamentais como o que são as Altas Habilidades/Superdotação e 

como surgiu este fenômeno. A palavra Altas Habilidades, ou seja, “a expressão 

altas habilidades foi traduzida de high ability (em inglês; altas capacidades, em 

espanhol) é muito utilizada nos países europeus” (PÉREZ, 2012, p.53). A mesma 

autora ainda explica que 

 

Ability em inglês significa qualidade de ser capaz: poder físico, mental 
ou legal para executar; competência em fazer: Habilidade; talento 
natural ou proficiência adquirida, especialmente em um trabalho ou 
atividade determinada; Aptidão – normalmente utilizado no plural e o 
dicionário exemplifica: crianças cujas capacidades garantem uma 

educação mais elevada (PÉREZ, 2012, p.53). 

 

Em seus livros, Piaget (1964) não cita Altas Habilidades/Superdotação. 

Para ele, “o desenvolvimento é processo que diz respeito à totalidade das 

estruturas de conhecimento” (p.176). O autor acreditava que o desenvolvimento 

compreendia o processo de regulações interna e externa do sujeito com o meio. 

Isto depende dos fatores de desenvolvimento como a hereditariedade, a 

maturação, a relação de interação social e o processo educacional, regulados 

pela equilibração1.
 Portanto, a aprendizagem ocorre quando há ampliação dos 

esquemas e introdução de novos elementos por meio da assimilação e 

acomodação. Para Virgolim (2003), 

 

 (...) a inteligência deve ser entendida em sua forma plural, 
intrinsecamente relacionada ao contexto em que a pessoa trabalha, ao 
seu meio social, e se encontra distribuída entre vários recursos além 
do próprio indivíduo (p.21). 
 

 No caso da criança com Altas Habilidades/Superdotação “o processo 

afetivo se dá por meio da relação entre afetividade e inteligência” (PISKE e 

STOLTZ, 2012, p.154). A afetividade e inteligência são construídas pelo 

adolescente superdotado por meio das relações interpessoais. As autoras, em 

                                                             
1 Entende-se por equilibração ou equilíbrio: “[...] a equilibração constituiria uma condição 
(necessária, mas não suficiente) da aprendizagem no sentido de que toda a aprendizagem 
suporia a intervenção de reações não aprendidas tendentes à sua equilibração [...] estas 
coordenações não aprendidas [...] constituem o domínio específico da equilibração.” 
(BATTRO,1978, p.88).  
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relação aos estudantes superdotados, afirmam que “é necessário que os 

estudantes superdotados vivenciem condições favoráveis para seu progresso, 

tanto no âmbito educacional, como também no meio familiar, a fim de possibilitar 

a sincronia em cada dimensão de seu desenvolvimento” (Ibid, 2012, p.153) e 

Piaget (1964) considera que a análise da afetividade e a inteligência acontecem 

de forma paralela. 

Conforme Ourofino e Guimarães (2007), no caso de crianças 

superdotadas, um desenvolvimento cognitivo avançado não necessariamente 

implica desenvolvimento afetivo maduro. Na relação entre cognição e emoção, 

o desenvolvimento de estruturas de valor e a intensidade exacerbada da pessoa 

superdotada e criativa são temas discutidos na perspectiva da assincronia do 

desenvolvimento que os superdotados revelam (CUPERTINO, 2008), ou seja, o 

descompasso entre desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor ressalta 

ainda mais as diferenças dessa população em comparação aos colegas e 

pessoas da mesma idade.  

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, 

Art. 58, 59 e 60 prescrevam sobre o atendimento aos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação e a oferta de serviços de apoio especializado na 

escola regular que visam o atendimento às peculiaridades de cada sujeito, nota-

se, ainda, a escassez de experiências educacionais nesse sentido no Brasil. 

Para Maia-Pinto e Fleith (2004), são oferecidas, a este aluno, poucas 

oportunidades de incremento de suas habilidades. Neste sentido, muitos 

estudiosos têm chamado a atenção para a importância de se reconhecer e 

estimular, em sala de aula, o potencial de estudantes superdotados e talentosos 

(CALLAHAN, 1986; RENZULLI, 1986; TOMLINSON, 1995; GUENTHER, 2000; 

ALENCAR e FLEITH, 2001; MAIA-PINTO e FLEITH, 2002). 

Pérez e Freitas (2012) citam que “programas de enriquecimento são 

formas possíveis de se disponibilizar a estes estudantes um trabalho 

diferenciado com os recursos e estratégias específicas para atender a suas 

peculiaridades” (p.15). A criação de estratégias diferenciadas para estes 

educandos com Altas Habilidades/Superdotação tem por objetivo o 

desenvolvimento da capacidade intelectual específica de cada estudante, 

conforme previsto pelo PNE (Plano Nacional de Educação), Lei 13.005, de 25 de 

junho de 2014, Meta 4: 
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 [...] a qual está direcionada a universalização de alunos com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, onde todos terão direito ao acesso à 
educação básica e atendimento especializado, garantindo, assim um 
sistema de ensino inclusivo (BRASIL, 2014). 

 

A pesquisa realizada por Maia-Pinto e Fleith (2004) investigou o 

rendimento acadêmico e a criatividade de estudantes de um programa de 

atendimento a estudantes superdotados e talentosos e analisou a percepção de 

professores, estudantes e mães acerca das atividades e estratégias 

educacionais implementadas no programa. As autoras examinaram a extensão 

em que tais atividades e práticas educacionais se diferenciam das utilizadas em 

sala de aula regular. Participaram do estudo 77 estudantes do ensino 

fundamental e médio que frequentavam o programa, 11 professores que 

atuavam no programa, 6 professores de sala de aula regular e 6 mães de 

estudantes. As autoras concluíram que, “a maior parte dos professores, que 

reconheciam traços diferenciados em seus alunos, usava estratégias que não 

atendiam às necessidades de alunos superdotados” (MAIA-PINTO, FLEITH, 

2004, p.63). 

Os trabalhos desenvolvidos eram, em sua maior parte, de monitoria, 

trabalho paralelo para atender dúvidas “diferenciadas” e sugestões 

bibliográficas. Há, na literatura, (SIEGEL e MOORE, 1994; PORATH, 1997; 

WESTBERG, ARCHAMVAULT e BTOWN, 1997; TIRRI, TALLENT-RUNNELS e 

ADAMS, 1998; MAIA-PINTO e FLEITH, 2002) algumas descrições de 

estratégias semelhantes adotadas com esse tipo de clientela sem muito êxito. O 

modelo metodológico de ensino proposto por Brousseau promove uma ruptura 

referente ao padrão e modelo de aula com papéis estanques, onde o professor 

“é encarregado da didática e do ato de ensinar, esperando que o aluno aprenda 

passivamente o objeto de estudo exposto unilateralmente pelo docente” 

(POMMER, 2008, p.5). Pommer (2008), em referência a Brousseau explica que  

 
 [...] a ideia que um novo conhecimento se constrói a partir de 
conhecimentos antigos e, também contra esses. Isso permite a 
dominação de saberes matemáticos, através da mobilização de 
conhecimentos como ferramentas (POMMER, 2008, p.6). 

 

Neste contexto, encontra-se, em sala de aula regular, educandos com 

Altas Habilidades/Superdotação que possuem talento e se destacam na área 
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lógico-matemática, isto é, apresentam habilidades matemáticas e são capazes 

de resolver situações problemas rapidamente e com estratégias próprias. 

Oliveira (2016) afirma que, de acordo com SEESP/MEC (1995), os superdotados 

podem ser divididos em dois grupos, sendo um de estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação com desempenho acadêmico e o outro com 

desempenho produtivo-criativo: 

 
O primeiro grupo é formado por estudantes com alto potencial 
intelectual, que desenvolvem rapidamente habilidades na área da 
linguagem, no raciocínio lógico-matemático e/ou na área viso espacial. 
Esses estudantes dispõem de um conjunto de características que lhes 
permitem ter um excepcional funcionamento intelectual, por isso são 
valorizadas no ambiente escolar.  
O segundo grupo dos estudantes com habilidades produtivo-criativa 
são os estudantes com talentos para artes, esportes, ou ainda 
possuem habilidades sociais, podendo desenvolver habilidades 
acadêmicas, mas não se restringindo apenas a isso. Esse grupo de 
estudantes ficará mais volúvel aos valores sociais e aos aspectos 
culturais a que são submetidos, devido a sua condição socioemocional 
(OLIVEIRA, 2016, p. 26). 
 

 A autora afirma que as Altas Habilidades/Superdotação são subdividas 

em 6 subtipos: intelectual, acadêmico, criativo, social, talento especial e 

psicomotor. A autora sugere ainda que “é possível perceber que há uma gama 

extensa de características que podem fazer parte da identidade da criança 

superdotada” (OLIVEIRA, 2016, p.27). Pode-se afirmar que os superdotados são 

possuidores de estruturas mentais que processam várias informações e realizam 

várias tarefas ao mesmo tempo. Ao levar em consideração as habilidades 

possuídas pelos alunos superdotados, acredita-se que o uso das novas 

tecnologias em sala de aula como recurso pedagógico pode potencializar as 

habilidades e promover conhecimento e aprendizagem. A esse respeito, 

Guenther (2000) explica que 

 
atividades de enriquecimento curricular, como também atividades 
extraclasse, são sempre apreciadas pelas crianças e jovens por terem 
um cunho de liberdade e participação conjunta respondendo aos seus 
interesses, trazendo algo que de modo geral falta ao trabalho escolar. 
Ser parte de um programa de enriquecimento, como testemunhamos 
muitas vezes, é motivo de alegria e até certo orgulho para os 
estudantes dotados (p.143). 

 

O mesmo autor considera que o uso das tecnologias informativas ou 

comunicativas como recurso complementar tem a capacidade de 

desenvolvimento e aprendizagem. Assim, as “atividades de enriquecimento são 
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ações e experiências relacionadas” (GUENTHER, 2000, p.164), sendo o aluno 

capaz de envolver seus pensamentos mais elevados e complexos na orientação, 

colocação e resolução de problemas (Ibid, 2000). Para Lemos (2007), o uso de 

aplicativos pode ser inserido nas salas de aula e a esse respeito salienta que 

 
 [...] o telefone celular é um Dispositivo (um artefato, uma tecnologia de 
comunicação); Hibrido, já que congrega funções de telefone, 
computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de 
texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em 
mobilidade funcionando por redes sem fios digitais, ou seja, em 
Conexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas redes, como: 
Bluetooth e infravermelho, para conexões de curto alcance entre outros 
dispositivos; celular, para as diversas possibilidades de troca de 
informações; internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes de satélites para uso 
como dispositivo GPS (LEMOS, 2007, p.2). 

 

Por outro lado, a experiência física com objetos, para Piaget (1972), 

constitui um fator essencial, que não se trata de subvalorizar, mas que por si só 

é suficiente. A lógica da criança, em especial, não advém da experiência dos 

objetos, mas sim das ações exercidas sobre os objetos, isto é, uma operação. A 

parte ativa do indivíduo é fundamental e não basta a experiência extraída do 

objeto. Em síntese, os aplicativos móveis fazem o papel dos objetos e a ação 

exercida pela criança ou adolescente sobre este objeto específico é parte 

integrante da sua própria atividade ativa de conhecer. Para conhecer um objeto, 

é necessário agir sobre ele. “Conhecer é modificar, transformar o objeto, e 

compreender o processo dessa transformação e, consequentemente, 

compreender o modo como o objeto é construído” (PIAGET, 1972, p.18). Assim, 

uma operação “é a essência do conhecimento. É uma ação interiorizada que 

modifica o objeto do conhecimento” (PIAGET, 1972, p.10). A esse respeito, 

Piaget (1972) salienta que 

 
 [...] uma operação consistiria na reunião de objetos em uma classe, 
para construir uma classificação. Ou uma operação consistiria na 
ordenação ou colocação de coisas em uma série. Ou uma operação 
consistiria em contagem ou mensuração. Em outras palavras, é um 
grupo de ações modificando o objeto, e possibilitando ao sujeito do 
conhecimento alcançar as estruturas da transformação (p.19).  
 

Mas, como prevê o Projeto de Lei nº 2.246-A, de 2007, em seu Art. 1º e o 

Projeto de Lei Nº 3.486, de 2008, em seu Art.1º: “Fica proibido o uso de telefone 

celular nas escolas públicas do país”. Tal medida é estendida ao ensino básico 

e superior, com ressalva nos casos em que os professores solicitarem o uso com 
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vistas a atividades pedagógicas. Desse modo, os Projetos de Leis visam 

assegurar o direcionamento do aluno apenas aos estudos, sem que nada possa 

desviá-lo desse objetivo. Segundo a Lei, o uso destes dispositivos móveis pode 

acarretar no comprometimento do desenvolvimento e da concentração dos 

estudantes, embora, pesquisas de Guenther (2000), Lemos (2007) e Piaget 

(1972) sinalizem o contrário.  Por outro lado, os professores, na maioria das 

vezes, acentuam o previsto pela lei.   

O estudo feito por Kenski (2007) investigou a percepção dos professores 

sobre o uso de celulares em sala de aula por parte dos estudantes. Segundo os 

relatos deles, os estudantes utilizam o celular só para “jogar” em sala de aula. 

Alguns ainda explicaram que todos os modelos de aparelhos celulares já vêm 

com alguns aplicativos instalados e muitos outros para ser feito download, o que 

facilita o acesso aos jogos. A autora concluiu que as TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) ainda não são compreendidas por todos os 

professores nem mesmo como ferramentas pedagógicas potenciais na prática 

educacional. Mesmo que presentes no cotidiano escolar, poucos professores 

conhecem suas potencialidades educativas.  

Quando se remete as investigações realizadas sobre este tema, o uso da 

tecnologia em sala de aula por alunos com AH/SD e o uso dos aplicativos em 

sala de aula, nota-se uma controvérsia. Existe escassez de pesquisas a esse 

respeito, embora se acentue a cada dia o uso dos dispositivos e aplicativos 

móveis nas salas de aula no Brasil. A reportagem de Aline Caron, de 5 de 

dezembro de 20142, denominada “Os dispositivos móveis e os desafios da sua 

utilização em sala de aula”, aponta as contribuições do uso dos dispositivos e 

aplicativos móveis.  

Os dispositivos móveis e seus aplicativos estão cada dia mais 
interessantes, acessíveis e intuitivos. Na educação, os aplicativos tiram 
proveito da interatividade para compartilhar informações e 
experiências, além de estimular o desenvolvimento cognitivo e 
favorecer atividades colaborativas entre os estudantes. Aplicativos 
com características sociais, por exemplo, permitem compartilhamento 
de dúvidas e descobertas entre os estudantes. Já os de realidade 
aumentada permitem a visitação de pontos culturais, vendo a história 
de outra maneira, enquanto os científicos e matemáticos utilizam 
câmeras, microfones e sensores para mostrar a teoria na prática, por 
exemplo (CARON, 2014, p.1). 

                                                             
2 Reportagem disponível em: https://www.positivoteceduc.com.br/blog-infra-

estrutura/dispositivos-moveis-e-sua-utilizacao-em-sala-de-aula/. Acessado em: 15 de julho de 
2017. 

https://www.positivoteceduc.com.br/blog-infra-estrutura/dispositivos-moveis-e-sua-utilizacao-em-sala-de-aula/
https://www.positivoteceduc.com.br/blog-infra-estrutura/dispositivos-moveis-e-sua-utilizacao-em-sala-de-aula/
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Estudo realizado por Deliberalli e Vestena (2016), no ano de 2015, sobre 

as pesquisas publicadas no interstício de cinco anos disponíveis no banco de 

dissertações e teses no site da CAPES3, a partir do descritor “Altas 

Habilidades/Superdotação e a tecnologia”, encontrou 2 pesquisas. Ao utilizarem 

o descritor “lógico matemático e tecnologia”, foram localizadas 4 pesquisas. Ao 

usarem o descritor “software matemático em sala de recursos”, o resultado 

encontrado foi de 5 pesquisas. Com o uso do descritor “superdotação e 

tecnologia”, apenas 2 pesquisas foram visualizadas. Por último, ao fazerem uso 

do descritor “novas tecnologias e sala de recursos”, 31 pesquisas foram 

encontradas. Em síntese, das 44 pesquisas encontradas, apenas 15 

dissertações e 1 tese fizeram parte deste estudo, por abordarem 

respectivamente a temáticas das AH/SD e o uso de tecnologias.  As autoras 

notaram a inexistência, até a data de pesquisas cadastradas no banco da 

CAPES, de dissertações e teses que abordem o tema específico do uso de 

aplicativos por estudantes com AH/SD na escola e concluíram uma lacuna de 

pesquisas dessa temática no Brasil. 

A necessidade de se respeitar o nível cognitivo da criança, de se 

considerar o conhecimento prévio dela, bem como a importância de que o 

estudante seja sujeito de sua própria aprendizagem são pressupostos 

piagetianos que implícita ou explicitamente orientam as investigações mais 

atuais na Educação Matemática. Entretanto, “ainda não existem estudos que 

identifiquem o legado de Piaget à Educação Matemática brasileira” segundo 

Nogueira e Nogueira (2017, p.7). 

Estes autores apresentam os resultados de uma investigação em 

andamento com o objetivo de sistematizar e avaliar as produções acerca do 

ensino de Matemática na perspectiva piagetiana, em busca de uma primeira 

aproximação ao estado da arte. São apresentados apenas dados quantitativos 

das pesquisas realizadas na Revista Schème (desde sua criação), na Revista 

Bolema (a partir do ano de 2010); nos III, IV e V SIPEM e nos I, II, III e IV 

Colóquios. A restrição se deve ao estágio ainda inicial da investigação. Dos 

resultados já obtidos, é possível inferir que são poucos os trabalhos de 

                                                             
3 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
http://bancodeteses.capes.gov.br/ 
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investigação na área da Matemática com a presença explícita de Piaget. No 

ensino de Matemática é mais forte estudos realizados por psicólogos e 

pedagogos que por matemáticos. Neste último segmento, ela está implícita 

mediante as pesquisas que se sustentam na teoria dos Campos Conceituais. 

Perante o avanço tecnológico e o uso de aplicativos móveis em sala de 

aula no ensino da matemática e a epistemologia genética4 do adolescente, esta 

pesquisa integra três eixos específicos de investigação, a ser conhecidos como: 

1) o raciocínio lógico-matemático dos adolescentes, 2) o processo de conhecer 

os objetos, que compreende ir além da experiência física pura à ação, ou seja, 

a operação5; o uso dos aplicativos móveis na potencialização do conhecer e 

aprender em sala de aula e 3) o fator determinante da transmissão social, o 

ambiente cooperativo de aprendizagem e o papel do professor como facilitador 

do processo de construção do raciocínio lógico-matemático. 

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de integrar o uso das 

tecnologias à sala de aula para o enriquecimento na promoção da aprendizagem 

dos estudantes, em especial dos com Altas Habilidades/Superdotação. Também 

busca contribuir cientificamente para o avanço das pesquisas nas áreas das 

Altas Habilidades/Superdotação e ensino de matemática, visto que, sobretudo, 

se oportuniza novas discussões necessárias e ainda inexistentes no Brasil.  

Com base nisto, a presente pesquisa busca responder as problemáticas: 

É possível observar os níveis de raciocínio lógico-matemático por meio de 

aplicativos? Há uma diferenciação da lógica em virtude do uso de aplicativos 

com diferentes complexidades? Tece-se como objetivo geral analisar o raciocínio 

lógico matemático dos adolescentes colocados em situação de uso de 

aplicativos. Para tanto, delimita-se como objetivos específicos averiguar, os 

níveis de raciocínio lógico matemático dos adolescentes superdotados e 

investigar a diferenciação lógica possível realizada pelos adolescentes 

superdotados em virtude do uso de diferentes complexidades de aplicativos 

matemáticos.    

                                                             
4 Entende-se por Epistemologia Genética: “pesquisa essencialmente interdisciplinar” (VESTENA, 

2009, p.108) que se propõe a estudar “a significação dos conhecimentos, das estruturas 
operatórias ou de noções, recorrendo à sua história e ao seu funcionamento atual em uma 
ciência determinada” (PIAGET, 1969, p.77). 
5 Compreende-se por operações: “[...] ações interiorizadas e coordenadas em estruturas de 
conjunto (reversíveis, etc.) e se quiser levar em conta este aspecto operatório da inteligência 
humana é, pois da própria ação da percepção que convém partir” (PIAGET, 1973b, p.73). 
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Esta investigação se estrutura da seguinte forma: 

No primeiro capítulo O raciocínio lógico e a construção do conhecimento 

lógico matemático se abordam o raciocínio lógico e a construção do 

conhecimento lógico-matemático do adolescente com AH/SD, tendo como base 

a teoria de Piaget. No capítulo seguinte, Da experiência física à ação dos objetos: 

o uso dos aplicativos móveis”, discute-se o raciocínio lógico- matemático dos 

adolescentes, a forma como esses conhecem os objetos por meio da ação, isto 

é, a operação; o enriquecimento e a potencialização das habilidades lógico-

matemáticas por meio do uso dos aplicativos móveis em sala de aula.   

No capítulo III, A transmissão social no desenvolvimento lógico 

matemático, reflete-se sobre o ambiente cooperativo de aprendizagem e o papel 

do professor como facilitador do processo de construção do raciocínio lógico-

matemático. No capítulo IV, encontra-se a Metodologia da Pesquisa. Quanto ao 

capítulo V, Interpretação e análise dos dados, expõem-se os resultados da 

investigação empírica e as respectivas reflexões teóricas e analíticas dos dados. 

Por fim, são traçadas as considerações finais desta pesquisa, no capítulo VI. 
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1. O RACIOCÍNIO LÓGICO E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

Neste capítulo, discute-se, primeiramente, a elaboração do estágio 

Operatório Formal, o raciocínio lógico e suas implicações para o processo de 

desenvolvimento da construção do conhecimento lógico-matemático. A seguir, 

aborda-se a construção do conhecimento lógico-matemático dos estudantes 

com indicativos de Altas Habilidades/Superdotação, no intuito de compreender 

até que ponto o raciocínio intervêm no processo lógico-matemático. 

O estágio Operatório Formal6 acontece dos onze (11) a quatorze (14) 

anos. É o período da adolescência em que há consolidação das operações 

formais e se é capaz de lidar com operações sobre operações.  A este respeito, 

Piaget (1983) salienta: 

 
O pensamento formal expande-se durante a adolescência. O 
adolescente, diferentemente da criança, é um indivíduo que reflete fora 
do presente e elabora teorias sobre todas as coisas, comprazendo-se, 
sobretudo, nas considerações intempestivas (p.150). 

 

Nota-se que o adolescente apresenta condições para trabalhar com 

relações matemáticas, ou seja, é capaz de compreender cada parte de uma 

equação matemática, processo que, segundo Piaget, se inicia desde o 

nascimento. Esse mesmo autor, em parceria com Inhelder (1980), caracteriza o 

período da adolescência como “uma aceleração do crescimento fisiológico e 

somático e por esse abrir-se dos valores às possibilidades novas” (p.127), o que 

vem a possibilitar a preparação do adolescente, por meio da antecipação7 de 

instrumentos dedutivos. 

O estágio Operatório Formal pode ser definido como o período da tomada 

da consciência8 do adolescente. Oliveira e Bossa (1998) explicam que “[...] 

                                                             
6 Entende-se por estágio Operatório Formal: “Os estágios devem ser concebidos como as fases 
sucessivas de processos regulares, que se reproduzem como ritmos, nos planos superpostos do 
comportamento e da consciência, cada estágio caracteriza-se por uma estrutura e não pela 
simples justaposição das propriedades, Período das operações formais – Estágio I (13 ou 14 
anos) e Estágio II (Adolescência)” (BATTRO, 1978, p.96-97). 
7 Entende-se por antecipação: “[...] a retroação torna-se antecipação, como é a regra nas 
aprendizagens sensório-motoras e procede simplesmente da repetição das retroações” 
(BATTRO, 1978, p.31). 
8 Entende-se por tomada de consciência: “[...] uma reconstrução e, portanto, uma construção 

original que se superpõe as construções devidas à ação que está atrasada quanto à atividade 
propriamente dita” (BATTRO, 1978, p.233). 
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somente com o período formal que ele terá condição de tomar consciência de 

que certos tempos combinados com determinados modos verbais traduzem as 

possibilidades e as relações de necessidade” (p.126). Piaget (1975), sobre a 

tomada de consciência, explica que  

 

a tomada de consciência do próprio pensamento depende, portanto, 
de sua comunicabilidade, e esta comunicabilidade, por sua vez, 
depende de fatores sociais, assim como a necessidade de convencer 
etc (p.40). 

 

Piaget e Inhelder (1980) caracterizam este estágio como a “idade dos 

grandes ideais ou início das teorias” (p.111) porque o adolescente desenvolve o 

aspecto de linguagem que o influencia em seu desenvolvimento, sendo capaz 

de analogias, comparações, metáforas e o modo criativo que visa favorecer o 

seu olhar para o mundo livremente. 

Além disso, a combinação de objetos, exclusiva e sistemática, a 

combinação de ideias e/ou hipóteses9 que afirmam ou negam, de acordo com a 

proposição, são características visíveis do adolescente no estágio Operatório 

Formal. Por exemplo, as operações proposicionais que o adolescente é capaz 

de realizar nesse estágio implicam em utilizar ““se... então”, “ou...ou... ou os 

dois”, “ou... ou”, “ou... ou... ou nem um nem outro”” (PIAGET e INHELDER, 1980, 

p.116) [Aspas dos autores]. 

Devido ao pensamento Operatório Formal, o adolescente não se contenta 

com as respostas simples, sente necessidade de dar respostas complexas 

provenientes dos esquemas ampliados dos conceitos e definições que elabora. 

Ao pensar em uma situação de aprendizagem, o adolescente tem o 

posicionamento de questionar os apontamentos apresentados pelos outros no 

sentido que utilizam de abstrações reflexivas10.  

                                                             
9 Entende-se por hipóteses: “[...] que em certo sentido, que as relações entre a dedução e a 
experiência, quanto à ligação das matemáticas e à física, são de uma ordem comparável às 
relações mais gerais entre a consciência e a casualidade material do domínio das ligações entre 
o espírito e o corpo” (BATTRO, 1978, p.124). 
10 Entende-se por abstração reflexiva: “[...] a abstração a partir de ações e operações, 

determinada construtiva [...] consiste em extrair de um sistema de ações ou de operações de 
nível inferior certas características que permitem a reflexão sobre as ações ou operações de 
nível superior, porque só é possível tomar consciência de processos de uma construção anterior 
por intermédio de uma reconstrução sobre um novo plano” (BATTRO, 1978, p.16). 
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Percebe-se em um simples problema, a possibilidade de várias “leituras” 

em que se pode organizá-las e relacioná-las para melhor chegar ao resultado ou 

solução equilibrada. Dolle (1975) explica que a leitura é composta de uma 

classificação lógica e de ordem, “ela procede formulando hipóteses que colocam 

os dados a título de dados, vale dizer, independentemente de seu caráter atual” 

(p.162), hipóteses realizadas por meio de combinações em que se utiliza a lógica 

das proposições11, isto é, de todas as combinações possíveis. Para Piaget 

(1983), é um ato necessário e que o adolescente consegue efetivamente realizar. 

A classificação multiplicativa é o ponto inicial da lógica das proposições, 

que é a parte fundamental para o desenvolvimento do pensamento formal. Dolle 

(1975) cita que “com as operações formais, a relação ao mundo muda 

completamente” (p.161). Por exemplo, considerando que p = cisne e q = branco 

“[...] este animal é um cisne e é branco, ~p.q significará: não é um cisne  e é 

branco, p.~q: é um cisne e não é branco; ~p.~q: não é cisne e não é branco” 

(Ibid, 1975, p.164), leva-se em consideração que cisne implica em brancura. 

Logo, o adolescente dirá que se é um cisne, ele é branco. Claro, sem levar em 

consideração que existe o cisne negro, embora a capacidade de fazer a exceção 

à regra também faz parte deste pensamento formal e que, muitas vezes, é levado 

em conta pelos jovens superdotados em alta proporção. Cisne branco é uma 

inferência possível, o que não prova que todos os cisnes são brancos e pode 

haver exceção.  Eis o momento dos questionamentos às regras. Aprofunda-se 

no desenvolvimento do pensamento formal avançado. 

Dolle (1975) ainda salienta que “[...] a inteligência12 tem acesso a um nível 

tal que ela se situa no plano das relações entre o possível e o real, mas numa 

inversão de sentido realmente notável” (p.161), o real é subordinado possível. O 

                                                             
11 Entende-se por lógica das proposições ou operações formais: “O próprio da lógica das 
proposições [...] é uma lógica verbal, é antes de tudo uma lógica de todas as combinações 
possíveis do pensamento, surjam estas combinações a propósito de problemas experimentais 
ou a propósito de questões puramente verbais, A lógica das operações formais ou proposicionais 
com um tipo de raciocínio hipotético-dedutivo baseado nas operações Inter proposicionais” 
(BATTRO, 1978, p.154). 
12 Entende-se por inteligência: “[...] adaptação mental a novas circunstâncias [...] é, assim, termo 
genérico que designa as formas superiores de organização ou de equilíbrio das estruturações 
cognitivas.” (BATTRO, 1978, p.138). “A inteligência é uma adaptação [...] ela é essencialmente 
uma organização e sua função é a de estruturar o universo como o organismo estrutura o meio 
imediato [...].” (BATTRO, 1978, p.139) 
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raciocínio desse estágio é o hipotético-dedutivo13, onde o indivíduo parte de uma 

hipótese, mesmo que imaginária e contrária a realidade. Dolle (1975) explica que 

tal inversão entre possível e real gera uma consequência, “[...] uma inversão 

correlativa na relação com o mundo ou com o real” (p.161). Piaget (1983) explica 

o pensamento hipotético-dedutivo como à capacidade de raciocinar 

 

 [...] com base em simples pressuposições sem relação necessária 
com a realidade ou com as crenças do indivíduo, confiando na 
inevitabilidade do próprio raciocínio, em oposição ao acordo das 
conclusões com a experiência (p.150). 

 

Para Piaget e Inhelder (1980), o adolescente é capaz de “manipular 

proposições e hipóteses” (p.123) quando raciocina de forma hipotético-dedutiva. 

Os autores salientam que o adolescente é “capaz de raciocinar corretamente 

sobre proposições14 em que não acredita ou que ainda não acredita” (Ibid, 1980, 

p.123). São as hipóteses que tornam o indivíduo capaz de inferir verdades 

possíveis para a construção do pensamento hipotético-dedutivo.  

O raciocínio hipotético-dedutivo se faz sobre puras hipóteses e leva o 

adolescente a pensar/deduzir sobre as premissas dadas na proposição 

presentes em um problema de raciocínio lógico-matemático. Tendo em vista que 

toda dedução é feita de forma rigorosa, sendo condizente ou não com a realidade 

da situação apresentada, é uma dedução formal (PIAGET e INHELDER, 1980). 

Piaget (1975) leva em consideração a dedução referente a objetos e toda 

dedução, mesmo que esteja condizente com a realidade da situação, será feita 

de forma rigorosa, na medida em que o indivíduo quiser. 

Para que haja a dedução, Piaget (1975) explica que é preciso proceder 

com condições e objetos ideais, ou seja, “a condição necessária para chegar às 

leis gerais ou a relações matemáticas é uma dedução15, que será tanto mais 

                                                             
13 Entende-se por raciocínio: “[...] uma discussão feita a nós mesmos reproduzindo uma 
discussão real interiormente. E por raciocínio hipotético-dedutivo, sobre as suposições simples, 
não tendo ligação real e necessária com a realidade e crenças do adolescente.” (BATTRO, 1978, 
p.25) 
14Entende-se por proposição: “[...] Chamaremos ‘proposições’ p, q, r etc., os enunciados 
categóricos, verdadeiros ou falsos afirmativos (positivos) ou negativos.” (BATTRO, 1978, p.191) 
15 Entende-se por dedução ou dedução formal: “A dedução começa quando a construção efetua-
se no interior de ‘agrupamentos’ ou de ‘grupos’ completos [...] consiste em tirar consequências, 
não de um fato de observação direta ou de um julgamento ao qual se apega sem reserva (e que 
se incorpora, assim, na realidade tal como se concebe), mas de um julgamento que é 
simplesmente assumido, isto é, admitido sem nele crer, para ver o que comporta.” (BATTRO, 
1978) 



27 
 

rigorosa quanto for mais formal [...]” (p.74). Vale lembrar a importância do 

raciocínio, não somente na matemática, mas em toda a natureza. Para melhor 

entender, o autor cita o exemplo da composição química da água “[...] a definição 

química da água H2O ou H2O2 corresponde a um corpo que nunca é encontrado 

puro na natureza” (Ibid, 1975, p.74). 

 Dolle (1975) caracteriza as operações formais como “operações da 

segunda potência” (p.162), ou seja, segue uma ordem da lógica proposicional16, 

sendo esta regida por uma combinação, chamada de lógica interproposicional, 

que é das classes e ordens, uma lógica proposicional que é regida por 

combinações. Piaget (1983), em relação às operações formais, salienta que “[...] 

consistirão, pois, essencialmente, em “implicações” (no sentido estrito do termo) 

e “incompatibilidades” estabelecidas entre proposições [...]” (p.151) [Aspas do 

autor]. 

 Um exemplo de proposição citada por Dolle (1975) é “esta rosa é 

vermelha” (p.162). Esta é uma proposição caracterizada simples na primeira 

leitura, mas podem ser feitas várias “leituras”. O contexto leva o adolescente a 

fazer decomposição de todos os elementos presentes e substituir alguns deles, 

o que ocasiona a alteração das proposições devido às transformações ocorridas. 

 Em relação às proposições, pode-se citar o exemplo de Piaget (1983): 

“Edith é mais clara (ou loura) que Suzana; Edith é mais escura (ou morena) que 

Lili; qual é a mais escura das três”? (p.151), então, quem é mais escura? Esta 

proposição é muito encontrada nas provas aplicadas anualmente pela OBMEP 

(Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Por meio de 

hipóteses, o adolescente é capaz de enxergar as premissas contidas na 

proposição e fazer as combinações possíveis para chegar à solução. 

Leva-se em consideração que o adolescente é conhecedor do sentido de 

uma hipótese a partir do momento que abstrair de suas crenças e entra no ponto 

de vista que até então é desconhecido. Piaget (1967) explica que o pensamento 

formal é pressuposto por dois fatores, sendo o social que parte de um ponto após 

                                                             
16 Entende-se por lógica proposicional: “[...] O próprio da lógica das proposições [...] é ser uma 

lógica verbal: é antes de tudo uma lógica de todas as combinações possíveis do pensamento, 
surjam estas combinações a propósito de problemas experimentais ou a propósito de questões 
puramente verbais.” (BATTRO, 1978, p.154) 
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observação de todos os pontos de vista e o fator psicológico da crença que se 

utiliza da realidade empírica para a dedução lógica. 

 A combinação é compreendida como “o ato de combinar entre si, objetos, 

fatores, ideias ou proposições” (PIAGET e INHELDER, 1980, p.113). Salienta-

se ainda que o adolescente é capaz de raciocinar sobre a realidade de cada caso 

apresentado, levar em consideração o número de combinações possíveis e 

reforçar os poderes dedutivos da inteligência, por exemplo “as relações entre 

pesos e comprimentos dos braços na balança” (PIAGET e INHELDER, 1980, 

p.120). 

 A combinação dos objetos, por meio de estratégias diferenciadas, que 

utiliza todas as possibilidades destacadas só ocorre na adolescência, salientam 

Piaget e Inhelder (1980). As combinações proposicionais, em sua combinação 

de fatores, utilizam a lógica simbólica17 ou algorítmica moderna.  

          Lógica simbólica ou lógica matemática, ao contrário das outras duas 

apresentadas (silogismo e de conjuntos), substitui a palavra por ideia. Ora, ideias 

são entes artificiais, de razão e, por isso mesmo, a lógica simbólica, em vez de 

se fixar em termos e palavras, faz uso de símbolos que substituem plenamente 

qualquer proposição, o que lhe confere valores de verdade (verdadeiro ou falso). 

Sobre a noção de proporção, Piaget e Inhelder (1980) relatam que ela 

“começa sempre sob uma forma qualitativa e lógica antes de se estruturar 

quantitativamente” (p.120). É caracterizada por domínios que são as figuras 

semelhantes (proporções espaciais), velocidades métricas, probabilidades, 

entre outros tantos. Percebe-se, após a decomposição de todos os elementos, 

que as combinações são finitas à medida que se organizam. Dolle (1975), sobre 

a decomposição das proposições, exemplifica da seguinte maneira: 

 
Os círculos vermelhos e os círculos azuis podem ser classificados 
segundo a forma ou segundo a cor com subclasses; mas podem ser 
ordenados sob a rubrica dos quadrados ou dos vermelhos, se tiverem 
quadrados vermelhos e azuis e círculos vermelhos e azuis (p.162). 

 

Quando se fala em lógica, é necessário entender que ela é composta de 

normas e regras. O adolescente tem a compreensão do que são operações 

                                                             
17 Entende-se por lógica simbólica: “[...] A lógica é uma moral do pensamento, como a moral uma 
lógica da ação [...] A lógica é “o espelho do pensamento e não o inverso [...] a lógica é a 
axiomática das estruturas operatórias cujo funcionamento real ajudam a psicologia e a sociologia 
do pensamento.” (BATTRO, 1978, p.153) 
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diretas e inversas, é capaz de juntá-las e descobrir a solução a partir do momento 

que entender o que são os sistemas duplos de referência. Piaget (1983) salienta 

que a lógica “é a moral do pensamento, imposta e sancionada pelos outros” 

(p.163). O autor se refere à lógica como um imperativo hipotético, na qual a 

obrigatoriedade da contradição não é uma necessidade condicionada, mas é 

também categórica, conforme a exigência intelectual e cooperativa. Piaget 

(1983) define lógica como um sistema de operações livres, 

 
[...] ela se traduz por um conjunto de estados de consciência, de 
sentimentos intelectuais e de condutas, todos caracterizados por 
certas obrigações às quais é difícil negar um caráter social, seja ele 
primitivo ou derivado (p.163). 

 
 Os sistemas de operações livres estão em equilíbrio, pois uma das partes 

é reversível e a outra é coordenada pelos agrupamentos. A reversibilidade18 

caracteriza a forma de equilíbrio em que há possibilidade de retornar ao ponto 

de partida que pode ser realizado de duas maneiras: por meio da negação, ou 

seja, a anulação da operação efetuada que ocasiona a inversão e por meio da 

reciprocidade em que se anula uma diferença da proposição. 

 
Se, portanto, a inversão de sentido operada pelo pensamento entre o 
real e o possível é função de uma combinatória, do grupo de dupla 
reversibilidade e de esquemas lógicos novos, foi operada, com 
referência aos níveis anteriores [...] (DOLLE, 1975, p.167). 

 

Acerca do equilíbrio, Dolle (1975) cita que, para Piaget, a característica 

fundamental é o papel desempenhado em relação às constatações reais que 

consiste na coordenação das ações realizadas. No estágio operatório formal, o 

equilíbrio aparece em nível de reversibilidade. Dolle (1975) coloca que “[...] as 

operações se coordenam em estruturas (classes e relações), mas são limitadas 

à organização do real concreto [...]” (p.169). 

O pensamento de reversibilidade, para Piaget (1983), se relaciona com 

uma conservação coletiva, onde o pensamento individual se dispõe da 

mobilidade infinita restrita. No que tange o campo do equilíbrio, pode-se destacar 

que ele é limitado por duas razões: os dados atuais e a defasagem. O 

                                                             
18 Entende-se por reversibilidade: “[...] a capacidade de executar uma mesma ação nos dois 
sentidos de percurso, mas tendo consciência de que se trata da mesma ação [...] para que exista 
reversibilidade, é preciso que haja operações propriamente ditas, isto é, construções ou 
decomposições, sejam manuais sejam mentais, tendo por objetivo prever ou reconstruir os 
fenômenos” (BATTRO, 1978, p. 215). 
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pensamento formal parte das premissas verdadeiras para as premissas 

hipotéticas. A subordinação do real ao possível é característica essencial deste 

pensamento, visto que o pensamento verbal é formal e o pensamento formal é 

verbal caracterizado pelo formal que incide sobre o verbal.  

 O ponto de equilíbrio pode ser visto de várias maneiras diferentes: do 

ponto de vista físico, caracterizado pela realização do possível entre 

conjuntos/proposições obtidos pela reversibilidade de suas operações e 

“operações equilibradas” (PIAGET, 1967, p.164), do ponto de vista lógico, onde 

o possível é correlativo do necessário. Dolle (1975) afirma que é “tudo o que não 

é contraditório” (p.172). Piaget (1983) explica que, para existir equilíbrio, um 

depende do outro e ambos precisam estar em sintonia, mas “um equilíbrio real 

jamais é totalmente atingido na realidade” (p.167). Encara-se a forma ideal que 

ambos assumiriam e o lógico opera, ideal em contraste com o real, tornando-se, 

ininterruptamente, projetado à medida que surgem novas construções. 

 
As igualdades matemáticas não são identidades e escapam, 
entretanto, à contradição. O equilíbrio que procuramos precisar 
pressupõe, portanto, a permanência de alguma coisa, mas não pode 
ser definido pela ausência total do movimento: é um “equilíbrio móvel” 

(PIAGET, 1967, p.164). 
 

Uma operação é reversível a partir do momento em que o resultado desta 

é simétrico, a primeira leva de volta aos dados iniciais, sem alterações. Piaget 

(1967) cita o exemplo de repartir um determinado conjunto em quatro partes 

iguais. É possível reencontrar o conjunto inicial. Multiplica-se uma das partes por 

4, que é o total. Portanto, “a multiplicação é a operação simétrica da divisão” 

(Ibid, 1967, p.164). Para melhor entender, toda operação racional é simétrica, 

pois volta ao ponto de partida.  

Uma operação é irreversível quando nenhuma operação simétrica é 

encontrada para que se possa voltar ao ponto de partida. Piaget (1967) “[...] 

reconhece, portanto, a contradição, simplesmente pela irreversibilidade de um 

processo” (p.164). É necessário analisar todas as condições de reversibilidade, 

observar seu alcance real no pensamento para evitar a contradição. A 

assimilação (conservar e identificar) e a imitação fazem parte da estrutura lógica 

do pensamento. Piaget (1967) explica que, para a reversibilidade ser possível, 

“[...] é preciso substituir os objetos assim como a percepção imediata os oferece, 
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por objetos mais intelectuais [...]” (p.181), permitindo passar de um ponto a outro 

em uma proposição sem se contradizer.  

Piaget (1967) cita que “a vida social contribui, portanto, para tornar 

reversíveis os processos mentais e para determinar, assim, o surgimento do 

raciocínio lógico” (p.171). A reciprocidade das relações e a consciência das 

implicações tiram da assimilação e da imitação as características necessárias 

para se tornarem totalmente dependentes. A construção do ponto de vista lógico-

matemático consiste em agir sobre os objetos e abstrair o conhecimento a partir 

dos dados da ação que o mesmo possui. Assim, para Piaget (1973) 

 
[..] a ação começa por conferir aos objetos caracteres que não 
possuíam por si mesmos (e que conservam, aliás, suas propriedades 
anteriores) e a experiência incide sobre a ligação entre os caracteres 
introduzidos pela ação do objeto [...] (p.77). 
 

O raciocínio lógico é uma demonstração quanto à necessidade do 

indivíduo. Piaget (1973) define raciocinar logicamente como “[...] encadear suas 

proposições de maneira que cada uma contenha a razão daquela que se segue, 

e seja ela própria demonstrada pela anterior” (p.15). Antes dos sete anos, não 

aparece claramente, na criança, a justificação lógica e não existem relações 

sintéticas, apenas aparecem os detalhes justapostos. Neste contexto, a 

justaposição é o inverso do sincretismo. Piaget (1973) define sincretismo19 como 

a “tendência espontânea das crianças de ver através de visões globais, ao invés 

de discernir os detalhes” (p.17) em que tudo se liga a tudo, sem análise dos 

objetos e palavras.  

A partir dos sete anos, o indivíduo começa a formular a necessidade da 

justificação lógica, sendo a primeira etapa da socialização do pensamento infantil 

que permanece imperfeita. Somente a partir dos onze a doze anos que o 

indivíduo manipula corretamente a discordância verbal com deduções 

necessárias. Piaget (1973) cita que a dedução formal, a partir dos onze anos, se 

assume para regulamentação do raciocínio lógico. 

 
 [...] não é por acaso que a manipulação da discordância explícita surge 
na mesma época em que a da dedução formal: estes fenômenos 

                                                             
19 Sincretismo é “[...] a tendência espontânea das crianças a perceber por visões globais, ao 
invés de discernir os detalhes, de encontrar analogias imediatamente, sem análise, entre objetos 
ou palavras estranhas uns dos outros, a ligar entre si dois fenômenos naturais heterogêneos, a 
encontrar uma razão para todos os eventos, mesmo fortuito, em resumo, é a tendência de ligar 
tudo com tudo. O sincretismo é, pois, um excesso” (BATTRO, 1978, p.224). 
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resultam, na verdade, ambos, de um progresso na capacidade de 
generalização da criança (PIAGET, 1973, p.55).  

 

Piaget estabelece que, a partir dos 11 a 12 anos, a criança atinge o nível 

da organização formal e, a partir deste momento, ela consegue raciocinar de 

maneira lógica e sistematizada. Piaget (1973) caracteriza como “a fase das 

regras e do pensamento que se vai tornando suficientemente formal para 

raciocinar de todos os pontos de vistas dados” (p.p.111-112). Ou seja, a criança 

começa a compreender e respeitar as regras de jogos e os regulamentos 

impostos pela sociedade. Este estágio é marcado por discussões rigorosas e 

precisas devido a necessidade de entendimento e coordenação.  

Há fatores determinantes e influenciadores para que haja o 

desenvolvimento cognitivo no adolescente. Segundo Piaget e Inhelder (1980), 

os fatores influenciadores são os de hereditariedade, experiência física (o qual 

abordamos na seção II) e transmissão social (enfatizada na seção III), ou seja, 

das questões educacionais ou intervenção pedagógica. O fator dominante, o que 

permeia todos estes outros, é o processo de equilibração, processo relativo entre 

assimilação (da experiência para a mente) e acomodação (da mente para a nova 

experiência). Piaget e Inhelder (1980) sustentam que “[...] os fatores dinâmicos 

fornecem a chave de todo o desenvolvimento mental [...]” (p.135). 

Ao que se refere ao terceiro fator, das interações e transmissões sociais, 

vale salientar que “de um lado, a socialização é uma estruturação, para a qual o 

indivíduo contribui tanto quanto dela recebe: donde a solidariedade e o 

isomorfismo20 entre as “operações” e a “cooperação” (numa ou duas palavras) 

(Ibid, 1980, p.134), ou seja, o sujeito é receptivo por meio da transmissão 

escolar, em consideração de que a ação social deve assimilar de forma ativa a 

criança e os instrumentos adequados no processo de transmissão, isto é, “é um 

conjunto de elementos relacionados entre si de tal forma que não se podem 

definir ou caracterizar os elementos independentemente destas relações” 

(RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988, p.13). 

                                                             
20 Entende-se por isomorfismo: “[...] há isomorfismo a partir de um certo nível de 
desenvolvimento, entre as operações lógicas do sujeito e as que intervêm necessariamente em 
toda cooperação intelectual a tal ponto que se trata psicologicamente de dois aspectos 
indissociáveis, ainda que distintos, de uma mesma realidade que é a das interações em geral” 
(BATTRO, 1978, p.145). 
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Faz-se necessário uma equilibração cooperativa de combinação dos 

fatores para que haja uma conciliação de contribuições, isto é, um processo 

contínuo condizente a reversibilidade, sendo que “[...] a cada transformação 

corresponde a possibilidade de uma inversa ou de uma recíproca” (PIAGET, 

INHELDER, 1980, p.136).  

 No próximo capítulo, há uma reflexão da experiência física e a ação dos 

objetos, considerando o desenvolvimento e aprendizagem do ponto de vista 

piagetiano. 
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2. DA EXPERIÊNCIA FÍSICA À AÇÃO DOS OBJETOS: O USO DOS 

APLICATIVOS MÓVEIS  

 

 

Neste capítulo, refletimos sobre a experiência física e a ação dos objetos, 

a partir da problemática exposta por Piaget acerca do desenvolvimento e da 

aprendizagem da criança. No item 2.1, explicamos como a criança conhece e 

compreende o mundo, a operação. Para isso, primeiramente, tomamos os 

conceitos de assimilação e acomodação e depois discutimos os dois tipos de 

experiências: a experiência física e a experiência lógico-matemática que 

possibilita à criança conhecer os objetos. No item 2.2, discorremos acerca do 

enriquecimento e potencialização das habilidades lógico-matemáticas por meio 

do uso dos aplicativos móveis em sala de aula.   

 

2.1 A experiência física e ação dos objetos  

 

Para aprofundar está questão lançada por Piaget (1972), ele difere o 

problema do desenvolvimento em geral e o problema da aprendizagem ao 

afirmar que “penso que estes problemas são muito diferentes, ainda que 

algumas pessoas não façam esta distinção” (p.10). 

Neste interim, o desenvolvimento do conhecimento “é um processo 

espontâneo, ligado ao processo global da embriogênese” (Ibid., 1972, p.11). É 

um processo de desenvolvimento total que se deve situar no contexto geral 

biológico e psicológico. Em outras palavras, “o desenvolvimento é um processo 

que se relaciona com a totalidade de estruturas do conhecimento” (Ibid, 1972, 

p.11) e, no caso do desenvolvimento do conhecimento nas crianças, a 

embriogênese21 só termina na vida adulta (Ibid, 1972). 

A aprendizagem expõe o caso oposto. De modo geral, “a aprendizagem 

é provocada por situações” (PIAGET, 1972, p.11), ou seja, provocada por um 

experimentador psicológico ou por um educador com referência a algum ponto 

didático ou por uma situação externa. “Ela é provocada, em geral, como oposta 

                                                             
21 Entende-se por embriogênese: “[...] o desenvolvimento do corpo, mas também ao 
desenvolvimento do sistema nervoso e ao desenvolvimento das funções mentais” (PIAGET, 
1972, p.10). 
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ao que é espontâneo” (PIAGET, 1972, p.12).  Além disso, é um processo restrito 

a um problema simples ou uma estrutura simples (Ibid, 1972).  

Assim, Piaget (1972) avalia que o desenvolvimento explica a 

aprendizagem e esta opinião é antagônica à opinião amplamente sustentada de 

que o desenvolvimento é uma totalização de unidades de experiências de 

aprendizagem. Para alguns psicólogos, o desenvolvimento é reduzido a uma 

série de itens específicos aprendidos e o desenvolvimento seria a somatória, a 

acumulação dessa série de itens específicos. Para Piaget (1973a), essa “é uma 

visão atomista22 que deforma o estado real das coisas” (p.36). Pois, na sua 

concepção, o desenvolvimento é o processo essencial e cada elemento da 

aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total, em lugar de 

ser um elemento que explica o desenvolvimento.  

Em todas as etapas de sua vida, o sujeito é ativo e procura conhecer e 

compreender o que se passa à sua volta. Entretanto, não o faz de maneira 

imediata, pelo simples contato com os objetos. Suas probabilidades, a cada 

ocasião, transcorrem do que Piaget denominou de assimilação, ou seja, 

esquemas de ação (agitar, sugar, balançar) ou operações mentais (reunir, 

separar, classificar, estabelecer relações), aquelas no plano prático e essas no 

plano mental (VESTENA, 2009). Ambos os esquemas de ação se transformam 

como implicação do processo de maturação biológica, trocas interpessoais, 

transmissões culturais e experiências. 

Por outro lado, os objetos do conhecimento apresentam propriedades e 

particularidades que nem sempre são assimiladas (incorporadas) pelos 

esquemas já estruturados no sujeito. Isto acontece quando o esquema 

assimilado é muito geral e não se aplica a um caso particular ou porque é ainda 

insuficiente para dar conta de um objeto mais complexo (PIAGET, 1977). 

Do mesmo modo, o conceito de transformação terá que ser compreendido 

em ocasiões específicas da vida, como também nos conteúdos de História, 

Artes, Biologia, Geografia, etc, pela criança que já o elaborou. A esta ampliação 

ou modificação de um esquema de assimilação, Piaget chamou de acomodação. 

Embora isso seja provocado pelo objeto, é possível devido à atividade do sujeito, 

                                                             
22 Entende-se por visão atomista: “O atomismo constitui, em sua fonte, o protótipo da 
quantificação intensiva, pois, tem como único objetivo explicar a conservação” (BATTRO, 1978, 
p.41). 
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o que o permite se transformar para construir novos conhecimentos (PIAGET, 

1977). 

Para Piaget (1973b), “a atividade inteligente é sempre um processo ativo 

e organizado de assimilação do novo ao já construído, e de acomodação do 

construído ao novo” (p.55). Porém, o conteúdo das assimilações e acomodações 

variará ao longo do processo de desenvolvimento cognitivo (Ibid, 1973b).  

Para Piaget (1973a), as estruturas são elaboradas, primeiramente, por 

operações lógicas e, em seguida, pela coordenação geral dessas ações. A 

coordenação das ações, logo no início, se apoia em materiais concretos, a 

exemplo dos estágios sensório-motor, pré-operatório e formal concreto. Em 

decorrência do processo de desenvolvimento, tal coordenação conduz às 

estruturas lógico-matemáticas mais complexas e ampliadas que se distingue das 

estruturas elementares em nível prático. A exemplo do estágio sensório-motor, 

como expõe Vestena (2009): 

  

Nesse sentido, a criança atua primeiramente por meio de ações 
simples, de sentido único, com uma centralização sobre os estados 
(sobretudo os estados fins), sem descentralização. Estas são as únicas 
que permitem ao sujeito atingir as transformações do mundo real. Por 
exemplo: a permanência de um objeto individual que sai do campo 
perceptivo, escondido sob um anteparo, só é adquirida 
progressivamente, no nível senso-motor (8 a 12 meses); e a 
conservação de uma coleção de objetos, cuja forma se modifica, só se 
completa por volta dos 7 ou 8 anos, em média (p.114). 
 

O processo de desenvolvimento das estruturas se desenvolve por meio 

das experiências elaboradas pelo sujeito em contato com os objetos à medida 

que interage e se apropria de novos elementos, a partir de seus esquemas 

atuais, o que possibilita introduzir a esses um novo elemento e, assim, ampliá-

los. Essas coordenações compõem, assim, um dos fatores determinantes da 

transposição dos níveis de desenvolvimento da pessoa (VESTENA, 2009).   

Convém distinguir dois tipos de experiência: uma é a experiência física, 

que incide em transformar características físicas como posição, forma, cor, 

tamanho, etc.; a outra consiste em modificar o objeto e aplicar-lhe novas 

propriedades ou relações, desde que se mantenham as suas propriedades ou 

relações anteriores, de sistemas de estabelecimentos de correspondência, 

classificações, enumerações ou medidas, ordenações, etc. A essa segunda 

maneira de decompor o objeto com o propósito de conhecê-lo, Piaget (1973a) 
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chama de experiências lógico-matemáticas. Tal experiência não consiste em 

retirar informação das propriedades físicas de objetos particulares, mas das 

ações e da coordenação dessas ações realizadas sobre os objetos.  

Essa experiência lógico-matemática se dá a partir da organização geral 

das ações de juntar coisas, ordená-las, seriá-las, etc. Assim, ela é uma 

experiência das ações do sujeito e não de objetos em si mesmos. Além de ser, 

também, uma experiência que se faz necessária antes que se possam existir 

operações. À medida que as operações sejam alcançadas, ela se torna 

desnecessária e a coordenação das ações pode acontecer por si mesma sob a 

forma de dedução e construção de estruturas abstratas (PIAGET, 1972).  

Piaget (1972) traz a experiência de um amigo matemático quando criança 

como exemplo de experiência lógico-matemática. Ele brincava com sementes, 

agrupava-as em linha e contava-as, da esquerda para a direita, encontrando dez. 

Em seguida, as contou da direita para a esquerda e ainda encontrou dez. Então, 

as depositou em um círculo e encontrou novamente dez. Contou-as no sentido 

oposto e eram dez em ambos os sentidos. Prosseguiu no arranjo das sementes 

de vários modos e acabou convencido de que o total era dez, independente da 

disposição ou organização delas.  

Na passagem abaixo, Piaget (1972) esclarece porque não é a propriedade 

física das sementes que a experiência demonstra, mas sim uma propriedade das 

ações efetivadas com elas: 

 

Ele não descobriu uma propriedade das sementes, descobriu uma 
propriedade da ação de ordenar. As sementes não possuem ordem. 
Foi a sua ação que introduziu um ordenamento em fileira ou circular, 
ou algum outro tipo de ordem. Ele descobriu que a soma era 
independente da ordem. A ordem era a ação que ele introduzia entre 
as sementes. O mesmo princípio aplicava-se a soma. As sementes não 
possuem soma; eram simplesmente uma pilha. Para fazer uma soma, 
era necessária uma ação – a operação de colocá-las juntas e contá-
las. Ele descobriu que a soma era independente da ordem, em outras 
palavras, que a ação de pô-las junto era independente da ação de 
ordená-las. Descobriu uma propriedade da ação e não de uma 
propriedade das sementes (p.13). 
 
 

No protótipo, foi uma manipulação livre, uma experiência física, que 

proporcionou a ocorrência de uma abstração, uma experiência lógico-

matemática. Nesse caso, podemos perceber que a diferenciação entre essas 

duas experiências, ao oposto do que possa parecer, não está no fato de 
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interatuar com objetos, mas na exploração das ações, das propriedades, dos 

significados, enfim, das operações concretizadas pelo sujeito. A esse respeito, 

Vestena (2009) expõe que  

 
a análise do desenvolvimento das operações lógico-matemáticas, na 
criança, desenvolvida por Piaget, mostra que mesmo as noções que 
parecem oriundas da percepção comportam uma estruturação 
operatória muito mais desenvolvida do que parece. E que as grandes 
categorias, consideradas por Descartes como inatas, constituem um 
produto depurado dessa estruturação operatória (p.104). 

 
 
Com enfoque, mais especificamente, na questão do pensamento 

matemático, Piaget (1987) afirma que as operações lógicos-matemáticas estão 

ligadas às ações mais gerais que podem ser aplicadas nos objetos como 

agrupar, separar, ordenar, estabelecer correspondência, etc.  

Primeiramente, as ações mais gerais passíveis de serem aplicadas ao 

objeto acorrem de acordo com o aspecto físico, individualizadas em função do 

objeto mesmo. Essas ações gerais consistem em mudanças materiais e/ou 

mentais concretizadas sobre os próprios objetos. Existem, também, as 

coordenações gerais sobre as próprias ações físicas que intervém sobre elas, 

ou seja, as ações de agrupar, separar, ordenar, desordenar, etc, que são ainda 

associadas ou dissociadas, colocadas em correspondência, ordenadas, etc. 

Pode-se proferir que o sujeito age sobre os objetos e sobre as ações da mesma 

maneira em coordenação como se estivessem homólogos. Essas coordenações 

gerais das ações e das ações individualizadas são indiferenciadas para o sujeito 

no começo (PIAGET, 1987). 

Essas ações abrangem também coordenações gerais entre as próprias 

ações. No andamento seguinte, de tal modo, as operações lógico-matemáticas 

podem ser descritas como uma experiência das próprias ações do sujeito, da 

representação e das coordenações inferenciais sobre essas ações e não como 

uma experiência de objetos em si mesmos. A diferenciação entre as operações 

físicas e as operações matemáticas acorre de maneira crescente à medida que 

o sujeito começa a distinguir os elementos específicos do objeto dos 

generalizadores, isto é, ao que pode ser deduzido da coordenação da ação sobre 

o objeto (PIAGET, 1987).  
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À medida que “essas operações são atingidas, a experiência não é mais 

necessária e a coordenação das ações pode ocorrer por si mesma, sob a forma 

de dedução e construção de estruturas abstratas” (HOFFMANN, 2006, p.23). 

Ainda é neste nível das operações concretas que os agrupamentos lógicos e as 

estruturas espaciais e numéricas são compostos em sistemas dedutivos distintos 

das operações físicas (HOFFMANN, 2006).  

Por último, as operações lógico-matemáticas assumem o caráter de 

construções axiomáticas que generalizam formalizações independentemente de 

qualquer tipo de experiência. O sujeito abre mão da ação física, de modo que as 

coordenações das ações especializadas passam a ser consideradas como 

casos particulares das ações possíveis (VESTENA, 2009). A razão da não-

conservação consiste no fato de 

[...] a criança raciocinar somente sobre os estados ou configurações 
estáticas, negligenciando as transformações como tais. Para a criança 
atingir esta última fase é preciso raciocinar por meio de operações 
reversíveis e estas só se constroem pouco a pouco, por uma 
regularização progressiva das compensações em jogo. (VESTENA, 
2009, p.114) 

 
 
Em outras palavras, o pensamento matemático se desenvolve a partir de 

ações suscetíveis. À medida que esse processo se desenrola, surgem 

esquemas de assimilação que se organizam de acordo com as leis que os 

estruturam. Manifesta-se uma lógica de ação que comanda a construção de 

identidades, o que conduz à elaboração de estruturas. O desenvolvimento dos 

entes matemáticos é originado na coordenação de ações do sujeito sobre o 

objeto que se distancia cada vez mais do objeto em si, mas pode reencontrá-lo 

e valer-se dele em qualquer nível de profundidade que sua análise física possa 

conduzir. A aprendizagem fica vinculada à interação de quem aprende com seu 

objeto de estudo (VESTENA, 2009).  

De acordo com a perspectiva da Epistemologia Genética, um dos grandes 

equívocos do ensino de Matemática seria negligenciar o papel das ações na 

transmissão social. O trabalho com variados recursos didático-pedagógicos que 

coloquem o aluno em interação com diversos conceitos matemáticos, 

principalmente os manipulativos, é uma alternativa para sala de aula, pois têm 

mais propriedades observáveis para crianças (HOFFMANN, 2006).   
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Quanto mais diversificadas forem as formas conceituais (objetos 
"reais", objetos virtuais, desenhos, produções textuais, etc.) nas quais 
os alunos tenham oportunidade de manipulação livre e experimentação 
a fim de conhecer o objeto, operar com suas propriedades, quanto 
maiores forem as trocas entre os pares e com o professor, nas quais 
estão incluídos conteúdos atitudinais (trabalho em equipe, cooperação, 
respeito, solidariedade, etc), quanto mais situações-problema, nas 
quais os alunos encontrem significado e possam se envolver 
criativamente, maiores as probabilidades de que esses conceitos 
sejam aprendidos e não simplesmente decorados para serem 
repetidos (HOFFMANN, 2006, p.26). 
 
 
 

 Outro equívoco, exposto por Piaget (1973a), é considerar que o 

desenvolvimento das operações do pensamento (aqui incluímos a matemática, 

por exemplo) é atributo apenas da linguagem, quando o acesso à verdade lógica 

não é assegurado somente por um exercício sadio da língua que conduziria a 

constituição das operações do pensamento.  Piaget (1973a) afirma que é 

necessário distinguir dois grupos de problemas:  

I. A linguagem pode constituir uma condição necessária do acabamento 

das operações lógico-matemáticas sem ser, entretanto, uma condição suficiente 

de sua formação. Do ponto de vista genético é decisivo estabelecer que: a) As 

raízes dessas operações são anteriores à linguagem e não decorrentes das 

condutas verbais. b) A formação do pensamento está ligada à função simbólica 

em geral e não à aquisição da linguagem. c) A transmissão só é eficaz com a 

condição de ser assimilada graças a estruturas de natureza mais profunda, isto 

é, coordenações de ações não transmitidas pela linguagem. Assim sendo, a 

transmissão verbal não é suficiente para constituir na criança estruturas 

operatórias (PIAGET, 1973a).  

II. Quanto a considerar a linguagem como uma condição necessária, mas 

não suficiente da constituição das operações, se esclarece que: a) As operações 

dependem de estruturas de conjunto ou sistemas dinâmicos não formulados 

como sistemas na linguagem corrente, mesmo por oposição às linguagens 

técnicas – por isso, as operações não funcionam sob sua forma linguística. b) O 

papel da linguagem no acabamento dessas estruturas operatórias eventuais 

permanece necessário, entretanto, num sentido constitutivo, e não somente a 

título de instrumento de formulação e de reflexão. c) No desempenho de um 

papel constitutivo, a linguagem estabelece-se, antes de tudo, como um sistema 



41 
 

de comunicação que comporta regras de controle e de pré-correção dos erros e 

não enquanto estruturas pré-estabelecidas ou acabadas (PIAGET, 1973a).  

Portanto, por meio da linguagem, a criança se torna capaz de evocar 

situações não atuais e de se libertar das fronteiras do espaço próximo e do 

presente. Explica Vestena (2009): 

 
Isto é, dos limites do campo perceptivo ao qual a inteligência sensório-
motora estava quase restrita (Piaget chama isto de começo da 
representação). Vê-se também, que permite que os objetos e 
acontecimentos deixem de ser apenas alcançados na sua perspectiva 
imediata, sendo inseridos em quadro conceitual e racional que 
enriquece de maneira proporcional seu conhecimento (Piaget chama 
esse processo de esquematização representativa – conceitos, etc.), 
em oposição à esquematização sensório-motora que se refere às 
próprias ações ou às formas perceptivas (p.110). 

 
 

As experiências devem permitir que as ações dos estudantes 

desencadeiem suas generalizações. Deve possibilitar e permitir que o aluno seja 

agente na construção de seu próprio conhecimento, isto é, agente no sentido de 

agir, participar, envolver-se, etc. para aprender. Neste processo do 

desenvolvimento e aprendizagem, um dos fatores determinantes e primordial é 

a transmissão social. Retornaremos, na seção III, a transmissão social e o 

desenvolvimento lógico-matemático em que discutiremos as questões 

inicialmente mencionadas sobre a negligência do papel das ações no ensino da 

matemática e dos equívocos: que a transmissão verbal é suficiente para 

constituir na criança estruturas operatórias e a formação do pensamento está 

ligada à aquisição da linguagem.  

 

2.2 O uso de aplicativos móveis para enriquecer e potencializar habilidades 

lógico-matemáticas 

  

A partir deste momento, adentramos na reflexão dos objetos, em especial 

dos aplicativos móveis, como recursos de enriquecimento e também 

potencializador das habilidades lógico-matemáticas de crianças, em especial, 

das com AH/SD.  

A sociedade e as tecnologias não seguem um rumo determinista. O rumo 

depende muito dos seres humanos e, sobretudo, da sua capacidade de 

discernimento coletivo. Nesse sentido, o problema com o qual defrontamos não 
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é de simples domínio instrumental da técnica para continuarmos a fazer as 

mesmas coisas, com os mesmos propósitos e objetivos, apenas de uma forma 

um pouco diferente. E sim, compreende uma reconstrução da escola, no sentido 

de levá-la a “contribuir para uma nova forma de humanidade, onde a tecnologia 

esteja fortemente presente e faça parte do cotidiano, sem que isso signifique 

submissão à tecnologia” (KENSKI referindo-se a PONTE, 2007, p.67). 

Para tanto, o uso das tecnologias em sala de aula se torna indispensável 

em uma proposta de escola no século XXI. A respeito disso, D’Ambrósio (1996) 

já criticava, na década de 1996, a escola que enfatiza conhecimento obsoleto e 

ultrapassado e impede o desenvolvimento dos educandos.  

 
A escola não se justifica pela apresentação de conhecimento obsoleto 
e ultrapassado e muitas vezes morto, sobretudo, ao se falar em 
ciências e tecnologias. Será essencial para a escola estimular a 
aquisição, a organização, a geração e a difusão do conhecimento vivo, 
integrado nos valores e expectativas da sociedade. Isso será 
impossível de se atingir sem a ampla utilização de tecnologia na 
educação. Informática e comunicação dominarão a tecnologia 
educativa do futuro (D’AMBRÓSIO, 1996, p.80). 

 
A contribuição das tecnologias é um fator que proporciona a possível 

transformação da educação, seja no aspecto cognitivo, político, cultural, ético e 

lúdico. Ela traz a garantia de uma formação científica, desde que se tenha um 

planejamento adequado à realidade (Kenski, 2007).  

 
[...] o papel relevante que as novas tecnologias da informação e da 
comunicação poderão desempenhar no sistema educacional depende 
de vários fatores. Além de uma infraestrutura adequada de 
comunicação, de modelos sistêmicos bem planejados e projetos 
teoricamente bem formulados, o sucesso de qualquer empreendimento 
nesta área depende, fundamentalmente, de investimentos 
significativos que deverão ser feitos na formação de recursos 
humanos, de decisões políticas apropriadas e oportunas, amparadas 
por forte desejo e capacidade de realizações (MORAES, 1998, p.1). 
 

Para Aguiar (2008), o uso das novas tecnologias propicia trabalhar em 

sala de aula com investigação e experimentação na Matemática, ao considerar 

que permite ao aprendiz “vivenciar experiências, interferir, fomentar e construir 

o próprio conhecimento” (p.63). Assim, ela é caraterizada como um meio que 

auxilia o processo educacional, com a capacidade de alterar a maneira de pensar 

do educando e torna-se um recurso auxiliar no processo de educação. 

Em relação ao uso das tecnologias dentro da sala de aula, Bona, Costa e 

Leal (2013) consideram que “as tecnologias digitais, online ou não, são recursos 
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atrativos aos estudantes para as aulas de matemática” (p.2) [itálico do autor]. 

Desse modo, “cada tecnologia tem a sua especificidade e precisa ser 

compreendida como um componente adequado no processo educativo” (Ibid, 

2013, p.57). A forma de pensar as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), enquanto instrumento formador de sujeitos no espaço escolar depende, 

antes de tudo, de uma formação do professor, que o torne capacitado a mediar 

TICs, estudantes, conhecimentos e realidade e não se constrói apenas com a 

presença (ou inserção) das ferramentas tecnológicas na escola.   

Almeida (2001) faz uma advertência em relação à tecnologia em que “[...] 

usar as TICs na educação é mais que explorar recursos computacionais ou 

navegar na Internet, seu uso deve estar voltado à promoção da aprendizagem” 

(p.3). Por isso, as TICs não devem ser usadas como máquinas para ensinar ou 

aprender, mas como “ferramenta pedagógica para criar um ambiente interativo 

que proporcione ao aluno, diante de uma situação-problema, investigar, levantar 

hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais” (MACEDO e FOLTRAN, 2008, 

p.3), em construção, assim, de seu próprio conhecimento.  

Desse modo, as tecnologias digitais se constituem em ferramentas 

importantes para o desenvolvimento de processos construtivos de 

aprendizagem, para a criação de novos espaços de aprendizagem, de novas 

formas de representação da realidade, para ampliação de contextos e maior 

incentivo aos processos cooperativos de produção do conhecimento. 

Favorecem, também, o desenvolvimento do pensamento reflexivo (VALENTE, 

1999), bem como da consciência crítica e o encontro de soluções criativas aos 

novos problemas que surgem (NEVADO, 1999).  

Tais possibilidades são suscitadas a partir do uso adequado e competente 

dessas ferramentas computacionais e da construção de ambientes de 

aprendizagem que privilegiam a construção do conhecimento compartilhado no 

desenvolvimento de processos reflexivos e em função das novas expectativas 

interacionistas geradas ente pessoas e objetos de conhecimento (Kenski, 2007). 

Neste contexto, a atuação do professor é fundamental para possibilitar 

aos estudantes acesso a conteúdos informatizados e, assim, auxilia-los para que 

aprendam de forma significativa (KENSKI, 2007). Do mesmo modo, “o professor 

é o facilitador de aprendizagem e o aluno é o centro da aprendizagem” 

(NOVAES, 2005, p.89). O professor é descobridor de maneiras criativas para o 
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uso da tecnologia educacional, busca maneiras interativas para trabalhar os 

conteúdos previstos sem que algum aluno, em algum determinado momento, se 

distraia e entre nas redes sociais (Novaes, 2005). 

O uso das tecnologias na sala de aula permite a “interação entre o 

aprendiz e o objeto de estudo” (AGUIAR, 2008, p.65) e ocasiona uma 

participação ativa dos adolescentes nas aulas, gera a construção do 

conhecimento e a busca por novos softwares que possam auxiliar na detenção 

do conhecimento (Aguiar, 2008). 

Muitos aplicativos e softwares, gratuitos ou pagos, estão disponíveis para 

download em smartphones e tablets que possua o sistema Operacional Android 

(o sistema mais comum nos aparelhos). Eles podem ser uma ferramenta 

possível para o processo de ensino (Aguiar, 2008). Kenski (2007) considera que 

aulas com recursos tecnológicos devem acontecer esporadicamente, mas 

Aguiar (2008) afirma que a utilização de aplicativos e softwares desafiam o 

pensar do adolescente sobre o conteúdo. O autor considera que ao mesmo 

tempo em que o adolescente é capaz de pensar e associar, o uso dos aplicativos 

irá, assim: 

 
[...] levá-lo a articular os significados e as conjecturas sobre os meios 
utilizados e os resultados obtidos, conduzindo-o a uma mudança de 
paradigma com relação ao estudo, na qual as propriedades 
matemáticas, as técnicas, as ideias e as heurísticas passem a ser 
objeto de estudo (AGUIAR, 2008, p.64). 
 
 

Kenski (2007) salienta que as “crianças e jovens têm tempo e curiosidade 

para se lançar nas redes de forma aberta, para criar e descobrir novas 

informações” (p.51). Portanto, “nesse cenário pode ser importante do ponto de 

vista motivacional que a escola quebre os modelos de sala de aula passando a 

transportar o ensino para novas mídias, tão presentes e influentes na vida de 

cada aluno” (LEALDINO, 2013, p.20). 

Kenski (2007) relata que “o adolescente torna-se um conhecedor profundo 

sobre o assunto, sendo portador de um conhecimento autônomo, criando 

oportunidades e definindo seus caminhos” (p.50), ou seja, crianças e 

adolescentes procuram aplicativos que mais possuem capacidades, por 

exemplo, de efeitos gráficos, redes sociais, de leitura e muitos outros, sempre 
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em busca daqueles que mais se relacionam com os assuntos de seu maior 

interesse. 

Neste sentido, Bona e Ribeiro (2016) reiteram que “o uso das tecnologias 

digitais em rede proporcionam além do previsto ou solicitado, é o que se espera 

de um estudante da atual geração - crítico e autônomo” (p.12), ou seja, por meio 

dos conteúdos e da tecnologia, haverá a potencialização do aprendizado do 

aluno, sendo ele capaz de perceber novas maneiras de aprender, novas formas 

de resolver determinadas situações que podem ser pesquisadas, o que torna o 

aluno crítico. No caso dos estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, as 

TICs colaboram para o enriquecimento de conteúdos e a potencialização das 

habilidades que possuem, podendo ser usadas em sala de recursos ou em sala 

regular de ensino.     

 Uma pesquisa realizada por Knittel (2014) intitulada “A utilização de 

dispositivos móveis como ferramenta de ensino-aprendizagem em sala de aula”, 

analisou o uso dos dispositivos móveis nas disciplinas de português, inglês, 

espanhol e física com estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental 

e médio. Os resultados apontam que os dispositivos móveis são leves, ágeis e 

permitem a mobilidade das pessoas ao utilizá-los, tornam os estudantes cada 

vez mais conectados, há grande satisfação por parte deles na realização das 

tarefas, pois a aprendizagem é mais atrativa com o celular como apoio para a 

elevação do potencial educacional. 

Para Knittel (2014), o uso do celular em sala de aula promove benefícios 

aos estudantes, à medida que motiva e proporciona interesse nas atividades 

escolares, aumenta seu interesse em estudar os conteúdos curriculares ao usá-

lo em pesquisas, por exemplo, e torna as aulas mais participativas e interativas. 

Em 2001, uma pesquisa feita pela Stanford Research Institute investigou 

professores de 102 instituições de ensino acerca do uso de dispositivos móveis 

na escola. Os resultados apontam que 90% dos professores descobriram 

eficientes ferramentas de ensino nos dispositivos móveis e acreditam que podem 

ter um impacto positivo na aprendizagem dos estudantes. 75% dos professores 

que autorizaram que os estudantes levassem os dispositivos para casa, 

afirmaram que houve um aumento na conclusão dos trabalhos de casa. 

Enquanto 66% dos estudantes mencionaram que o uso dos dispositivos móveis 

para a aprendizagem é confortável (no sentido de adequado). Em síntese, 
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próximo de 100% dos professores assegurou que o uso do software apropriado 

à disciplina e o uso de acessórios específicos foi de vital importância na 

aprendizagem, ao complementar os recursos básicos dos dispositivos móveis 

(KNITTEL, 2014).  

Hélinton Luiz Vieira Marques, Gerente de Novos Produtos da Positivo 

Informática Tecnologia Educacional menciona, em entrevista proferida em 2014, 

o estudo realizado pela Harris Interactive (empresa de pesquisa global) sobre as 

novas tendências e cenários para o uso de dispositivos em sala de aulas. 

Segundo ele, os resultados assinalam que 44% dos estudantes nos Estados 

Unidos usam algum tipo de tablet para aprendizagem, 92% acreditam que o uso 

do tablet na escola vai mudar a forma como eles aprendem no futuro e 90% 

disseram que usar um tablet torna o aprendizado mais divertido (MARQUES, 

2014). 

 Lima et al (2016) realizaram uma pesquisa de revisão de literatura de 

artigos publicados sobre a utilização do VISIR23 - Virtual Instrument Systems in 

Reality, desde 2004 até maio de 2016. Relatam que, desde 2000, um grande 

número de laboratórios remotos, em diferentes áreas científicas e tecnológicas, 

têm sido implementados por todo o mundo. Os resultados assinalam que o 

sistema VISIR é um recurso educacional útil e funcional. Bem aceito pelos 

estudantes, potencializa o aumento das suas competências, assim como o 

conhecimento, como foi relatado em 59% dos casos analisados. Também 

potencializa a confiança dos estudantes no laboratório, bem como o entusiasmo 

e a motivação, como em 45,5% dos casos.  

Apesar de serem apenas pontualmente referenciadas nos casos 

analisados, tais como a atenção do professor ao componente VISIR no decurso 

de toda a disciplina e a sua supervisão nas primeiras utilizações do estudante, 

os autores destacam que, para o desenho curricular, é necessário planejar as 

tarefas com o VISIR de acordo com os objetivos de aprendizagem e 

conhecimentos do estudante. Em síntese, a contribuição do VISIR para a nota 

                                                             
23 Um laboratório remoto pode ser definido como um recurso educacional, no qual o utilizador e 
o equipamento estão fisicamente separados. Para que o utilizador possa realizar a experiência, 
é necessária a existência de um meio de comunicação (por exemplo, a internet) entre o utilizador 
e o equipamento e normalmente também é necessário algum tipo de interface - o utilizador tem 
a possibilidade de configurar, controlar e/ou monitorizar os parâmetros físicos de uma 
experiência real (ALVES et al, 2011). 
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final tem também um papel importante no empenho e motivação dos estudantes. 

Os autores indicam que ele deve ser usado como um complemento ao 

laboratório hands-on ou como uma ferramenta de apoio ao ensino à distância. 

Os mesmos autores ainda salientam que, “a maioria das vantagens deste tipo 

de recurso já foi enumerada, mas vale a pena chamar a atenção que também 

permite a colaboração na área de educação e na investigação entre indivíduos 

e instituições espalhados por todo o mundo” (LIMA et al, 2016, p.111).  

De modo recente, foi lançado o Projeto VISIR+, um consórcio entre os 

países europeus que possuem sistemas VISIR instalados, Brasil e Argentina, em 

novembro de 2015. O objetivo deste projeto é desenvolver uma série de módulos 

educacionais que incluam a utilização de hands-on, simulação, cálculo e VISIR, 

segundo uma metodologia de ensino-aprendizagem baseada em 

questões/problemas (Ibid, 2016). Para Lima et al (2016), “este projeto permitirá, 

com certeza, conduzir um estudo em contextos diferentes, sobre como e quais 

os resultados de aprendizagem que são afetados pelo uso simultâneo destes 

recursos” (p.111).  

A forma que o professor fará a abordagem dos conteúdos precisa ser 

cuidadosa, pois terá que alinhar o conteúdo ao recurso tecnológico apropriado 

para que haja a compreensão da proposta de ensino para que “a aula não seja 

um fracasso” (Ibid, 2016, p.45) Portanto, o professor fará a diferença na 

aprendizagem quando houver o respeito das especificidades do ensino e da 

tecnologia (KENSKI, 2007). Isto se estende para os estudantes com AH/SD, pois 

o respeito do professor às habilidades de cada aluno será fundamental no 

processo de desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e moral. 

Ainda sobre a atuação do professor, Hélinton Luiz Vieira Marques explica 

que “à medida que a evolução é direcionada para uma linguagem natural na 

utilização dos dispositivos, os professores podem concentrar-se mais na 

atividade do que na tecnologia” (MARQUES, 2014).  

Portanto, a questão acerca da introdução das tecnologias na educação 

brasileira deve ter sua discussão ampliada (MORAES, 2001). Faz-se necessário 

mais investimento em pesquisas sobre os benefícios e malefícios do uso dos 

aplicativos móveis em sala de aula, pois são raros os estudos que levam em 

conta o contexto social e a cultural do Brasil. A maioria das pesquisas mais 

avançadas se concentra nos países de língua inglesa, a exemplo dos Estados 
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Unidos e Reino Unido que, após reformulação da educação em seus países, 

introduziram o uso de tablet aliados à aprendizagem escolar nas escolas 

primárias e secundárias (Primary and Secundary School).  

Por exemplo, o estudo realizado por Clarke (2014) do grupo de pesquisa 

família, criança e jovem (Family, Kids and Youth research group) analisou o uso 

de tablet por estudantes do Reino Unido em que uma amostra representativa de 

671 escolas públicas (state schools) e particulares (independent schools) foi 

avaliada. Quase 70% das escolas primárias e secundárias24 no Reino Unido já 

utilizam computadores tablet, segundo a pesquisa. Mas o estudo diz que não há 

evidências claras de aperfeiçoamento acadêmico para estudantes que usam os 

dispositivos do tablet.  

O estudo, encomendado pela (Education Technology Charity Tablets for 

Schools) para escolas, olhou também para o uso do tablet em casa. A esse 

respeito, muitos estudantes relataram que usam o dispositivo conectado à 

internet na cama para continuar conversas de mídia social. O rápido crescimento 

dos tablets na sala de aula foi uma das maneiras em que o estudo constatou que 

os jovens estão imersos em tecnologia na escola e em casa. Os tablets estão 

sendo utilizados, pelo menos, em 68% das escolas de ensino primário e 69% 

das escolas secundárias, de acordo com este estudo. Foi observado exemplos 

de uso muito mais intensivo. Em 9% de escolas, houve um dispositivo individual 

de tablet para cada aluno (CLARKE, 2014).  

A tendência subjacente é de aumento crescente do número de tablet nas 

escolas. 45% dos professores que relataram não o usarem, também 

mencionaram que logo estariam propensos a utilizá-lo. Este mesmo estudo 

aponta que, entre 2014 e 2016, é esperado que o número de tablet suba de 

430.000 para quase 900.000 nas escolas. Quanto ao impacto do uso dos tablets 

                                                             
24 A fase primária inclui três faixas etárias: berçário (abaixo de 5 anos), infantil (5 a 7 ou 8 anos) 
categorizado como (Key Stage 1) e secundária (até 11 ou 12 anos) denominada como (Key Stage 
2). Na Inglaterra, as escolas primárias geralmente atendem crianças entre 4 e 11 anos de idade. 
Algumas escolas primárias têm um berçário ou um centro infantil anexado para atender a 
crianças mais novas. A maioria delas é pública (State school) e as escolas atendem meninos 
e meninas em sala de aulas mistas. É usual a transferência direta da escola primária para a 
escola secundária aos 11 anos (na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) ou 12 (na 
Escócia), mas na Inglaterra é possível, ainda, as crianças fazerem a transição através de escolas 
de ensino médio que atendem vários idades entre 8 e 14. Dependendo da idade e a faixa etária 
da escola de ensino médio, as crianças são classificadas no primário ou secundário. Disponível 
em https://www.gov.uk/government/uploads/system 
/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf. Acessado em 19 de julho de 2017. 
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na aprendizagem, não é possível fazer uma conexão definitiva entre tablet e 

melhores resultados escolares (Ibid, 2014).  

 
Os pesquisadores não podem isolar o impacto da tecnologia como a 
causa específica de um aumento no envolvimento dos alunos com as 
atividades escolares, mas os professores têm reportado um impacto 
positivo. E há evidências de que eles (tablets) ajudam a motivar os 
alunos que poderiam sair da escola. Quando eles usam os tables em 
casa aumenta o envolvimento das famílias. [...] o papel da tecnologia 
vai crescer nas escolas (CLARKE, 2014, p.16). 

 
Por conseguinte, o tipo de dispositivo pode mudar, mas não pode ir 

embora, desaparecer. Vai parecer ridículo, se alguns deles (os professores) não 

usam a tecnologia, comenta Clarke (2014). Portanto, para contribuir 

efetivamente no uso e disseminação das ferramentas computacionais e propiciar 

a inclusão de indivíduos em nossa sociedade informatizada, faz-se necessário à 

formação continuada dos professores, a reformulação das escolas e propostas 

curriculares, bem como investimento e educação no Brasil.   

No capítulo seguinte discutiremos sobre a transmissão social, isto é, o 

papel da escola (o ambiente cooperativo) e do professor no desenvolvimento 

lógico-matemático dos adolescentes com AH/SD. 
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3. A TRANSMISSÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO LÓGICO- 

MATEMÁTICO  

 

Neste capítulo, reflete-se sobre o ambiente cooperativo de aprendizagem 

e o papel do professor como facilitador do processo de construção do raciocínio 

lógico-matemático. O fator educação é determinante no desenvolvimento, mas 

por si só é insuficiente pela seguinte razão: para que uma transmissão social 

25seja possível entre o adulto e a criança ou entre o meio social o educando, é 

necessário que o educador provoque conflitos cognitivos26 e isto só é possível 

em um ambiente de cooperação para a aprendizagem.  

 

3.1 Re significação do ambiente escolar para aprendizagem cooperativa 

 

Um dos equívocos vistos na escola é intimidar ou impedir o 

desenvolvimento autônomo do aluno e moldá-lo para que ele encontre as 

resoluções e conclusões padrões. Em Matemática, há inúmeras formas de 

resolver um mesmo problema e não apenas as “consagradas”, repetidas e 

recomendadas pelos 74 livros didáticos e materiais pedagógicos. Possibilitar ao 

estudante que ele crie seus próprios métodos de resolução e, até mesmo, que 

suas teorias viabilizem a exploração e o consequente desenvolvimento de seu 

raciocínio. Uma vez que grande quantidade de técnicas e procedimentos 

apresentados pelos professores pode ser realizada pelos estudantes sem 

compreensão da grande importância que tem o processo de conscientização das 

ações. Organizar atividades em grupo e discussões entre os pares e promover 

explanação e defesa de ideias pode contribuir para a necessária reflexão sobre 

as ações (HOFFMANN, 2006). 

Entretanto, nem sempre o conflito cognitivo é instigado pelo educador a 

fim de garantir a motivação intrínseca do educando ou, pelo menos, um maior 

engajamento motivacional por parte dele. Ao considerar “um conflito estruturador 

                                                             
25 Pode-se entender por transmissão social: “[...] Piaget refere-se ao processo através do qual 
somos influenciados não pela nossa atividade própria, mas pelo contexto social, pela observação 
dos outros e pela educação” (PIAGET, 2012, p.12).  
26 Segundo Piaget (1977), o desenvolvimento cognitivo dá-se quando temos um conflito 
cognitivo. O conflito cognitivo causa instabilidade, motivação, conflito, duvida, desejo de saber. 
Este conflito cognitivo dá-se quando percebemos que temos algo contraditório é interno e 
pessoal. 
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fonte de mudança no indivíduo” (HOFFMANN, 2006, p.21) é preciso repensar as 

tarefas escolares. Elas necessitam se tornar, ao mesmo tempo, interessantes e 

desafiadoras, pois, de um lado, estas se aproximam da lógica do sujeito e, de 

outro, são desafiadoras na perspectiva de suscitarem o desequilíbrio (GARNIER, 

BEDNARZ e ULANOVSKAYA, 1996).  

Da Silva (2012) discute a problemática motivacional concernente à 

utilização do conflito social cognitivo como mecanismo utilizado para promover 

um maior engajamento do sujeito frente ao desafio de aprender ciências. O autor 

expõe que, em vez de se envolverem, muitos estudantes apresentam 

comportamentos, reclamações ou preocupações que escapam ao escopo 

estritamente cognitivo:  

 

1) Muitas vezes, o aluno ignora o fracasso (refere-se ao fato de que 
realiza a experiência e não percebe que o resultado está em desacordo 
com suas crenças);  
2) Fica perplexo e guarda a dúvida;  
3) “Arranja explicações ad-hoc” (Chinn & Brewer, apud Villani & Cabral, 
obra citada, p. 4);  
4) “Quer agradar o professor” (Thorley & Stofell apud Villani & Cabral, 
obra citada, p. 4);  
5) “Busca obter notas boas” (Pintrich et al, 1993);  
6) “Identificar-se com uma figura famosa” (Pintrich et al, Obra citada); 
7) “Pretende ser reconhecido pelos colegas” (Pintrich et al, Obra 
citada);  
8) “Lá vem esse professor com as experiências dele [...], caramba!!! 
Eu achava que sabia alguma coisa, agora não sei mais de nada” 
(relacionada à minha prática em sala de aula).  
9) “Ah!! Professor, tem que pensar!!” (Baird et. al. apud Villani, 2001, 
p.7)  
10) “Se o senhor já sabe, porque não dá logo a resposta!!!” 
(Relacionada à minha prática em sala de aula) (p.218). 
 

 

Da Silva (2012) afirma que “seria natural” (p.219) supor que este aluno 

(que acredite não possuir inteligência suficiente para aprender física) “ao 

vivenciar a insatisfação ou o conflito cognitivo proposto pelo modelo, reafirme 

sua condição de inferioridade e isto venha a impactar negativamente sua 

motivação” (Ibid, 2012, p.219).  Complementa, ainda, que “devido à forte reação 

que os estudantes apresentam no momento em que vivenciam a insatisfação ou 

o conflito cognitivo, alguns dos cânones básicos do modelo começaram a ser 

questionados” (Ibid, 2012, p.221), a exemplo de Mortimer citado por Da Silva 

(2012) que faz crítica à conclusão simplista de certas pesquisas ao apontarem o 

conflito como o principal responsável pelo baixo rendimento dos educandos:  
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a aplicação dessas estratégias em sala de aula tem resultado numa 
relação de custo-benefício altamente desfavorável. Gasta-se muito 
tempo com poucos conceitos, e muitos vezes esse processo não 
resulta na construção de conceitos científicos, mas na reafirmação do 
pensamento de senso-comum. A prática de sala de aula contribui para 
o aumento da consciência do estudante sobre suas concepções mas 
não consegue dar o salto esperado em direção aos conceitos 
científicos. [...] Outro tipo de problema nesses tipos de estratégia de 
ensino é a dificuldade que os alunos enfrentam em reconhecer e 
vivenciar conflitos. Isso poderia explicar a improdutividade de certas 
discussões em grupo na sala de aula [...] (MORTIMER apud DA SILVA, 
2012, p.p.220-221).  
 

Para Da Silva (2012), tais exposições trazem à tona uma crítica a 

existência do sujeito epistemológico piagetiano e, por conseguinte, do conceito 

de equilibração majorante27 como mecanismo de desenvolvimento das 

estruturas cognitivas do indivíduo. As exposições retratam que é natural que 

alguns estudantes não possam suportar o desequilíbrio cognitivo, porém é 

preciso se questionar: como os estudantes chegaram ao desenvolvimento 

cognitivo? É possível avançarem para etapas seguintes no desenvolvimento 

cognitivo sem vivenciar conflitos cognitivos? Que conflitos cognitivos eles 

tiveram experiência no seu cotidiano? Desta forma, Da Silva (2012) afirma que: 

 

as atividades baseadas no conflito sócio cognitivo estão sendo 
responsabilizadas erroneamente pelos déficits motivacionais. 
[...] Na verdade, o aluno passa anos lidando no ambiente escolar 
com uma metodologia baseada em uma epistemologia 
tradicional de ensino. Sendo assim, podemos supor que com o 
tempo, esta epistemologia produziu junto ao sujeito não só uma 
orientação de realização, mas também a forma de como o sujeito 
aprende determinando seu possível relacionamento com o 
conhecimento (p.230). 

 

Dois motivos podem justificar a tese do conflito cognitivo não ser 

responsável em internalizar junto ao sujeito qualquer tipo de orientação de 

realização, muito menos uma autoimagem depreciativa, como é caso da meta 

performance-evitação. Primeiramente, “não devemos deixar de considerar de 

que, apesar do sucesso das ideias sócio construtivistas, são raros os momentos 

em que os estudantes têm contado efetivamente com esta metodologia de 

ensino” (DA SILVA, 2012, p.229) e, por segundo, o surgimento destes déficits 

motivacionais não deve ser exclusivo da estratégia sócio construtivista porque 

                                                             
27 Para Piaget (1967), a passagem de um nível de inteligência para outro nível é chamado de 
equilíbrio majorante. 
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“o sujeito de antemão está convicto de sua suposta incapacidade cognitiva” (DA 

SILVA, 2012, p.24).  

Portanto, é muito provável que, em atividades escolares tradicionais, 

principalmente quando estas começam a aumentar em dificuldade, o sujeito 

orientado à meta performance-evitação também apresente tais déficits 

motivacionais. Entretanto, estes déficits podem passar despercebidos, pois os 

sujeitos orientados a esta meta procuram esconder possíveis dificuldades, 

inclusive as motivacionais (Da SILVA, 2012). 

Este fato ocorre também com estudantes com AH/SD, pois, diferentemente 

do que alguns teóricos afirmam que eles não apresentam dificuldades, é sabido 

que as altas habilidades geralmente são em áreas específicas e em se tratar da 

área da matemática, estudantes com altas habilidades linguísticas, corporal- 

sinestésica e até mesmo artística podem vir a apresentar alguma dificuldade na 

área lógico-matemática e vice-versa, no caso de superdotados na área 

matemática (STADLER, 2016). Portanto, algumas habilidades e características 

associadas à superdotação podem se manifestar apenas quando o aluno estiver 

engajado em alguma atividade ou área de interesse, segundo (RENZULLI e 

REIS, 1997).  

No caso de crianças com AH/SD do tipo acadêmico, uma investigação 

feita por Hazin et al (2009) constatou duas crianças com altas habilidades que,  

apesar de terem obtido um bom desempenho no teste de avaliação da atividade 

matemática (25 pontos de 29 pontos possíveis), cometeram erros em questões 

que tinham uma característica em comum, a saber, problemas ditados 

oralmente, ou seja, não escritos, que mobilizavam, portanto, habilidades 

cognitivas específicas, tais como a atenção e a memória verbal, o que pode ser 

justificado pelo desempenho abaixo da média destas mesmas crianças no teste 

de Atenção Concentrada. 

Os trabalhos de psicologia social genética “contribuem amplamente para 

explicitar o conflito cognitivo (levantamento das condições passíveis de gerar um 

tal conflito), diferentes modos possíveis de resolução do conflito dentro da 

interação social” (GARNIER, BEDNARZ e ULANOVSKAYA, 1996, p.17), 

evidenciado o papel do conflito cognitivo na construção cognitiva do sujeito.  

Para esses autores, o conflito denominado de “sócio cognitivo”, somente 

é possível quando  
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[...] ocorrem interações, exprimindo simultaneamente diversas ações, 
soluções, discursos, etc., e nas quais se manifesta um sistema de 
centrações cognitivas opostas [grifo nosso], propondo o problema 
de sua coordenação em novos sistemas de conjunto que permitem 
enunciá-lo (GARNIER, BEDNARZ e ULANOVSKAYA, 1996, p.17) 
[grifos nossos]. 

 

Quando Piaget descreveu o processo de socialização do ser humano, 

ficou evidente que, em sua opinião, as ações, a motivação e a cooperação 

mantêm estreitas ligações com as funções mentais com influência recíproca 

entre os fatores. O ambiente social propicia condições para que a criança interaja 

com os outros indivíduos que desenvolve a cooperação. Entretanto, ainda que 

Piaget tenha reconhecido que a cooperação social favorece a descentralização 

cognitiva necessária à formação do pensamento lógico, ele considerava que as 

relações de cooperação só aparecem a partir de um determinando nível de 

desenvolvimento, mais especificamente, no pensamento operatório. Ou seja, 

como afirma Perret-Clemont (1978), “a aptidão para operar é solidária ao 

desenvolvimento das operações” (p.30). Portanto, para Piaget, a atividade 

educativa só encontra ressonância se estiver adequada ao nível de 

desenvolvimento mental (PALANGANA, 2015).  

Neste ínterim, como oferecermos oportunidades aos estudantes para 

demonstrarem o que aprenderam e como reconhecemos e valorizamos seu 

crescimento intelectual e contribuições? Bona e Ribeiro (2016) salientam que a 

prática docente que desperta a curiosidade dos estudantes pelo contexto 

utilizado, a forma como ocorre o raciocínio lógico matemático ou o 

desenvolvimento da atividade é “a aprendizagem cooperativa28 e o meio são as 

tecnologias digitais em rede, ou estruturados numa prática docente dialogada e 

investigativa” (BONA e RIBEIRO, 2016, p.3) [grifos nossos]. 

Cohen e Lotan (2017) defendem eficazmente a utilização do trabalho em 

grupo em termos heterogêneos e fornecem exemplos úteis de como os 

estudantes são levados a aprender uns com os outros. Porque nessa proposta, 

“as diferenças se tornam vantagens em vez de desvantagens” (2017, p.7), 

                                                             
28 Entende-se por aprendizagem cooperativa: “[...] é um método em que os alunos trabalham em 

pequenos grupos heterogêneos, com papéis previamente definidos, trocando informações e 
partilhando materiais, estando cada aluno consciente de que só terá sucesso se todos os 
elementos do grupo também tiverem” (PINHO, FERREIRA e LOPES, 2013, p.914). 
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menciona John I. Goodlad no prefácio da 2 ed. da obra “Designing groupwork: 

strategies for the heterogeneous classroom”, traduzida no Brasil por “Planejando 

o trabalho em grupo: estratégias para salas de aula”.    

A aprendizagem cooperativa está amparada, essencialmente, pelo pilar: 

a aprendizagem, onde há “participação direta e ativa de todos os adolescentes” 

(p.916). Ou seja, existe a interajuda entre eles e a cooperação em que os 

adolescentes têm a possibilidade de “atingir níveis mais altos de aprendizagem” 

(MASET apud PINTO, FERREIRA  e LOPES, 2003, p.916). 

Os mesmos autores afirmam que existem vários métodos de 

aprendizagem cooperativa, “sendo uns mais prescritivos e concretos e outros 

mais conceituais e flexíveis” (Ibid, 2003, p. 916), diversidade esta que contribui 

para que haja a difusão destes métodos para que sejam utilizados nas escolas 

e contextos em que há aprendizagem em consideração com a formação de cada 

professor, a atividade e os estudantes que irão realizar (PINHO, FERREIRA e 

LOPES, 2013). Desse modo, para Johnson, Johnson e Holubec (1999), a 

aprendizagem cooperativa pode ser dividida em três grupos: os formais, os 

informais e os de base.  

Pesquisa realizada por Richit e Maltempi (2010) com 6 acadêmicos do 1º 

ano do Curso de Licenciatura em Matemática da Unesp de Rio Claro, com idades 

entre 18 e 23 anos, sendo que a maioria deles estava na faixa dos 18 aos 20 

anos, com o software de geometria dinâmica Geometricks, dispôs os 

acadêmicos participantes em duplas durante 9 sessões com duração de 3 horas 

cada. Utilizou-se a aprendizagem cooperativa, ou seja, um aluno pode auxiliar o 

outro no trabalho em conjunto. Os resultados apontam que as atitudes de 

responsabilidade e dedicação foram evidenciadas pelos participantes. Eles 

revelaram comprometimento com a aprendizagem de Geometria Analítica, talvez 

em consequência da nova avaliação a que seriam submetidos no final do 

segundo semestre, e explicitaram, ainda, o interesse, a curiosidade e a 

motivação que a interação com as tecnologias informáticas lhes proporciona.  

As conversas registradas nas sessões se deram entre os integrantes das 

duplas e entre duplas distintas, nas quais os licenciados refletiam a respeito das 

representações feitas, dos objetivos das atividades sugeridas, das possíveis 

aplicações de um dado conceito e sobre a apresentação escrita destas 

atividades. Apesar de terem apresentado dificuldades em alguns conteúdos 
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específicos de Geometria Analítica, as duplas constituídas procuraram abranger 

vários assuntos em seus projetos e isso mostra que estes jovens se sentem 

capazes de encarar novos desafios. Ademais, afirmaram que buscam aproveitar 

ao máximo todas as oportunidades acadêmicas que surgem para ampliar as 

suas experiências educacionais como uma forma de favorecer o seu 

aprendizado e seu desenvolvimento pessoal. 

Outro estudo, feito por Bona, Fagundes e Basso (2013) com 60 

estudantes do ensino médio técnico em informática do IFRS, com ênfase na 

informática diretamente ligada a Educação Matemática, durante os anos de 2011 

e 2012, a partir do método de pesquisa-ação que levou em consideração a forma 

de aprender cooperativamente, concluiu que a construção de conceitos 

matemáticos pelos estudantes, de maneira autônoma e responsável, por meio 

da incorporação das tecnologias online às aulas de matemática é possível 

porque os leva à reflexão e tomada de consciência dos seus conhecimentos de 

Matemática. Mostrou-se, também, viável à professora-pesquisadora 

compreender o processo de aprendizagem cooperativa, devido ao retorno dos 

estudantes sobre como estão a aprender e como deve planejar e replanejar suas 

aulas e atividades. 

 Pinho, Ferreira e Lopes (2013) fizeram uma pesquisa de fator qualitativo 

com 7 professores do ensino básico e secundário da disciplina de português 

sobre o que achavam da aprendizagem cooperativa entre os estudantes e 

verificou-se respostas positivas, ou seja, eles caracterizaram como um método 

que aumenta o rendimento escolar, melhora a autoestima dos estudantes e as 

competências sociais. 

Portanto, “na cooperação todos os estudantes têm o mesmo objetivo e 

agem de forma simultânea, uma vez que na colaboração cada sujeito contribui 

de alguma maneira, tendo ou não o mesmo objetivo” (BONA, BASSO e 

FAGUNDES, 2011, p.5). Em consonância com Piaget (1973), “cooperar na ação 

é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações (qualitativas ou 

métricas) de correspondência, reciprocidade ou complementariedade, as 

operações executadas por cada um dos parceiros” (p.34). Assim, cooperação se 

distingue de colaborar, a qual resume-se “à reunião das ações que são 

realizadas isoladamente pelos parceiros, mesmo quando o fazem na direção de 

um objetivo" mencionam Bona, Basso e Fagundes (2011, p.5).  
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Para dar continuidade à exploração dos processos sociais e psicológicos 

envolvidos em interações em pequenos grupos, bem como o impacto social, dar-

se-á ênfase a ação do professor na proposta de aprendizagem cooperativa. 

Antes disso, nós propomos a expor o que as pesquisas têm mostrado acerca do 

papel do professor na sala de aula das escolas brasileiras.   

 

3.2 A ação do professor no ambiente escolar cooperativo 

 

A problemática exposta, a seguir, discorre sobre o contexto da realidade 

escolar brasileira, em que os professores envoltos de uma proposta tradicional 

de ensino centralizam o processo de aprendizagem em quem ensina e não em 

quem aprende, o aluno, o qual assume um papel passivo nesta relação, pois 

para o professor, o processo de aprendizagem se resume em repassar 

oralmente os conteúdos para a turma, sem levar em conta as especificidades de 

cada aluno, suas limitações, criatividade e potencialidades. 

Para Alencar (1996), a educação ainda está presa ao passado e ignora 

que a maioria de nossos estudantes irá passar grande parte da vida no mundo 

desconhecido do século XXI. O pensamento criativo apresenta inúmeras 

possibilidades para resolver um único problema, com abundância ou quantidade 

de ideias diferentes sobre um mesmo assunto, com respostas incomuns e 

detalhadas e ainda parece pouco explorado pelos professores (FLEITH e 

ALENCAR, 2007). 

As pesquisas mostram que os professores geralmente percebem como 

desejáveis as práticas que envolvem os estudantes e a manutenção do diálogo 

em sala de aula. Infelizmente, as mesmas revelam práticas e oportunidades de 

aprendizagem que se encontram muito distantes dessas expectativas e ideia. Na 

maior parte do tempo, os professores discursam, explicam, perguntam a toda a 

turma e monitoram as tarefas de classe, especialmente em escolas do ensino 

médio, expõe John I. Goodlad..  

Complementa ainda, descobriu-se que os professores falam muito mais 

do que todos s seus estudantes juntos durante 150 minutos de discursos 

gravados em centenas de salas de aulas. Nesses 150 minutos, os estudantes 

raramente começaram a falar, fizeram comentários ou perguntas não 

autorizados, o que despendeu, em tais iniciativas, cerca de 7 a 8 minutos no 
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total. Os professores raramente questionam a validade dessas descobertas. 

Geralmente, reconhecem a si próprios nos dados e ficam pouco à vontade: 

alguns se tornam defensivos. Porém, a maioria passa rapidamente de postura 

defensiva para perguntas sobre como proceder de maneira diferente.   

Para Freire (1987) citado por Carletto (2011), na realidade escolar, o aluno 

é um receptador passivo dos conteúdos que o professor leva para a sala de aula. 

Gunstone (1992) afirma que não só as concepções espontâneas impactam o 

processo de aprender os novos conceitos, mas também as concepções sobre 

ensino-aprendizagem que os estudantes carregam podem se constituir 

verdadeiras barreiras ao processo e vir a inviabilizá-lo, conforme trecho abaixo.  

 
[...] De Jong, um professor de física de uma escola secundária 
vitoriana, explorando o impacto da reconstrução de seu método de 
ensino em torno de princípios construtivistas, encontrou um número 
considerável de estudantes que acreditam que, para aprender física, é 
necessário possuir dois atributos: ser muito inteligente e possuir boa 
memória. Estes atributos foram vistos como coisas que você tem ou 
não tem; nada poderia ser feito para adquiri-los (GUNSTONE, 1992, 
citado por DA SILVA, 2012, p.219).29 

 
Em salas de aulas tradicionais, a maioria das regras se concentra nos 

comportamentos individuais dos estudantes: “Faça seu próprio trabalho!”, “Não 

preste atenção no que os outros estudantes estão fazendo!” e “Fique em 

silêncio!”. Quando lidam com estudantes mais jovens, muitos reforçam essas 

regras por meio de repetição, recompensa e punição. Com os estudantes do 

Ensino Médio, essas regras foram internalizadas a tal ponto que os que 

colaboram estão bastante inconscientes do motivo pelo qual se comportam em 

sala do jeito que o fazem. (KENSKI, 2007; VALENTE, 2002). 

Piaget, ao longo das suas obras, considera a ação do sujeito como 

fundamental para a construção do conhecimento. O ser humano não é alguém 

que espera que o conhecimento seja transmitido, antes pelo contrário, aprende 

através das suas próprias ações sobre o objeto de estudo enquanto sujeito 

autônomo que constrói o seu próprio pensamento (MAGALHÃES, 2014).   

                                                             
29 Tradução de Sérgio Antônio da Silva a partir do texto original: No se trata, como puede verse 
de eliminar los conflictos cognoscitivos, sino de evitar que adquieram el caráter de una 
confrontación entre las ideas proprias (incorrectas) y los conocimientos científicos (externos). A 
este respecto, Solomon (1991) argumenta que "tras impulsar la expresión de un conjunto de 
opiniones particulares, el profesor no puede simplemente rechazar las que no se ajustan a la 
teoria vigente. De esse modo dejaría de ser posible um diálogo abierto (DA SILVA, 2012, p.219). 
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Com efeito, Piaget defende que o sujeito é o protagonista na aquisição do 

conhecimento, que as operações da inteligência não são inatas, em que se 

considera a ação como a “matéria-prima” do conhecimento e o desenvolvimento 

cognitivo como resultado das mudanças na organização das estruturas 

cognitivas, fruto da adaptação ao ambiente e devido à ação do sujeito 

(MAGALHAES, 2014). Para Piaget (1970), “cada vez que se ensina 

prematuramente a uma criança alguma coisa que ela poderia descobrir sozinha, 

se impede de inventá-la e, consequentemente, de entendê-la completamente” 

(p.28).  

Assim, o ensino deve possibilitar as múltiplas interações entre o aluno e 

os conteúdos que ele deve aprender, potencializar e favorecer as construções 

de estruturas intelectuais, como também deve problematizar atividades que 

envolvam o aluno, incitá-lo a uma procura criativa e intuitiva de soluções para os 

problemas que o rodeiam.  

Ao que se refere ao professor como implementador da aprendizagem 

cooperativa, Bidegáin (1999) aponta que ele possui três funções de grande 

importância, sendo a mediação, a observação e a facilitação de autonomia do 

adolescente, sendo o professor o mediador e organizador das atividades a serem 

realizadas que observa a realização da tarefa e interfere pedagogicamente, caso 

seja necessário. Ele estimula a cooperação entre os estudantes, dá a eles 

autonomia e estimula a tomada de decisão no desempenho da atividade 

proposta (PINHO, FERREIRA e LOPES, 2013). Se estivermos convencidos em 

cumprir os propósitos principais da educação, precisamos providenciar as 

diferentes maneiras pelas quais nossa inteligência nos permite agir na vontade 

em torno de nós e dentro de nós (ROBINSON & ARONICA, 2015).  

Para tanto, é essencial que todos os estudantes tenham oportunidades 

adequadas para explorar o leque de suas habilidades e sensibilidades na escola 

indo muito além de suas capacidades para o trabalho acadêmico convencional. 

Isto tem implicações fundamentais para a estrutura e o equilíbrio do currículo 

para todos (ROBINSON & ARONICA, 2015). A escola ocupa lugar essencial para 

desenvolver e expandir suas habilidades, as aptidões e talentos (Renzulli, 1978; 

1986a). Esse autor “evidencia a necessidade de uma mudança no enfoque das 

definições de superdotação de ser ou não ser superdotado para desenvolver 

comportamentos superdotados” (VESTENA et al, 2017, p.7). 

file:///C:/Users/Dionisio/Documents/Meus%20Documentos/Defesas%20e%20Qualificações/Defesas%20e%20Qualificações%202017/Mariangela/Abordagem%20do%20processo%20de%20ensino%20e%20aprendizagem%20na%20Perspectiva%20da%20%20Modelagem%20na%20Educação%20Matemática.docx
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Assim, a visão de superdotação como um fenômeno inato e cristalizado 

seria substituído por uma visão mais dinâmica e flexível, levando-se em 

consideração a importância da interação entre indivíduo e ambiente no 

desenvolvimento de comportamentos superdotados (ALENCAR e FLEITH, 

2007). Igualmente, torna-se um desafio determinar os fatores que levariam o 

indivíduo a usar seus recursos intelectuais, motivacionais e criativos em forma 

de produtos de nível superior ou em comportamentos de superdotação 

(VIRGOLIM, 2007a; 2007b).    

Tendo em vista que “a escola tem uma importância fundamental na 

sociedade, quanto mais acesso a informações ela puder dar ao seu aluno, mais 

atraente ela será” (KENSKI, 2007, p.63). Ainda sobre o papel desafiador do 

professor no uso das tecnologias associadas às aulas, Rosa e Cecílio (2010) 

consideram que “o maior desafio dos professores na sociedade atual é aprender 

seu novo papel e compreender as TICs e o lugar delas no processo de ensino e 

aprendizagem. Isso é enfatizado como um desafio porque a realidade escolar” 

(p.110). 

Quanto ao preparo da aula, Carletto (2011) define que “a forma com que 

os conteúdos são abordados torna-se um fator decisivo no processo de 

entendimento” (p.191), pois se abordado corretamente, tornará uma aula atrativa 

e proveitosa. Segundo Freire (1987) citado por Carletto (2011), para que haja um 

bom aproveitamento destes conteúdos, o professor “propõe a problematização 

e o diálogo com a realidade, para melhor entender suas contradições e 

potencializar sua superação” (p.188), o que ocasiona uma melhor interação entre 

o professor e o aluno. Aguiar (2008), nesse sentido, complementa que 

 
a participação do professor como facilitador do processo ensino-
aprendizagem é relevante para permitir que o aluno desenvolva 
habilidades e seja capaz de realizar a atribuição de significados 
importantes para sua articulação dentro do processo ensino-
aprendizagem (p.p.63-64). 

  
Para Rosa e Cecílio (2010), “o uso das TICs com fins educativos exige 

mudanças nos modos de compreender o ensino e a didática; e nisso a formação 

docente e as práticas educacionais têm papel central” (p.113). Assim, Rosa e 

Cecílio (2010) consideram as tecnologias em relação ao professor e aluno “um 

desafio para os professores, pois os alunos estão inseridos em uma sociedade 
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informatizada, e esses precisam explorar as possibilidades que as inovações 

tecnológicas oferecem para o processo educativo” (p.116). 

O professor utilizará a tecnologia desde o processo de planejamento da 

aula até quando o adolescente estiver fora da escola, salienta Kenski (2007), ou 

seja, quando o professor estiver a planejar a sua aula, utilizará os recursos 

tecnológicos, quando estiver a lecionar sua aula e quando o aluno estiver em 

sua casa, poderá continuar a utilização de recursos tecnológicos.  

 Carvalho e Gil-Perez (2001) apontam que “o professor precisa saber 

preparar um programa de atividades que leve seus alunos a construir os 

conhecimentos, habilidades e atitudes do conteúdo que se propõe a ensinar” 

(p.113). Nesta perspectiva, juntamente com o pensamento de Freire (1987), que 

critica o aluno como um receptador passivo, o professor, por meio do uso das 

tecnologias no trabalho com os conteúdos escolares, pode 

 
criar o diálogo entre sujeitos e sua realidade, entre educandos e 
educadores. Nas condições de aprendizagem os educandos vão se 
transformando em sujeitos de construção e reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo 
(FREIRE, 1987, p.80). 

 

Segundo Bona e Basso (2013), “as tecnologias atuais são recursos de 

trabalho para o professor que vê, com certa garantia, o despertar da curiosidade 

dos estudantes, e da sua participação ativa no processo de aprendizagem”  

(p.405). Pensar a aprendizagem é refletir “um processo que evoca visões de 

estudantes trocando ideias sobre temas, investigando a validade de diversos 

pontos de vista pela leitura, compartilhando suas descobertas e preparando 

relatórios individuais e em grupo” (COHEN e LOTAN, 2016, p.14).  

Portanto, a aprendizagem cooperativa compreende a participação efetiva 

dos educandos em atividades individuais e coletivas. Compreende busca e 

pesquisa em sala de aula por meio do uso da tecnologia, a exemplo dos 

aplicativos móveis, tendo o educador papel de instiga-los, isto é, promover 

conflitos cognitivos e desiquilíbrios e, ainda, problematizar os conteúdos, os 

quais passarão a ser internalizados.  

O próximo capítulo, descreve a metodologia utilizada para a realização 

desta pesquisa. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Apresentaremos o trato metodológico desta pesquisa, com enfoque, 

especificamente, nos itens: 4.1 acerca do delineamento da pesquisa, 4.2 

participantes, 4.3 tratamento - a classificação e critérios de seleção dos 

aplicativos, bem como o descritivo dos aplicativos 4.4 instrumentos e 4.5 

procedimentos de aplicação.   

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo-exploratório com análise do 

discurso. Para Ludke (1986), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” 

(p.11), com predominância da observação do participante. 

 

4.2 Participantes 

São participantes da pesquisa 3 (três) estudantes de uma escola do 

ensino fundamental e médio do município de Candói – Pr. Os estudantes, pais 

ou responsáveis autorizaram a participação  na pesquisa, assinaram o Termo de 

Assentimento para crianças e adolescentes (maiores de 6 anos e menores de 

18 anos), o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de 

Autorização de uso de imagem para a utilização de materiais em vídeos e fotos, 

vide em Anexo. 

Os três participantes estão matriculados na Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo 1 de Altas Habilidades/Superdotação. Sendo uma aluna do 

7º (sétimo) ano do Ensino Fundamental e dois estudantes do 8º (oitavo) ano do 

Ensino Fundamental. A sala de recursos possui, atualmente, 12 estudantes 

matriculados que frequentam as aulas. Foram escolhidos os 3 que possuem 

maior índice de desenvolvimento lógico-matemático, com base na avaliação 

psicológica e pedagógica (em anexo).  

 

4.2.1 Descritivo dos estudantes participantes 

 

ZEUS (nome fictício) 

Idade no momento da pesquisa: 12 anos.  

Data de nascimento: 16/04/2004 
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Data inicial da avaliação psicológica: 02/10/2014 

Data final da avaliação psicológica: 06/10/2014 

Idade no período da avaliação: 10 anos 

Escolaridade no período da avaliação: 5º ano 

Escolaridade no momento da pesquisa: 8º ano 

Instrumentos de avaliação aplicados: WISC-III, entrevista com o responsável, 

avaliação comportamental adaptativo e observações. 

 Com desenvolvimento cognitivo muito superior ao esperado para sua 

idade, apresenta desempenho superior em armar objetos, superior na 

compreensão, muito superior em completar figuras, superior em códigos e 

informação, vocabulário, cubos e semelhanças, muito superior em aritmética e 

arranjo de figuras. Apresenta coeficiente de inteligência 131. Zeus possui 

aparelho celular e joga por várias horas durante as horas vagas.  

 

POSEIDON (nome fictício) 

Idade no momento da pesquisa: 13 anos de idade.  

Data de nascimento: 03/09/2004 

Data inicial da avaliação psicológica: 26/08/2016 

Data final da avaliação psicológica: 12/12/2016 

Idade no período da avaliação: 10 anos 

Escolaridade no período da avaliação: 7º ano 

Escolaridade no momento da pesquisa: 8º ano 

Instrumentos de avaliação aplicados: WISC-III, entrevista com responsável, 

avaliação comportamental adaptativo, observações e discussão do caso com 

professora responsável. 

 Com desenvolvimento cognitivo muito superior ao esperado para sua 

idade, apresenta muito superior em nível verbal, na compreensão, na aritmética, 

nas semelhanças e no vocabulário; superior na execução e identificação visual, 

muito superior em arranjo de figuras e cubos. Segundo a avaliação psicológica, 

o aluno demonstrou habilidade acima da média no que diz respeito ao 

desempenho geral e específico na área de ciências e matemática. Apresenta 

coeficiente de inteligência 140. Poseidon possui aparelho celular, mas utiliza 

pouco para jogos nas horas vagas, mais para redes sociais. 
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ATENA (nome fictício)  

Idade no momento da pesquisa: 12 anos de idade.  

Data de nascimento: 07/10/2005 

Data inicial da avaliação psicológica: 23/08/2016 

Data final da avaliação psicológica: 12/12/2016 

Idade no período da avaliação: 11 anos 

Escolaridade no período da avaliação: 6º ano 

Escolaridade no momento da pesquisa: 7º ano 

Instrumentos de avaliação aplicados: WISC-III, entrevista com responsável, 

avaliação do comportamento adaptativo, observações e discussão do caso com 

professor responsável. 

 Com desenvolvimento cognitivo muito superior ao esperado para sua 

idade, apresenta desempenho muito superior em nível verbal, superior em 

compreensão, aritmética, semelhanças, execução, completar figuras e cubos e 

muito superior em vocabulário. Segundo a avaliação psicológica, ela demonstrou 

habilidade acima da média no que diz respeito ao desempenho geral e específico 

na área de ciências e matemática. Apresenta coeficiente de inteligência 132. 

Atena não possui aparelho celular. Utiliza o celular de seu pai, esporadicamente.  

 Os três participantes da pesquisa receberam nomes fictícios pela 

pesquisadora, a fim de preservar as suas identidades. 

 

 

4.3 Tratamento  

 Apresentaremos a classificação e critérios de seleção dos aplicativos, as 

características dos aplicativos selecionados, bem como os procedimentos de 

aplicação.  

 

4.3.1 Classificação e critérios de seleção dos aplicativos 

Os aplicativos para esta pesquisa foram selecionados a partir de um 

caráter eliminatório. De dez aplicativos, selecionados inicialmente para 

download, que envolvem matemática, apenas três aplicativos foram escolhidos 

e classificados, sendo que o terceiro, na área de engenharia, foi sugestão da 

banca na qualificação:  

 Rei da Matemática Jr, 

 Gears logic puzzles (Engrenagens) e 
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 Bridge Construction (Construção de Pontes).  

Os aplicativos foram caracterizados em três níveis de complexidade: 

elementar, moderado e complexo. A escolha levou em consideração os aspectos 

teóricos apontados por Kenski (2007), que caracteriza os jogos em estratégia, 

ação e simuladores, e a teoria Piagetiana em que se podem analisar os 

seguintes aspectos:  

 A classificação multiplicativa que é o ponto de partida da lógica 

fundamental; 

 O Pensamento hipotético-dedutivo, ou seja, o raciocínio. Como o 

aluno manipula as proposições apresentadas e as hipóteses 

possíveis para a resolução. 

 A lógica proposicional, as proposições. O aluno faz a 

decomposição dos elementos presentes antes de começar a 

resolver. 

 Hipóteses, onde faz combinações das ações possíveis de serem 

realizadas. 

 Reversibilidade, volta ao ponto de partida. 

 

Quadro 1: Aplicativos selecionados e grau de dificuldade 

APLICATIVO NÍVEL (Grau de Dificuldade) 

Rei da Matemática Jr Elementar 

Engrenagens Moderado 

Construção de Pontes Complexo 

Fonte: autoria própria. 

 

4.3.2 Descritivo dos aplicativos 

 Os descritivos dos aplicativos aqui apresentados foram lidos para cada 

um dos participantes antes da intervenção, a fim de explicar sobre a sua 

organização, funcionamento e fases a serem realizadas. 

- Rei da Matemática Jr – nível elementar: jogo dividido em três livros: Contagem, 

Adição e Miscelânea. Cada livro está subdividido em 9 capítulos, sendo que do 

capítulo 1º até o capítulo 8º possuem 10 atividades cada um e o 9º capítulo 

possui 16 atividades. Jogo realizado por completo (Figura 1).  

Figura 1: Rei da Matemática Jr 
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Fonte: Print do aplicativo, 2016. 
 
 

- Engrenagens – nível moderado: este jogo é composto basicamente por 

engrenagens soltas e algumas fixas no qual o objetivo é juntar todas elas para 

que girem ao mesmo tempo. Para isso, o jogador precisar de atenção, 

manipulação das hipóteses possíveis e das combinações entre engrenagens, 

criatividade e tentar não utilizar as engrenagens de auxílio. Dividido em 4 níveis, 

sendo trabalhado as 20 primeiras fases do Custom levels (Figura 2).  

Figura 2: Engrenagens 

 

Fonte: Print do aplicativo, 2016. 

 

- Construção de Pontes – nível complexo: este jogo tem por objetivo a construção 

de pontes. Após a construção, o jogador aciona o botão que liga o caminhão 

para fazer a travessia. Mas detalhe, a ponte não pode cair. É necessária muita 

atenção e estratégia para que a ponte não caia. O jogador só poderá passar de 

fase se conseguir fazer a travessia do caminhão com êxito, caso contrário, terá 

que refazer a ponte novamente. Conforme exposto na figura 3, o Jogo é dividido 
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em 3 modos: Normal, Easy e Hard. Foram utilizados os 4 primeiros níveis do 

modo Normal.  

Figura 3: Construção de Pontes 

 

Fonte: Print do aplicativo, 2016. 

 

4.4 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados foram os 3 (três) aplicativos. Os dados foram 

coletados a partir da intervenção dos participantes, tendo como foco principal a 

verificação do raciocínio lógico matemático na resolução das diferentes 

situações-problema. Também foi utilizado um questionário sócio demográfico 

que teve por objetivo obter informações complementares sobre o uso e a 

frequência de aplicativos nos smartphones no dia-a-dia e em diferentes espaços 

como no lar e na escola. 

 

4.5 Procedimentos de aplicação 

Esta pesquisa teve aprovação do Comité de Ética número 2.101.956 de 

22/02/2017. Os Termos de Consentimentos Livres Esclarecidos para os pais ou 

responsáveis pelos participantes foram apresentados pela pesquisadora e as 

assinaturas foram colhidas. As sessões de intervenção foram previamente 

agendadas em conformidade com a equipe pedagógica da escola participante 

desta pesquisa. Elas foram realizadas na Sala de Recursos Multifuncional Tipo 

1 de forma individual, nos meses de Fevereiro e Março de 2017.  

A participação dos estudantes se deu da seguinte maneira: o aluno 

Poseidon nas terças-feiras e os estudantes Zeus e Atena nas quintas-feiras.  

Totalizaram 9 (nove) sessões sendo 3 (três) com cada participante, 

organizadas da seguinte maneira:  

Sessão 1 – aplicação do questionário demográfico e intervenção com o 

aplicativo Rei da Matemática;  

Sessão 2 – intervenção com o aplicativo de Engrenagens e 

Sessão 3 – intervenção com o aplicativo Construção de Pontes. 
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O encaminhamento das sessões se deu a partir da leitura do descritivo 

dos aplicativos pela pesquisadora para os estudantes, no intuito de levá-los a 

conhecer cada instrumento, antes de interagir com eles, além de também saber 

o que aconteceria em cada sessão de aplicação dos aplicativos. 

Após o término da sessão, cada um retornava às atividades programadas 

pela escola e a pesquisadora dava sequência à aplicação para o próximo 

participante. Cada sessão de aplicação foi filmada e gravada por meio de um 

aplicativo no smartphone que capta a tela (Az Screen Recorder30, Az Gravador 

de tela), sendo que todas as jogadas ficaram gravadas para posterior análise.  

 
4.5.1 Critérios de análise dos dados 

 
Aplicativo 1 - Rei da Matemática Jr, nível elementar: os elementos 

matemáticos trabalhados nesse aplicativo são sequências numéricas, retas 

numéricas, sequências lógicas, frações, adição, subtração, multiplicação e 

associação de objetos com expressões numéricas. A respeito dos elementos 

matemáticos dispostos pela teoria piagetiana, destacamos: noção, combinação, 

proporção e associatividade.  

Aplicativo 2 – Engrenagens, nível moderado: os elementos matemáticos 

trabalhados nesse aplicativo são combinatória, reversibilidade e sequências 

lógicas. Elementos matemáticos destacados, conforme a teoria piagetiana, 

foram: análise combinatória (combinação de objetos), pensamento hipotético-

dedutivo (como se manipula as hipóteses e como se faz a decomposição dos 

elementos antes de começar), reversibilidade, noção e lógica das proposições 

(todas as combinações possíveis do pensamento). 

Aplicativo 3 - Construção de Pontes, nível complexo: os elementos 

matemáticos trabalhados nesse aplicativo são noção de espaço, capacidade, 

sistema monetário e simetria. Da teoria piagetiana, em relação aos elementos 

matemáticos, destacamos: reversibilidade, análise combinatória, proporção, 

                                                             
30 O aplicativo Az Screen Recorder (Az Gravador de tela) é um gravador de tela sem limite de 
tempo de gravação. As descrições do aplicativo informa que ele permite que você grave sua 
tela FullHD e vídeos QHD e é o único app screencast no mercado que pode ser pausado e 
retomado durante a gravação. Além disso, você também pode fazer muito mais, como gravação 
de áudio do microfone, mostrando seu toque na tela, a escolha da resolução de vídeo, 
ferramentas, contagem regressiva, mostrando texto, tempo e câmera lenta. Última atualização 
em 12 de abril de 2017. Possui mais de 10.000.000 de downloads. 
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pensamento hipotético-dedutivo (subordinação do real ao possível), lógica das 

proporções (todas as combinações possíveis do pensamento) e lógica simbólica. 

No próximo capítulo encontra-se a análise dos dados coletados durante a 

pesquisa, com ênfase ao raciocínio lógico-matemático. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO 

  

A análise dos dados foi realizada a partir das gravações das intervenções 

realizadas com cada um dos 3 participantes em observação de seu raciocínio 

lógico na resolução das situações-problema apresentadas nos aplicativos. 

Observaram-se as filmagens e gravações das jogadas por meio do aplicativo 

utilizado. 

 

 
5. 1 O raciocínio lógico matemático dos adolescentes superdotados dado ao 
aplicativo 1 
 

No aluno Zeus, na intervenção do aplicativo 1, pode-se observar o 

seguinte: 

 

Livro Contagem (C) 

 Este livro é composto por 9 atividades, sendo que serão representadas de 

C1 a C9. 

C1: Associação da quantidade de objetos ao numeral em que o raciocínio lógico 

foi muito rápido em associar todos sem nenhuma dificuldade. 

C2: Associação de dedos da mão ao numeral, raciocínio lógico rápido, sem 

dificuldade para compreender. 

 Zeus: __ “Às vezes é ruim pra achar o número ali”. 

C3: Sequência numérica com raciocínio muito rápido, sem dificuldades. 

C4: Associação de dados aos numerais, raciocínio lógico muito bom. 

C5: Sequência numérica, raciocínio lógico muito bom. Boa percepção. 

C6: Associação da quantidade de frutas ao numeral com boa percepção e 

raciocínio lógico rápido. 

C7: Associação de quantas patas ao animal. 

Zeus: __ “Quantas o que”? 

Pesquisadora: __ “Patas! 

Zeus: __ “Ah, tá. Entendi!” 

Era um peixe, e quando se fala em quantidade de patas, o mesmo não 

possui nenhuma. Levando o aluno a se sentir confuso e não conseguir achar a 
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solução correta, por responder sem analisar a situação, esgotando as 

alternativas, tendo que reiniciar as atividades do livro C4, desde o início. 

C8: Associação de objetos ao numeral ou objeto que corresponde a mesma 

quantidade com bom desempenho no raciocínio lógico e boa percepção. 

C9: Um resumo de todas as atividades anteriores, raciocínio lógico muito rápido.  

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades”? 

Zeus: __ “Não, só que, por exemplo assim é, ali que nem aquela do peixe, 

por que peixe não tem patas. Eu fiquei pensando naquela”. 

Pesquisadora: __ “Você pode me explicar como resolveu as atividades?”. 

Zeus: __ “Foi simples, só seguir a lógica”. 

 

Livro Adição (A) 

Neste livro, as atividades estão representadas de A1 a A9. 

A1: Operações simples de adição. Resolução com raciocínio muito rápido. 

A2: Soma de valores em dados com o resultado em numeral.  

A3: Soma de frutas com resultado em numeral. Somou a quantidade de frutas e 

associou ao numeral para chegar ao resultado. 

A4: Retas numéricas. Entendeu rapidamente que precisava ver quantas casas a 

seta havia se movimentado na reta numérica. 

A5: Soma de dedos com resultado numeral. Raciocínio muito bom. Observou os 

dedos em cada uma das mãos que apareciam na tela e fez a soma. Rapidamente 

marcou a resposta correta. 

A6: Associação de dois tipos de frutas a expressões numéricas. Percebeu que 

havia dois tipos de frutas diferentes, relacionou a quantidade de frutas x e y e 

relacionou com a expressão numérica encontrando o resultado correto. 

A7: Qual a soma ou a parcela da adição? Compreendeu rapidamente o que 

precisava ser feito. Observou as operações de adição e subtração, analisou o 

que faltava em cada uma das operações e marcou a resposta correta, 

rapidamente. 

A8: Associação de dados com a mesma soma? Analisou as hipóteses que tinha 

para, em seguida, marcar a resposta correta. Apareceram alguns dados na parte 

de cima do aplicativo e quatro alternativas embaixo com dados e valores. O 

estudante relacionou os dados acima com as respostas e logo compreendeu o 
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que precisava fazer para obter a resposta correta, ou seja, os dados que 

possuíam a mesma soma que os dados do exercício. 

A9: resumo de todas as atividades. 

 Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?”. 

 Zeus: __ “É, agora achei um pouquinho mais difícil”. 

 Pesquisadora: __ “O que achou mais difícil?”. 

 Zeus: __ “É aquele do livro dos dados que perguntava qual dos dados 

dava a mesma soma? Acabou me confundindo um pouco”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique qual foi seu raciocínio para resolver as 

atividades”. 

 Zeus: __ “Analisar todas as opções que eu tinha”.  

O estudante observou as operações matemáticas que apareciam e 

relacionou-as sempre com as opções de resultados. 

 

Livro Miscelânea (M) 

 Neste livro, as atividades estão relacionadas de M1 a M9. 

M1: Associação dos dedos com o numeral por meio da diferença. 

Zeus: __ “Como assim diferença?”. 

 Pesquisadora: __ “Diferença é a mesma coisa que subtração”. 

 Zeus: __ “A tá! Entendi!” 

 De início, o estudante não havia compreendido o que era diferença, ou 

seja, não fez a relação diferença com subtração. Após a resposta do professor, 

compreendeu e realizou as atividades propostas.  

M2: Multiplicação de quantidade de frutas por número de pessoas. Observou a 

pergunta, relacionou a quantidade de frutas ao número de pessoas e chegou 

rapidamente ao resultado correto. 

M3: Divisão: quantas patas? Quantas aves, animais ou pessoas e o número de 

patas que cada uma possui. Ao observar o número de patas existentes, precisou, 

primeiramente, relacionar a pata que aparecia ao animal que representava, ao 

saber que uma pessoa possui 2 patas, que um cachorro ou um gato possui 4 

patas, chegou ao resultado correto por meio da divisão. Contou quantas patas 

tinha e dividiu pelo número de patas que cada animal possui. 
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M4: figuras geométricas. Percepção e raciocínio muito rápido. Observou 

algumas figuras geométricas básicas, como triângulo, quadrado, retângulo, 

losango e relacionou com o que estava pedindo na atividade, ou seja, acho o 

seu semelhante. 

M5: Noção de tamanho. Qual lápis é o mais longo? Vários lápis apareciam de 

tamanhos e cores diferentes. Relacionava com as opções de resposta e marcava 

qual era o mais longo. 

M6: Sequências lógicas. Preencha o padrão. Figuras geométricas semelhantes 

aos blocos lógicos com formas e cores diferentes. Raciocínio rápido. Observou 

figuras, cores, tamanhos e formas e relacionou as sequências que apareciam. 

Logo descobriu qual era a próxima forma geométrica. 

M7: Que horas são? Relógio analógico e raciocínio rápido. Observou o relógio, 

as horas e os ponteiros, relacionou o ponteiro maior com os minutos e ponteiro 

menor com as horas e a posição de cada um deles no relógio, o que facilitou 

para encontrar o resultado correto. 

M8: Frações: associou o desenho ao número fracionário correspondente. 

Observou o desenho e a fração em numerais, precisava saber o conceito de 

quem é o numerador, o que é o denominador em uma fração e o que cada um 

representa para poder relacionar corretamente com o desenho correspondente. 

M9: Resumo de todas as atividades anteriores. 

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

 Zeus: __ “Aquele das horas, porque não estou mais acostumado a olhar 

no relógio de ponteiros, só no celular”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique como resolveu as atividades”. 

 Zeus: __ “Concentração, às vezes eu errei pelo costume de apertar, pelo 

pensamento muito rápido e acabei apertando errado”. 

 

No estudante Poseidon, na intervenção do aplicativo 1, pode-se observar 

o seguinte: 

Livro Contagem 

C1: Associação da quantidade de objetos ao numeral, onde o raciocínio lógico 

foi muito rápido, em que conseguiu associar todas as bolinhas ao número sem 



74 
 

nenhuma dificuldade. Observou a quantidade de objetos que a atividade 

apresentava e relacionou ao numeral que aparecia nas opções de resposta. 

C2: Associação de dedos da mão ao numeral. Raciocínio lógico rápido e sem 

dificuldade para compreender. Observou os dedos que apareciam nas mãos e 

fez a relação com o numeral das opções.  

C3: Sequência numérica com raciocínio muito rápido, sem dificuldades. 

Observou a sequência numérica que aparecia nos pássaros e verificou qual 

numero faltava e chegou, assim, ao resultado correto. 

C4: Associação de dados aos numerais. Associou o número de bolinhas no dado 

ao número nas respostas, raciocínio lógico muito rápido. Observou os dados e 

as opções de resultados para marcar a que correspondia ao mesmo valor. 

C5: Sequência numérica, raciocínio lógico muito bom. Boa percepção. Percebeu 

rapidamente qual era o próximo número da sequência e chegou ao resultado. 

C6: Associação da quantidade de frutas ao numeral com boa percepção e 

raciocínio lógico rápido. Observou que existiam maças e peras e relacionou a 

pergunta à fruta e ao numeral que aparecia nas opções. 

C7: Associação de quantas patas ao animal. Sempre as contou. 

C8: Associação de objetos ao numeral ou objeto que corresponde a mesma 

quantidade. Associou facilmente. 

 Poseidon: __ “É correspondente, achei que era sequência”. 

C9: Um resumo de todas as atividades anteriores, raciocínio lógico muito rápido.  

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

Poseidon: __ “Achei um pouco de dificuldade naquele misto ali, aparecia 

todos de uma vez. Difícil achar a resposta embaixo, só isso”. 

Pesquisadora: __ “Você pode me explicar como resolveu as atividades?” 

Poseidon: __ “Não sei bem te explicar, mas olhava a pergunta e 

respondia”. 

 

Livro Adição 

A1: Operações simples de adição. Resolução com raciocínio muito rápido. 

Realizou mentalmente as operações de adição e leu em voz baixa o que se 

pedia. 
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A2: Soma de valores em dados com o resultado em numeral. Somou o valor dos 

dados e marcou a resposta. Cálculos realizados mentalmente.  

A3: Soma de frutas com resultado em numeral. Cálculo mental.  

A4: Retas numéricas. Entendeu rápido o que precisava fazer. Observou as setas 

e de qual número ela saia e para onde ela ia.  

A5: Soma de dedos com resultado numeral. Raciocínio rápido. Observou a 

quantidade de dedos e fez a soma dos dedos na atividade relacionando com o 

numeral correto. 

A6: Associação de dois tipos de frutas a expressões numéricas. Entendeu rápido 

que teria que ver quantas maçãs e quantas peras tinha e, em seguida, encontrar 

qual expressão era igual, com os mesmos valores. 

A7: Qual a soma ou a parcela da adição? Compreendeu rapidamente o que 

precisava ser feito, utilizou cálculo mental. 

A8: Associação de dados com a mesma soma. Analisou as hipóteses que tinha 

para, em seguida, marcar a resposta correta. Entendeu que os dados que 

estavam em cima davam uma soma e precisava ver os que estavam embaixo 

que desse a mesma soma.  

A9: Resumo de todas as atividades. 

 Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades”? 

 Poseidon: __ “Não”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique como resolveu as atividades”. 

 Poseidon: __ “Normal”. “Consegui entender rapidamente como eu tinha 

que responder cada uma delas, lendo sempre e observando o que estava 

pedindo.” 

 

Livro Miscelânea 

M1: Associação dos dedos com o numeral por meio da diferença. Entendeu 

rapidamente que diferença era subtração. Fez leitura em voz alta da atividade e 

da resposta correta. 

M2: Multiplicação de quantidade de frutas por número de pessoas. Leu a 

pergunta e fez a multiplicação de cada atividade, ou seja, entendeu que para 

chegar ao resultado correto, precisava realizar a multiplicação entre frutas e 

pessoas. Raciocínio rápido.  
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M3: Divisão: quantas patas? Leu a pergunta e associou a quantidade de patas 

informadas com o número de patas que cada ave, animal ou pessoa possui. 

M4: Figuras geométricas. Leu em voz alta e associou o nome à figura 

geométrica. 

M5: Noção de tamanho. Qual lápis é o mais longo? Relacionou a cor ao tamanho 

do lápis para encontrar a resposta correta. 

M6: Sequências lógicas. Preencha o padrão. Figuras geométricas semelhantes 

aos blocos lógicos com formas e cores diferentes. Relacionou as formas e as 

cores e analisou qual era a próxima figura da sequência.  

M7: Que horas são? Observou os ponteiros do relógio analógico para descobrir 

que horas são. 

Poseidon: __ “Sou muito ruim em horas”. 

O aluno precisou fazer e refazer a atividade, pois errou várias vezes. Na 

verdade, o aluno não é ruim em horas, apenas não fez a relação correta dos 

ponteiros, ou seja, menor é das horas e maior é dos minutos e analisou a posição 

de cada um deles. Fez a atividade rapidamente, o que ocasionou a repetição da 

atividade por completo, por ter muitos erros. Por ter experiência em ver a hora 

somente no celular (relógio digital) e pouco contato com os relógios analógicos, 

pode explicar o erro aliado à rapidez em resolver o problema.  

M8: Frações. Associou o desenho ao número fracionário correspondente. 

Observou quantos quadradinhos tinham, quantos estavam pintados e relacionou 

ao número fracionário. 

 Poseidon: __ “Tipo 4 de 6”. 

 Poseidon: __ “Agora vem o pior, tudo misturado” 

M9: Resumo de todas as atividades anteriores. 

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

 Poseidon: __ “Só nas horas, por que os ponteiros confundem”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique como resolveu as atividades”.  

 Poseidon: __ “Só multiplicação”. “É um jogo bacana para o meu raciocínio. 

Acho que vou baixar no meu celular. Como é o nome mesmo?” 

 

Na aluna Atena, na intervenção do aplicativo 1, pode-se observar o 

seguinte: 
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Livro Contagem 

C1: Associação da quantidade de objetos ao numeral, raciocínio lógico. 

Conseguiu relacionar todos sem nenhuma dificuldade, fez a leitura da atividade 

e das opções de resultado correto, sempre em voz alta. 

C2: Relacionar os dedos da mão ao numeral, raciocínio lógico rápido, sem 

dificuldade para compreender. 

C3: Sequência numérica com raciocínio muito rápido, sem dificuldades. 

Observou qual era o próximo número e marcou a resposta correta. 

C4: Relacionar os dados aos numerais, raciocínio lógico rápido. 

C5: O que se segue? Sequência numérica, raciocínio lógico muito bom. Leu em 

voz alta, verificou o número que faltava na sequência e marcou a resposta 

correta. 

C6: Relação da quantidade de frutas ao numeral. Leu e entendeu a qual fruta a 

atividade se relacionava e marcou a opção correta de forma rápida.  

C7: Relação de quantas patas ao animal. Contava quantas patas possuía de um 

lado e multiplicava por dois, pois se de um lado possui 3 patas do outro também 

teria. 

C8: Relação de objetos ao numeral ou objeto que corresponde a mesma 

quantidade. Observou os objetos e os numerais que apareciam nas opções e 

encontrou a resposta correta. 

C9: Um resumo de todas as atividades anteriores. 

A aluna fez a leitura em voz alta de cada uma das atividades e a leitura de cada 

opção de resposta e resposta correta. 

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

Atena: __ “Sim, nas patas dos monstrinhos”. 

Acabou por se confundir com um monstro, pois ele possuía patas e 

antenas. 

Pesquisadora: __ “Você pode me explicar como resolveu as atividades?” 

Atena: __ “Eu via a imagem e via embaixo as opções. Alguns tinha que 

ler para o ver o que precisava fazer”. 

 

Livro Adição 
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A1: Operações simples de adição. Leu a operação, calculou mentalmente e 

marcou a opção correta. 

A2: Soma de valores em dados com o resultado em numeral.  

A3: Soma de frutas com resultado em numeral. Observou as frutas e fez a soma 

para encontrar o numeral que correspondia à mesma quantidade. 

A4: Retas numéricas. Observou a reta numérica e as setas que indicavam 

quantas casas marcavam e o sinal (positivo ou negativo) para encontrar o 

resultado. 

 Atena: __ “Foi sete casas”. 

A5: Soma de dedos com resultado numeral. Fez a leitura e observação dos 

dedos que apareciam, a soma deles e a resposta que correspondesse a mesma 

quantidade. 

A6: Associação de dois tipos de frutas a expressões numéricas. Contou quantas 

maçãs e quantas peras e relacionou com a expressão numérica. 

A7: Qual a soma ou a parcela da adição? Compreendeu rapidamente o que 

precisava ser feito. 

A8: Relação de dados com a mesma soma. Analisou as hipóteses que tinha 

para, em seguida, marcar a resposta correta, ou seja, observou os dados que 

tinha, somou os valores e procurou nas opções de resultados o que desse o 

mesmo valor. 

A9: Resumo de todas as atividades. 

 Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

 Atena: __ “Da reta numérica, achei que partia sempre do zero, mas na 

verdade, a flechinha parte de um certo número e vai até certo número”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique como resolveu as atividades”. 

 Atena: __ “Eu via a pergunta, via o desenho e via a resposta”. 

 

Livro Miscelanea 

M1: Diferença. Relacionou a palavra diferença à subtração e realizou a operação 

dos dedos com o numeral para chegar ao resultado correto, rapidamente. 

M2: Multiplicação de quantidade de frutas por número de pessoas. 

M3: Divisão. Quantas patas? Quantas aves, animais ou pessoas e o número de 

patas que cada uma possui. Entendeu rapidamente que precisava saber que 
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uma ave e uma pessoa possuem 2 patas e um cachorro e um gato possuem 4 

patas. 

M4: Figuras geométricas. Observou as figuras geométricas e relacionou aos 

seus semelhantes. 

M5: Noção de tamanho. Qual lápis é o mais longo? Relacionou o tamanho e a 

cor do lápis. Noção de tamanho e forma.  

 Atena: __ “Mais longo é o verde”. 

M6: Sequências lógicas. Preencha o padrão. Figuras geométricas semelhantes 

aos blocos lógicos com formas e cores diferentes. Sempre falou em voz alta qual 

era o próximo da sequência. 

M7: Que horas são? Relógio analógico e raciocínio rápido. 

M8: Frações. Associou o desenho ao número fracionário correspondente. 

 Atena: __ “Nossa que legal”. 

M9: Resumo de todas as atividades anteriores. 

Pesquisadora: __ “Você encontrou alguma dificuldade na resolução 

destas atividades?” 

 Atena: __ “Encontrei. Como estava na subtração já ia para a multiplicação, 

aí confundia. Na fração também me confundi um pouco. E nos ‘pezinhos’ dos 

cachorros porque confundia a quantidade”. 

 Pesquisadora: __ “Me explique como resolveu as atividades”. 

 Atena: __ “Eu fiz a mesma coisa, olhava a pergunta, via tudo que tinha 

que fazer e fazia. No caso, por exemplo, 4 laranjas e 3 pessoas, quantas laranja 

tinha ao todo”. 

 A estudante fez todas as atividades com leitura da atividade proposta, das 

opções de resposta e a resposta correta, sempre de maneira muito ágil. 

 

 

5.2 O raciocínio lógico matemático dos adolescentes superdotados dado ao 
aplicativo 2 
 

O estudante Zeus utilizou a seguinte estratégia para manipular as 

engrenagens: como as engrenagens possuíam diversos tamanhos, ele 

começava sempre pelas engrenagens menores para, em seguida, utilizar as 

maiores. 
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Pesquisadora: __“Me explique como você manipulou as engrenagens para que 

todas ficassem girando ao mesmo tempo”? 

Zeus: __“Geralmente, eu prefiro começar pelas mais pequenas, porque começar 

por elas é melhor. Consigo me organizar, pois se você coloca tudo as grandes 

primeiro, as engrenagens dão problema, elas travam. Então eu acho que 

começando pelas pequenas fica mais fácil”. 

 O aluno resolveu todas as fases desta forma. Sempre com as pequenas 

por primeiro. Teve um pouco de dificuldade em algumas fases. Um comentário 

interessante sobre o aplicativo do aluno Zeus foi “achei o jogo bastante 

desafiador”, “acredito que esse jogo ajuda no raciocínio lógico, pois é um jogo 

de estratégia”. Kenski (2007) considera que os de estratégias são muito 

importantes no desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 O aluno Poseidon utilizou uma estratégia diferente: deixava uma 

engrenagem de reserva, independentemente do tamanho, e organizava as 

outras engrenagens. No final, colocava a engrenagem que ele havia deixado 

separado. Se todas girassem estava certo, se não, começava novamente com o 

mesmo procedimento.  

Pesquisadora: __“Me explique como você manipulou as engrenagens para que 

todas ficassem girando ao mesmo tempo”? 

Poseidon: __ “Eu ia vendo, você não precisava, tipo, colocar todas. Reservava 

uma e fazia com que ela ficasse a uma distância, organizava todas as outras e 

depois colocava a reservada. Um de reserva, ia encaixando e se eu ‘vesse’ que 

era possível eu colocava aquela, e se eu ‘vesse’ que ‘tava’ muito impossível, eu 

pegava uma engrenagem de apoio”. 

 O aluno resolveu todos os níveis propostos, achou alguns fáceis e alguns 

difíceis e acredita que o aplicativo pode auxiliá-lo no desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático. Este aplicativo possibilita ao adolescente fazer a 

decomposição de todas as proposições possíveis (DOLLE, 1975), ou seja, 

analisar todas as engrenagens que possui. Observar tamanhos e posições para 

que todas sejam organizadas e girem ao mesmo tempo. Observa-se, também, a 

reversibilidade por Piaget, ou seja, independente da maneira que sejam 

organizadas, desde que todas girem. 
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Poseidon: __ “Por que as fases iniciais e até mesmo as finais foram até fáceis, 

agora acho que ali na fase 17, foi bem difícil, pois haviam poucas engrenagens 

para movimentar muitas fixas”. 

 A aluna Atena utilizou a seguinte estratégia: observava o que possuía de 

engrenagens e quantas ela podia movimentar para ver se seriam suficientes ou 

não. 

Pesquisadora: __ “Me explique como você manipulou as engrenagens para que 

todas ficassem girando ao mesmo tempo”? 

Atena: __ “Primeiro eu via o que tinha que mover, quantas peças tinha e se ia 

faltar. E antes de entrar no próximo jogo eu via quantas estrelinhas eu consegui 

naquele jogo pra ver se era fácil ou difícil. E na verdade, eu ia mais por estratégia. 

Eu fazia alguma coisa, se não dava certo, eu ia e tentava outra coisa, até dar 

certo de todas girarem, mas era tudo planejado”. 

 A estudante fez todos os níveis proposto e achou o aplicativo moderado.  

Atena: __ “Achei moderado o jogo porque normalmente dizia ali pra não, pra 

evitar usar as peças reservas e sempre que eu precisava a primeira coisa que 

eu fazia era usar as peças reservas. Ele faz você criar estratégias novas a cada 

nível do jogo.” A aluna analisou as opções (tamanho e formas de engrenagens) 

e elaborou estratégias para organizar, em observação do melhor e mais 

adequado para colocar cada uma delas.  

 Neste aplicativo, encontram-se os elementos matemáticos combinatória e 

sequências lógicas e os elementos matemáticos considerados por Piaget, tais 

como análise combinatória, hipóteses, reversibilidade e lógica das proposições. 

 
5.3 O raciocínio lógico matemático dos adolescentes superdotados dado ao 
aplicativo 3 
  

 O estudante Zeus, na construção das 4 pontes, utilizou sempre o mesmo 

raciocínio e a mesma estratégia. Construiu a base e dividiu ao meio; construiu, 

assim, dos dois lados iguais, ou seja, totalmente simétricos, para que haja o 

equilíbrio e o caminhão consiga passar para o outro lado. Conseguiu construir 

rapidamente as duas primeiras. 

 Na primeira ponte, observa-se que a simetria é perfeita: utilizou 2 

triângulos retângulos para formar a estrutura superior da ponte. Na segunda 

ponte, fez o suporte, onde se pode observar a simetria perfeita, novamente, entre 
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os lados. Agora com dois triângulos retângulos na estrutura inferior da base. Na 

terceira, ele fez toda a estrutura inferior da ponte, construiu a base e a estrutura 

superior, sendo todas de forma simétrica com as mesmas medidas para os dois 

lados. Nesta ponte, podem-se observar triângulos isósceles, escalenos e 

equiláteros, retas paralelas e retas transversais. Na quarta, começou pela base 

da ponte. Em seguida, fez o suporte inferior de forma simétrica. Observam-se, 

também, os triângulos isósceles e equiláteros. 

 O estudante Poseidon utilizou a estratégia de imitar pontes da vida real 

para a construção das duas primeiras. Na primeira, percebeu que ele possuía 

um limite de dinheiro que poderia gastar na compra de material para a 

construção da ponte. Fez a base, primeiro, para depois fazer a estrutura. Após 

várias tentativas, descobriu que teria que fazer a estrutura por cima da ponte. O 

estudante aproximava para ver se a estrutura estava perfeita, se os dois lados 

estavam exatamente iguais. 

 Poseidon: __ “Vou imitar a ponte do Cavernoso agora, se não der certo...”. 

 Poseidon: __ “Primeira vez que uma ponte me ajudou na vida”. 

 Poseidon: __ “Poderia ter pensado antes em imitar uma ponte da vida 

real, mas...”. 

 Poseidon: __ “Minha estratégia foi imitar uma ponte da vida real”. 

 Na segunda, conseguiu rapidamente. Fez toda a estrutura inferior da 

ponte e fez a base, em seguida. Nesta, podem-se observar dois triângulos 

retângulos simétricos.  

 Poseidon: __ “Vi que a sustentação dela tinha alguma coisa indicando 

para baixo, então puxei pra baixo e coloquei mais dois pilares, que tem na vida 

real também, só isso”. 

 Na terceira, após várias tentativas, percebeu que teria que fazer a base, 

primeiro, para construir a base da estrutura inferior e superior da ponte, em que 

observam-se triângulos escalenos e equiláteros, retas paralelas e transversais. 

Observou que teria que colocar somente o necessário para não pesar demais e 

não faltar dinheiro. Percebeu também que as pontes precisam realmente de 

simetria, caso contrário, não há equilíbrio. 

 Poseidon: __ “Nessa não consegui fazer vida real”. 

 Poseidon: __ “Eu pensei que ela podia ficar pesada demais, então peguei 

e coloquei só a parte necessária, antes colocava muita coisa e a ponte caia”. 
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 Na quarta, fez, primeiro, a base. Em seguida, fez a estrutura inferior de 

forma simétrica com o auxílio da malha quadriculada, sempre muito preocupado 

com a quantidade de dinheiro que tinha para gastar na construção. Depois de 

muitas tentativas, conseguiu com que a ponte ficasse pronta. 

 Poseidon: __ “Essa foi na tentativa mesmo professora”. 

A aluna Atena analisou todos os elementos que teria disponível para a 

construção da ponte, para depois começar as tentativas. Na primeira, após 

algumas tentativas, conseguiu construir a estrutura superior. Em seguida, a base 

da ponte. Testou e viu que isto não seria o suficiente para que ela ficasse firme. 

Então, fez a estrutura inferior da ponte. Fez o teste e percebeu que a ponte ficou 

firme. Nesta ponte, a estrutura ficou na forma de um losango ou também se 

podem observar quatro triângulos retângulos. 

Atena: __ “É bem complicado mesmo”. 

Atena: __ “Fiz a sustentação sempre ligando os pontinhos”. 

Na segunda, analisou os detalhes para entender como iria construir. 

Observou que teria certa quantia em dinheiro disponível para a compra de 

materiais. Percebeu que teria que ligar os pontos novamente para que ela ficasse 

firme. Nesta ponte, a estrutura inferior ficou em forma de triângulos. 

Atena: __ “Ligar um pontinho no outro”. 

Na terceira, após muitas tentativas, construiu a base e em seguida fez a 

construção da estrutura inferior da ponte com triângulos equiláteros de vários 

tamanhos. 

Atena: __ “Preciso sair de um ponto de sustentação e ligar ele a todas as 

retas”. 

Na quarta, fez inúmeras tentativas até descobrir que teria que construir a 

base da ponte por primeiro e, em seguida, a estrutura inferior. Além de que teria 

que ser simétrica, caso contrário não daria certo a obra. Observa-se, na 

estrutura, um trapézio e triângulos. 

Atena: __ “Saí de um ponto, fui numa linha, fui na outra e fiz um triângulo 

e comecei a unir esses triângulos, sempre ligando os pontinhos”. 

A aluna Atena fez algumas considerações após terminar o jogo. 

Atena: __ “Você tem uma ponte, tem que construir essa ponte, vai passar 

um caminhãozinho por cima, só que você não sabe o peso desse caminhão, 

você precisa ter uma ideia do peso do caminhão pra não deixar ele cair no rio. 
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Você sabe que você não pode construir dentro do rio e você tem um limite de 

distância de cada linha pra fazer”. 

Atena: __ “Você fica pensando numa estratégia para você por ali e daí 

você faz o teste e vê que gastou um monte de dinheiro em alguma coisa que não 

vai ser firme, então você vai lá e faz de novo, imaginando algo simples e barato 

e que faça o caminhãozinho passar sem cair”. 

 

5.4 Interpretação  

 
 No aplicativo 1, o raciocínio lógico matemático fica evidente a partir da 

análise dos elementos matemáticos presentes nele, como a sequência, onde os 

três estudantes conseguiram, rapidamente, compreender as sequências de 

números naturais ou de objetos que apareciam nas atividades. O que viria 

depois? Dante (2012) considera que todo número natural possui um antecessor 

e um sucessor, o que determina as sequências. 

 No aplicativo 1, encontram-se as retas numeradas em que os três 

participantes perceberam que a reta estava estabelecida em um determinado 

sentido e uma unidade. Cada número natural era representado por um ponto na 

reta. Observaram de onde saía a seta e onde ela parava e calcularam, assim, a 

distância entre os dois pontos. Nas atividades do aplicativo aparecem triângulos, 

quadrados, retângulos e círculos, geometria plana, ou seja, figuras que possuem 

apenas duas dimensões (comprimento e largura).  

 Os números naturais, tais como: adição, subtração, multiplicação, divisão 

e expressões numéricas aparecem constantemente neste aplicativo, o que leva 

o aluno a pensar por meio de hipóteses. Como salienta Piaget, ele verificará 

todas as hipóteses possíveis antes de marcar o resultado certo. 

 As frações também se fazem presentes, onde o aluno precisará entender 

que existe um total de quadradinhos e alguns estão pintados. Ele precisa 

raciocinar logicamente, sendo que o total de quadradinhos é o denominador na 

fração e a quantidade de quadradinhos pintados é o numerador de uma fração. 

 Nos elementos matemáticos observados pela metodologia piagetiana, em 

consideração do raciocínio lógico-matemático, encontram-se presentes a análise 

combinatória e as hipóteses. Piaget salienta o ato de combinar objetos uma das 

principais características do estágio Operatório Formal. A formulação de 
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hipóteses se baseia na lógica das proposições, ou seja, Piaget considera todas 

as combinações possíveis que o adolescente consegue realizar (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Elementos matemáticos do aplicativo 1.  

Nível Elementar – Conteúdos de 6º ano do Ensino Fundamental 

Elementos da matemática básica Elementos da matemática 
por Piaget 

Características 

 Sequências e retas numéricas. 

 Geometria plana: quadrado, 
triângulo, círculo e retângulo. 

 Números naturais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
ordem). 

 Frações e 

 Expressões numéricas. 

 Análise combinatória. 

 Hipóteses. 
 

 Combinação entre 
objetos e a 
decomposição de 
todos os 
elementos. 

 

Fonte: A autora, 2016. 
 

O raciocínio lógico matemático, no aplicativo 2, se evidencia até aqui, o 

momento em que os estudantes começam a primeira fase das atividades, por 

meio da análise dos seus movimentos e sua capacidade de combinação de 

engrenagens, isto é, como ele faz tais combinações. Percebe-se que os três 

estudantes utilizaram estratégias de raciocínio diferentes, sendo que um 

começou sempre pelas engrenagens menores; o outro deixava uma 

engrenagem de lado, organizava as outras e, no final, acrescentava a 

engrenagem que deixou de lado e, por fim, o terceiro aluno foi por tentativas: se 

não desse certo, começava de novo. 

 No aplicativo 2, fica evidente a combinatória, ou seja, o ato de combinar 

as engrenagens e as sequências lógicas, pois haviam engrenagens fixas nas 

quais eles não poderiam mexer. Teriam que organizar as engrenagens soltas e 

interliga-las com essas fixas. Portanto, teria que ter toda uma sequência.  

Quanto aos elementos matemáticos de Piaget, em relação ao raciocínio 

lógico matemático, considera-se a parte de análise combinatória, combinação de 

todas as engrenagens com as finalidades de todas girarem ao mesmo tempo. 

Leva-se em consideração o pensamento de Piaget e Inhelder (1980) que afirma 

a capacidade dos adolescentes de raciocinar sobre a realidade de cada caso 

apresentado, ou seja, a manipulação pelo aluno de todas as hipóteses possíveis 

para a organização e de reversibilidade, ou seja, capacidade de voltar ao ponto 

inicial e a lógica das proposições, na qual o se fazem todas as combinações 

possíveis do pensamento ao realizar a atividade. Vide Quadro 3. 
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Quadro 3. Elementos matemáticos do aplicativo 2. 

Nível Moderado – Conteúdos de 9º ano do ensino fundamental 

Elementos da matemática básica Elementos da matemática 
por Piaget 

Características 

 Combinatória. 

 Sequências lógicas. 
 

 Análise combinatória. 

 Hipóteses. 

 Reversibilidade. 

 Lógica das proposições. 

 Combinação das 
engrenagens. 

 Manipulação das 
hipóteses possíveis e a 
decomposição dos 
elementos. 

 Todas as combinações 
possíveis do 
pensamento. 

Fonte: A autora, 2016. 
 

No aplicativo 3, o raciocínio lógico pode ser observado a partir do 

movimento e das estratégias utilizadas pelos estudantes na construção das 

pontes que tinha por objetivo deixar ela firme para que o caminhão ou ônibus 

conseguisse fazer a travessia. 

Neste aplicativo, o estudante precisava estar atento a inúmeras 

informações, ou seja, precisava entender que ele tinha que ligar os pontos 

vermelhos um no outro para que a sustentação da ponte ficasse boa, precisava 

perceber que as barras de construção possuíam um limite de tamanho, teriam 

que controlar os gastos, pois senão faltaria dinheiro para a construção e 

precisavam ficar atentos, principalmente, à simetria, pois a ponte precisava ser 

igual dos dois lados, senão não haveria uma estrutura firme. 

Por meio de muitas tentativas, os três estudantes conseguiram construir 

as 4 pontes propostas, cada um de seu jeito, mas com um ponto em comum a 

todos. Todos entenderam que a ponte precisava estar simétrica e todos sabiam 

o que era simetria. Um dos estudantes apresentou facilidade em construir as 

pontes. O outro aluno, das 4 que ele construiu, 3 foram baseadas em pontes que 

ele já conhecia. Como disse ele: “dá vida real”. Outra aluna foi por tentativas. 

Os elementos matemáticos que podem ser observados, neste aplicativo, 

são: 

- Geometria plana. Por meio da ponte construída, podem ser observados 

os seus detalhes para se trabalhar o conceito de ângulos, retas paralelas, retas 

transversais, triângulos, tais como, equilátero, isósceles, escaleno, quadrilátero, 

acutângulo e obtusângulo. 

- Noção de medidas e espaço, ou seja, é preciso ter conhecimento de 

comprimento, de massa, de tempo e de capacidade, pois como afirma a aluna 
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Atena, eles não sabem qual é o peso do caminhão e qual é o peso de cada barra 

da estrutura, logo, precisam fazer uma análise de como poderão construir. A 

ponte precisa estar com a estrutura firme para que no tempo em que o caminhão 

passar por ela, não desmonte. 

- Noção de sistema monetário, pois o aluno percebe que ele possui certa 

quantia em dinheiro, em que pode utilizar tudo ou não para a construção da 

ponte. Precisa construir e cuidar do valor que ainda possui em caixa para evitar 

que falte antes de terminar a obra. 

- Geometria Espacial. Aqui, o aluno precisa saber o que é simetria. Onde 

se divide a ponte ao meio e faz-se a construção de forma igualitária dos dois 

lados, o que leva, assim, ao equilíbrio na ponte e torna a estrutura firme. 

Quanto aos elementos matemáticos de Piaget, em relação ao raciocínio 

lógico-matemático, pode ser observada: 

- A reversibilidade, ou seja, dará certo se começar de qualquer um dos 

lados da ponte, se ela for simétrica, o que causa o equilíbrio.  

- A análise combinatória, onde o aluno combina as barras de ferro da 

estrutura para que a ponte fique firme.  

- As hipóteses, onde o aluno é capaz de manipular todas as hipóteses que 

possui para começar a construção. 

-A lógica das proposições, em que o aluno faz a decomposição dos 

elementos que possui para construir, ou seja, dinheiro, barras de ferro, tamanho, 

espaço, peso do caminhão e pontos que obrigatoriamente precisam ser ligados. 

Vide Quadro 4. 

Quadro 4. Elementos matemáticos do aplicativo 3. 
Nível Complexo – Conteúdos de 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio 

Elementos da matemática básica Elementos da matemática 
por Piaget 

Características 

 Geometria plana: ângulos, retas 
paralelas e transversais. 

 Noção de medidas: de 
comprimento, de massa, de 
tempo e de capacidade. 

 Noção de espaço. 

 Noção de sistema monetário. 

 Geometria Espacial: simetria. 
 

 Reversibilidade. 

 Análise combinatória. 

 Hipóteses. 

  Lógica das proporções. 

 Equilíbrio. 

 Combinação. 

 Manipulação das 
hipóteses possíveis e a 
decomposição dos 
elementos. 

 Todas as combinações 
possíveis do 
pensamento. 

 Subordinação do real 
ao possível. 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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Observou-se que, no aplicativo 1, os estudantes foram expostos a 

questões de lhe exigiram nível elementar de raciocínio para a resolução, pois as 

atividades envolviam operações básicas que podem ser consideradas conteúdos 

de 5º ano do ensino fundamental, em que todos responderam as atividades de 

maneira rápida e precisa. Zeus fez a leitura mentalmente, Poseidon fez alguns 

com leitura mental e outros em leitura em voz alta para melhor entender e Atena 

leu todas as atividades em voz alta. 

 No aplicativo 2, considerado moderado, pois se tratava apenas de 

combinações de engrenagens e sequências lógicas, o raciocínio lógico foi 

preciso em todos. Os três participantes, cada um com sua estratégia lógica, 

conseguiram organizar e realizar todas as fases propostas. Zeus começava 

pelas engrenagens pequenas, Poseidon deixava uma engrenagem de reserva e 

Atena foi por tentativas. 

 Por fim, no aplicativo 3, considerado complexo, devido ao grau de 

dificuldade e quantidade de elementos matemáticos presentes, tratando-se de 

um aplicativo de engenharia, que envolvia a construção de pontes, podem ser 

observados e trabalhados diversos conteúdos matemáticos de 9º ano do ensino 

fundamental e 3º ano do ensino médio e diversos conceitos matemáticos 

piagetianos. Todos os estudantes conseguiram construir as 4 pontes solicitadas 

e todos levaram em consideração o seguinte elemento: a simetria., pode ser 

considerado complexo. 

Em geral, é evidente nas respostas dos adolescentes a relação que fazem 

entre a palavra, a imagem e o significado, ou seja, observar a pergunta, extrair 

os dados da imagem que aparecia e relacionar com as opções de respostas. 

Segundo Dolle (1975), o aluno faz a decomposição das proposições que 

aparecem em cada atividade para poder chegar ao resultado correto e passar 

para a próxima etapa. Observam-se, também, noções de tamanho e formas e a 

imitação do real, ou seja, do conhecimento que já são detentores, em acordo 

com Piaget de que eles utilizam o que trazem de casa para resolver atividades 

dentro do ambiente escolar, o que facilita o aprendizado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Piaget (1983) considera que o adolescente é capaz de compreender por 

meio do pensamento hipotético-dedutivo, por meio das hipóteses, das 

combinações, das lógicas das proposições, das lógicas simbólicas, análise 

combinatória e reversibilidade e irreversibilidade somente a partir do estágio 

Operatório Formal. Portanto, a presente pesquisa que buscou responder: É 

possível observar os níveis de raciocínio lógico-matemático por meio de 

aplicativos? Há uma diferenciação da lógica, em virtude do uso de aplicativos 

com diferentes complexidades? 

 Pode-se concluir que é possível observar os níveis do raciocínio lógico 

por meio da intervenção com aplicativos, especificamente, os níveis elementar, 

moderado e complexo de raciocínio lógico. Ainda, notou-se, uma similaridade 

entre cada nível entre e diferenciações lógicas distintas de cada criança na 

resolução das diferentes situações-problema apresentadas nos aplicativos. 

 Portanto, há uma diferenciação da lógica em virtude do uso de aplicativos 

com diferentes complexidades, pois cada aluno possui o seu raciocínio lógico. 

Alguns com uma lógica mais elementar, outros com uma lógica mais complexa, 

de acordo com a análise dos dados e respostas dos estudantes. Há respostas 

que os adolescentes deram que compreende a forma de pensamento de 

adolescentes com AH/SD. Temos, como exemplo, a criatividade nas respostas 

e a rapidez de raciocínio, rapidez esta que levou um adolescente ao erro.  

 Devido à dificuldade em encontrar referências para a pesquisa no que se 

refere às Altas Habilidades/Superdotação e o uso de aplicativos nas aulas de 

matemática, evidenciamos a necessidade de pesquisas mais aprofundadas 

devido ao tempo ser curto no mestrado. Seria relevante uma amostragem maior 

de participantes abordando, além do raciocínio lógico-matemático, a criatividade 

na resolução de cada fase e a utilização de outros aplicativos. Poder-se-ia fazer 

uma análise do tempo de realização de cada fase, pois fica perceptível a 

diferença entre cada adolescente na realização de cada atividade proposta pelo 

aplicativo e a forma criativa em que cada um realiza, principalmente, no terceiro 

aplicativo, construção de pontes. 

 Considerando que o estudo apresenta uma nova perspectiva crítica, 

sendo de interesse a curiosos e investigadores, docentes e educadores 



90 
 

interessados, em potencializar o sucesso educativo de alunos superdotados ou 

não, evidencia-se a necessidade de novas pesquisas pensando na 

aprendizagem cooperativa e colaborativa, como ocorre a aprendizagem quando 

os alunos trabalham em grupos? É possível observar os níveis do raciocínio 

lógico dos estudantes quando trabalhando em equipes? Ficam alguns 

questionamentos que podem ser pertinentes. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) Colaborador(a),  
      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa O USO DE APLICATIVOS MATEMÁTICOS NO 

ENRIQUECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LÓGICO MATEMÁTICO DE CRIANÇAS COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, sob a responsabilidade de Mariangela Deliberalli, pesquisadora responsável, 

que irá investigar os resultados da implementação de um projeto com aplicativos matemáticos oferecidos para 
crianças com Altas Habilidades/Superdotados, por meio de investigação e avaliação do desempenho de cada 
participante. Tendo em vista que a tecnologia está presente no cotidiano escolar, é possível utilizá-la em favor do 
conhecimento.   
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você responderá um primeiro questionário para 

identificação do conhecimento sobre aplicativos e uso do celular. Em seguida, irá participar semanal ou 
quinzenalmente, no contra turno, para a aplicação do projeto com os aplicativos que envolvem conteúdos 

trabalhados em sala de aula pelo professor. Após a aplicação de cada aplicativo, um questionário será respondido 
pelo mesmo, demonstrando a sua satisfação ou não para com o aplicativo trabalhado. Para isso, será usado/a 
aparelho celular (smartphone com sistema operacional Android instalado).  
    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, 
em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) a aplicação do projeto sem nenhum prejuízo para 
você.  
2. RISCOS E DESCONFORTOS O(s) procedimento(s) utilizado(s) que é o uso do celular, o uso de aplicativos 

poderá(ão) trazer algum desconforto como: não conseguir baixar o aplicativo, por motivo de falta de memória, 
falta de tempo (pois todos deverão chegar no dia da aplicação com o aplicativo instalado, para maior agilidade no 

desenvolvimento das atividades), não possuir internet de qualidade ou até mesmo por estragar ou perder o 
aparelho celular no decorrer da pesquisa. Ou até mesmo, não gostar ou se adaptar ao aplicativo trabalhado. 
Constrangimento por não conseguir desenvolver alguma das atividades, desconforto durante a aplicação. O tipo 
de procedimento apresenta um risco mínimo a médio que será reduzido pela(o) providência a ser tomada pelo 
pesquisador rapidamente. Se você precisar de alguma orientação diferenciada, por se sentir prejudicado por 
causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza pela 
assistência integral, imediata e gratuita.  
3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de maior interesse pelas aulas e pelo 
conteúdo, podendo sugerir aos professores até mesmo de outras disciplinas o uso dos aplicativos como 

complementação da aula. Uma maior concentração e maior desenvolvimento lógico matemático, maior interesse 
por tecnologias e quem sabe até desenvolver os seus próprios aplicativos. Tendo em vista que os celulares se 
fazem presente diretamente nas muitas ações do dia a dia de grande parte da população, deixando de maneira 
mais atrativa e enriquecendo os conteúdos já trabalhados. O uso das tecnologias informativas ou comunicativas 
em favor do uso como recurso complementar desenvolve o enriquecimento da aprendizagem.  
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas por 

questionários e imagens serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus(Suas) respostas, dados pessoais, de 
imagem, avaliações ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         
seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as)  questionários, gravações e fichas avaliativas nem quando os 

resultados forem apresentados.  
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma, 

pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Mariangela Deliberalli  
Endereço: Rodovia Br 373, km 397 – sn – Divisa – Candói - Pr 
Telefone para contato:(42) 9116-0110 ou 9966-6474 
Horário de atendimento: qualquer horário 
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma 

compensação financeira.   
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá preencher e 

assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com 
você.     
================================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a)__________________________, portador(a) 
da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 
oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, 

ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do 
lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 
pesquisa.  
E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 
 
 
__________________________    ___________________________________ 
Assinatura do participante / Ou Representante legal   Assinatura do Pesquisador 

 
 



101 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
Termo de assentimento para criança e adolescente (maiores de 6 anos e menores de 18 

anos) 
 Você está sendo convidado para participar da pesquisa O USO DE APLICATIVOS 
MATEMÁTICOS NO ENRIQUECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
DE CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. Seus pais permitiram que 
você participe. 
 Quero saber por meio da elaboração e avaliação da implementação de um projeto com 
aplicativos matemáticos oferecidos para crianças com Altas Habilidades/Superdotação, a 
influência dos mesmos no enriquecimento do raciocínio lógico matemático em sala de aula. 
 As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 12 a 14 anos de idade.  
 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá 
nenhum problema se desistir. 
 A pesquisa será feita no/a Colégio Estadual Santa Clara, localizado na sede do município 
de Candói - Pr O uso do (a) celular é considerado(a) seguro (a), mas é possível ocorrer certos 
riscos durante a aplicação do projeto, tais como: não conseguir baixar o aplicativo, por motivo de 
falta de memória, falta de tempo (pois todos deverão chegar no dia da aplicação com o aplicativo 
instalado, para maior agilidade no desenvolvimento das atividades), não possuir internet de 
qualidade ou até mesmo por estragar ou perder o aparelho celular no decorrer da pesquisa. Ou 
até mesmo, não gostar ou se adaptar ao aplicativo trabalhado. Caso aconteça algo errado, você 
pode nos procurar pelos telefones (42) 9116-0110 (whatsapp), (42) 9966-6474 do/a 
pesquisador/a Mariangela Deliberalli.  
 Mas há coisas boas que podem acontecer como maior interesse pelas aulas e pelo 
conteúdo, podendo sugerir aos professores até mesmo de outras disciplinas o uso dos aplicativos 
como complementação da aula. Uma maior concentração e maior desenvolvimento lógico 
matemático, maior interesse por tecnologias e quem sabe até desenvolver os seus próprios 
aplicativos. Tendo em vista que os celulares se fazem presente diretamente nas muitas ações 
do dia a dia de grande parte da população, deixando de maneira mais atrativa e enriquecendo 
os conteúdos já trabalhados. O uso das tecnologias informativas ou comunicativas em favor do 
uso como recurso complementar desenvolve o enriquecimento da aprendizagem. 
 Se você morar longe do Colégio Estadual Santa Clara, nós daremos a seus pais dinheiro 
suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.  
 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falarei a outras pessoas, 
nem darei a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 
publicados, mas sem identificar as crianças que participaram.  
 Quando terminar a pesquisa será realizado a análise dos dados obtidos, observando se 
os objetivos foram alcançados e apresentados na forma de Dissertação para a obtenção de título 
de Mestre em Educação. Possíveis artigos poderão surgir através desta pesquisa, mas sem citar 
o nome dos pesquisados.  
 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte 
de cima deste texto.  
========================================================================
==== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa O USO DE 
APLICATIVOS MATEMÁTICOS NO ENRIQUECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO DE CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.   
 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 
“não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  
 O pesquisador tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis.  
 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 
pesquisa.  

Guarapuava, ____de _________de __________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do menor  

_________________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a)  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
 
 
Eu, _______________________________________________, brasileiro(a), solteiro(a), 
portador da cédula (nacionalidade), (estado civil), portador(a) da cédula de Identidade RG nº 
___________, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________, residente na Rua 
___________________________ nº ____, cidade de __________________, estado do Paraná, 
AUTORIZO o uso de minha imagem, constante na foto de ______________________________ 
, ____________________________ ( nome), enviada à Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, com o fim específico de publicação de conteúdo pedagógico, sem qualquer ônus para a 
instituição e em caráter definitivo.  
A presente autorização, referente ao uso da minha imagem na foto acima mencionada, é 
concedida à Secretaria de Estado da Educação do Paraná a título gratuito, abrangendo inclusive 
a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e garante o direito de inseri-la em materiais para 
toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático 
e outros que existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território 
nacional e internacional, por prazo indeterminado.  
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que 
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer 
outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  
Local e data _____________________________________________  
Assinatura:_________________________________  
Telefone para contato: (___) ___________________  
(cada pessoa que aparecer na foto deverá assinar um termo como este).  
Obs.: Se o cedente da imagem for menor de idade, a pessoa responsável é quem deve  
autorizar o uso da imagem do menor. 
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CARTA COMITÊ DE ÉTICA 
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QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO 

1 – Você tem celular ou usa o de seus pais? 

_______________________________________________________________ 

 

2 – Com que frequência você utiliza o celular para jogos diariamente? 

(    ) menos de 1 hora. 

(    ) 1 a 2 horas. 

(    ) 2 a 3 horas. 

(    ) mais de três horas. 

 

3 – Para que você mais utiliza o celular? 

(   ) Jogos. 

(   ) Buscar na internet. 

(   ) Redes sociais (facebook, whatsapp, isntagran, etc). 

(   ) Ligações. 

(   ) Outros. _________________________________ 
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QUESTIONÁRIO JOGO 1 – REI DA MATEMÁTICA JR – NÍVEL ELEMENTAR 

 Aplicativo dividido em três livros: Contagem, Adição e Miscelânea. Cada 

livro está subdividido em 9 capítulos, sendo que do capítulo 1º até o capítulo 8º 

possuem 10 atividades cada um e o 9º capítulo possui 16 atividades. Aplicativo 

realizado por completo. Observando a atenção, as sequências lógicas, 

criatividade e o tempo para resolução e número de tentativas para execução.  

 

LIVRO 1 – CONTAGEM 

Capítulo Total de 

atividades  

Possibilidades que 

construiu/estratégias 

Tempo 

realização 

1 10   

2 10   

3 10   

4 10   

5 10   

6 10   

7 10   

8 10   

9 16   

 

Pode me explicar como você resolveu as atividades deste livro? 
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LIVRO 2 – ADIÇÃO 

Capítulo Total de 

atividades 

Possibilidades que 

construiu/estratégias 

Tempo para 

realização 

1 10   

2 10   

3 10   

4 10   

5 10   

6 10   

7 10   

8 10   

9 16   

 

Pode me explicar como você resolveu as atividades deste livro? 
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LIVRO 3 – MISCELÂNEA 

Capítulo Total de 

atividades 

Possibilidades que 

construiu/estratégias 

Tempo para 

realização 

1 10   

2 10   

3 10   

4 10   

5 10   

6 10   

7 10   

8 10   

9 16   

 

Pode me explicar como você resolveu as atividades deste livro? 
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QUESTIONÁRIO APLICATIVO 2 - ENGRENAGENS – NÍVEL MODERADO 

 Este aplicativo é composto basicamente por engrenagens soltas e 

algumas fixas, que tem por objetivo juntar todas elas para que todas girem ao 

mesmo tempo. Para isso o jogador precisar de atenção, manipulação das 

hipóteses possíveis e as combinações entre engrenagens, criatividade, tentar 

não utilizar as engrenagens de auxílio. Dividido em 4 níveis, sendo trabalhado 

as 20 primeiras fases do Custom levels. Observando a atenção, as sequências 

lógicas, criatividade e o tempo para organização e número de tentativas para 

execução.  

1 – Me explique como manipulou as engrenagens para que todas ficassem 

girando? 

2 – Você conseguiu resolver todas as fases ou precisou pular para próxima? 

3 – Você achou fácil, moderado ou difícil o jogo? Por que? 

NÍVE

L 

ENGRENAGEN

S PARA 

MOVIMENTAR 

ENGRENAGEN

S RESERVAS 

UTILIZOU AS 

ENGRENAGEN

S AUXILIARES 

FASE 

CONCLUÍD

A 

TEMPO 

REALIZAÇÃ

O 

1 2 0    

2 1 3    

3 4 3    

4 4 3    

5 3 3    

6 3 3    

7 3 3    

8 5 3    

9 5 3    

10 3 3    

11 3 3    

12 2 3    

13 4 3    

14 5 3    

15 4 3    

16 3 3    

17 4 3    
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18 9 3    

19 6 3    

20 6 3    
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QUESTIONÁRIO APLICATIVO 3 – CONSTRUÇÃO DE PONTES - NÍVEL 

COMPLEXO 

 Este aplicativo tem por objetivo a construção de pontes. Após a 

construção o jogador aciona o botão que liga o caminhão para fazer a travessia. 

Mas detalhe, a ponte não pode cair. É necessário muita atenção e estratégia 

para que a ponte não caia. O jogador só poderá passar de fase se conseguir 

fazer a travessia do caminhão com êxito, caso contrário, terá que refazer a ponte 

novamente. Jogo dividido em 3 modos: Nomal, Easy e Hard. Foram utilizados os 

4 primeiros níveis do modo Normal. Observando a atenção, as sequências 

lógicas, criatividade e o tempo para construção e número de tentativas para 

execução.   

 

Ponte 1 

Você pode me explicar qual foi sua estratégia lógica para construir a ponte 1, 

para que ela ficasse firme e o caminhão pudesse passar sem que a ponte caia? 

 

 Ponte 2 

Você pode me explicar qual foi sua estratégia lógica para construir a ponte 2, 

para que ela ficasse firme e o caminhão pudesse passar sem que a ponte caia? 

 

Ponte 3 

Você pode me explicar qual foi sua estratégia lógica para construir a ponte 3, 

para que ela ficasse firme e o caminhão pudesse passar sem que a ponte caia? 

 

Ponte 4 

Você pode me explicar qual foi sua estratégia lógica para construir a ponte 4, 

para que ela ficasse firme e o caminhão pudesse passar sem que a ponte caia? 
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QUESTIONÁRIO (após cada jogo aplicado) 

1– Você encontrou alguma dificuldade em ficar atento durante todo o tempo em que 

estava jogando? Explique. 

2– Você considera este jogo necessário para o melhoramento do raciocínio lógico 

matemático? Explique.  

3– Gostaria de começar o jogo novamente ou dar sequência nas fases, com níveis mais 

complexos? Por que? 

 


