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RESUMO 

Nesta pesquisa foi trabalhado a inserção das Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) na preparação de alunos para a Olimpíada Cearense de Ciências no 

eixo Química, enfatizando os conteúdos mais abordados nas provas anteriores que são: 

modelos atômicos e distribuição eletrônica. As UEPS são sequências de ensino baseadas 

na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), que surgiram com a proposta de facilitar 

a aprendizagem do aluno, a partir do uso de metodologias, recursos diversificados e 

planejados a fim de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a 

presente pesquisa tem como objetivo avaliar a efetivação da aprendizagem do discente, a 

partir da participação em um curso preparatório para Olimpíadas de Química, 

desenvolvido através de uma proposta de aprendizagem significativa para alunos do 1º 

ano do Ensino Médio da turma integral de uma escola pública localizada na região 

metropolitana de Fortaleza, Ceará. Como metodologia, esta pesquisa se caracteriza como 

qualitativa do tipo pesquisa-ação, planejada e executada de acordo com o percurso 

metodológico proposto na sequência didática (SD), as UEPS. Para avaliar a eficiência 

dessa sequência didática, foram aplicados dois questionários: Avaliação Diagnóstica 

Individual (ADI), para avaliar o conhecimento prévio do aluno; e outro, ao final da 

pesquisa, denominado de Avaliação Somativa Individual (ASI). Ao final, foi realizado 

um comparativo dos dados coletados. Em paralelo, realizou-se uma coleta de dados 

acerca da participação de alunos e escolas da rede pública e privada de ensino, na 

Olimpíada Cearense de Ciências no eixo Química, desde a sua criação em 1993 até o ano 

de 2016, com o propósito de verificar os índices de participação de alunos e escolas da 

rede pública de ensino. O resultado mostrou uma baixa participação, bem como o 

decréscimo da participação de escolas e alunos em cada ano. Com relação aos resultados 

das UEPS aplicadas nas aulas preparatórias, evidenciou-se que esta sequência didática 

proporcionou uma aprendizagem significativa aos alunos, e que a estratégia utilizada 

durante as aulas contribuiu para a ruptura da barreira da abstração que os alunos faziam 

entre a Química e a sua aplicabilidade no cotidiano, contribuindo, assim, para a motivação 

em estudar a Ciência, logo, as atividades propostas e desenvolvidas colaboraram para a 

compreensão dos conceitos científicos. Como ainda são poucas as pesquisas e trabalhos 

encontrados com a referida temática, principalmente com a aplicação das UEPS em 

turmas olímpicas no ensino de Química, espera-se que esta pesquisa venha a contribuir 

junto aos professores para que os mesmos se motivem e usem tais recursos e estratégias 



metodológicas com o intuito de melhorar o ensino da Química e que, em conjunto, possa 

ocorrer um trabalho de motivação em participar desta modalidade olímpica científica.    

 

Palavras-chaves: Ensino de Química. Olimpíada Cearense de Ciências. Aprendizagem 

Significativa. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this research we work on the insertion of the Potentially Significant Teaching Units 

(LIF) in the preparation of students for the Cearense Olympiad of Sciences in the 

Chemical axis, emphasizing the contents more discussed in the previous tests that are, 

atomic models and electronic distribution. LIFOs are sequences of teaching based on 

Significant Learning Theory, which have emerged with the proposal of facilitating 

student learning, using methodologies, diversified and planned resources in order to 

improve the teaching / learning process. In this sense, the present research has as objective 

to evaluate the effectiveness of student learning, from the participation in a preparatory 

course for Chemistry Olympiads, developed through a significant learning proposal for 

students of the 1st year of high school in the integral class of a public school located in 

the metropolitan region of Fortaleza, Ceará. As a methodology, this research is 

characterized as qualitative of the research-action type, planned and executed according 

to the methodological course proposed in the didactic sequence (SD), the LIFOs. In order 

to evaluate the effectiveness of this didactic sequence, two questionnaires were applied: 

Individual Diagnostic Assessment (ADI) to evaluate the previous knowledge of the 

student and another one at the end of the study called Individual Summative Assessment 

(ASI), and finally performed a comparative of the collected date. In parallel, a data 

collection about the participation of students and schools of the public and private 

education network was carried out at the Olympiad of Science in the chemical axis, from 

its creation in 1993 until 2016, in order to verify the indices of participation of students 

and schools in the public school system, the result showed a low participation, as well as 

the decrease of the participation of schools and students in each year. With regard to the 

results of the LPS in the preparatory classes, it was evidenced that this didactic sequence 

provided significant learning to the students, and that the strategy used during the classes 

contributed to the rupture of the barrier of students' abstraction between chemistry and its 

applicability in daily life, thus contributing to the motivation to study this science, so the 

proposed and developed activities collaborated to the understanding of scientific 

concepts. As there are still few researches and works found on this subject, especially 

with the application of LIFOs in Olympic classes in chemistry teaching, it is expected 

that this research will contribute to teachers to motivate and use these resources and 

strategies methodological studies to improve the teaching of chemistry and that together 

a motivational work takes place in participating in this Olympic Olympic modality. 



Keywords: Teaching Chemistry. Ceará State Science Olympiad. Meaningful Learning. 

Potentially Significant Teaching Unit. 
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1. INTRODUÇÃO  

Conforme aponta a Lei de Diretrizes e Base da Educação -LDB (1996), a educação 

abrange os processos formativos desde a vida familiar, o convívio humano em diferentes 

esferas e a promoção do ensino e da pesquisa. Nesse contexto, a educação passou a ter 

um caráter de progressiva universalização, sendo garantido o ensino das competências e 

habilidades, promovendo a educação com fins científico-tecnológicos. As Olimpíadas 

científicas se enquadram em tal proposta, visto que a ciência possui características 

peculiares que devem ser estudadas mais afinco para que ocorra uma perfeita formação 

do processo de ensino e aprendizagem. 

As Olimpíadas científicas estão cada vez mais ganhando destaque na educação. 

Esta prática vem crescendo bastante no Brasil, surgindo com os mesmos princípios das 

Olimpíadas esportivas, permanecendo a destreza de estudar, o espirito competitivo e a 

simbologia de premiação dos que se destacam, através da premiação por medalhas. 

Nos últimos anos, tanto o interesse das instituições escolares quanto os de 

professores, vêm influenciando positivamente para o aumento do número de participantes 

em Olimpíadas científicas. Concluindo que a maior parte das modalidades olímpicas 

científicas foram criadas a partir das suas modalidades internacionais correspondentes. 

Atualmente, o Brasil vem se destacando nas participações e nas vitórias nas 

modalidades olímpicas educacionais de nível internacional. Tal notoriedade nos rendeu 

prestígio educacional, e diversas medalhas. Porém, para muitos educadores e 

pesquisadores, as medalhas não são os únicos prêmios, e sim a valorização da dedicação 

que aluno, professor e instituição escolar fizeram para alcançar a vitória.   

Diante desse cenário, a Olimpíada de Química surge com a proposta de motivar o 

estudo dessa ciência central, presente em todos os fenômenos do nosso cotidiano. 

Considerada a segunda olimpíada científica a ocorrer no meio educacional no Brasil, 

sendo a primeira a olimpíada de Matemática. Foi a partir da criação da Olimpíada de 

Química que houve motivação para criar as demais modalidades Olimpíadas educacionais 

existentes hoje. (COLOMBO,2011)
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A Olimpíada de Química, passou por várias reestruturações e hoje é classificada 

como uma competição educacional de referência no Brasil e no exterior. Como ocorre 

nas demais modalidades olímpicas científicas, a Olimpíada de Química é dívida em três 

categorias: estadual, nacional e internacional. Como tema central desta pesquisa, será 

discutido todo o processo e execução da Olimpíada Cearense de Química. 

A Química se enquadra nessa perspectiva, considerando que o Estado do Ceará 

atualmente é o estado brasileiro com o maior número de representantes nas Olimpíadas 

nacional e internacionais de Química. O problema a ser investigado no presente estudo 

surgiu a partir da busca em avaliar como funciona o processo seletivo na Olimpíada 

Cearense de Química e, consequentemente, analisar a participação de alunos de escolas 

públicas e privadas, abordando a inserção da competitividade no ensino através da 

Aprendizagem Significativa. 

A escolha por desenvolver um projeto de pesquisa utilizando instrumentos que 

comprovem se ocorreu Aprendizagem Significativa, partiu do pressuposto da Teoria da 

Aprendizagem Significativa se opor ao processo de aprendizagem mecânica, 

considerando que a maioria dos professores que lecionam nas modalidades olímpicas não 

ensinam com a intenção do aluno utilizar os conhecimentos ao longo da sua vida e em 

seu cotidiano. Ensina-se apenas com a intenção de utilizar o conhecimento adquirido no 

momento da prova. Diante da justificativa proposta, escolheu-se discutir as Unidades de 

Ensino Potencialmente Significativas integradas às aulas preparatórias para a Olimpíada 

Cearense de Química. 

As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) são uma sequência 

didática criada por Moreira (2011b), fundamentada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel (1980), a fim de facilitar a aprendizagem não mecânica 

e, consequentemente, estimular a pesquisa aplicada em ensino, voltada diretamente à sala 

de aula. Nesta sequência didática são propostas metodologias que permitem o aluno ser 

autônomo no processo de construção do conhecimento, por etapas, através da utilização 

de materiais e estratégias de ensino diversificados, induzindo sempre o discente ao 

diálogo e à crítica. 

A partir dos argumentos descritos, surge a questão motivadora da pesquisa: é 

possível preparar alunos para a Olimpíada Cearense de Química através da aprendizagem 
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não mecânica? Qual seria a real importância de estimular a participação de alunos e 

professores cearenses nessas competições?  

Portanto, destaca-se como objetivos:  avaliar a efetivação da aprendizagem do 

discente, a partir da participação em um curso preparatório para Olímpiadas de Química, 

desenvolvido através de uma proposta de aprendizagem significativa para alunos do 1º 

ano do Ensino Médio da turma integral de uma escola pública localizada no Munícipio 

de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza- Ce. Os objetivos específicos são: 

 Compor uma turma preparatória para a Olímpica Cearense de 

Ciências (OCC), com ênfase na disciplina de Química, em uma escola pública 

localizada no Munícipio de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza- Ce, 

baseada na aprendizagem significativa. 

 Investigar se ocorreu aprendizagem significativa, por parte dos 

discentes, sobre o conteúdo de estrutura atômica (modelos atômicos e distribuição 

eletrônica) estudados durante o preparatório para a OCC a partir da sequência 

didática aplicada, as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa. 

 Realizar uma coleta de dados acerca da participação dos alunos de 

escolas públicas e privadas na Olimpíada Cearense de Ciências (OCC), na 

disciplina de Química. 

O estudo foi desenvolvido com alunos do 1º ano do ensino médio, no período da 

tarde em uma escola pública de tempo integral professor Antônio Martins Filho, no 

Município de Maracanaú-CE. Com relação à abordagem dos conteúdos, enfatizou-se nos 

assuntos mais cobrados nas provas da Olimpíada Cearense de Química que são, 

respectivamente: Modelo básico do átomo -  Átomo (prótons, nêutrons e elétrons); 

Distribuição eletrônica e Modelos fundamentais sobre o átomo - Modelo atômico de 

Dalton; Thompson; Rutherford e Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Com tal grupo de 

alunos, foram desenvolvidas uma série de encontros, abordando metodologias baseadas 

nas UEPS para verificar se a aprendizagem adquirida ao final foi de fato significativa. 

Para a análise dos resultados, foram utilizadas técnicas para coletas de dados 

baseadas na abordagem qualitativa, que são: a observação, utilizada no momento da 

avaliação das atividades desenvolvidas com as UEPS, quando as mesmas envolverem 

argumentação e debates; o envolvimento do discente na manipulação dos objetos de 

aprendizagem e apresentação dos trabalhos em forma de seminários.  
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O segundo recurso para a coleta de dados utilizado no momento da aplicação da 

pesquisa foram ADI, para a verificação do conhecimento prévio do discente e o 

questionário somativo (ASI) para avaliação pós pesquisa, respectivamente.   

Metodologicamente, pesquisa se compõe de um estudo teórico bibliográfico juntamente 

com a descrição das etapas de construção, aplicação e avaliação das UEPS na turma 

preparatória para a OCC, no contexto da produção de conhecimento de natureza 

qualitativa do tipo pesquisa-ação, baseada em na UEPS como sequência didática. Os 

capítulos estão divididos da seguinte forma:  

Capítulo 1: o leitor encontrará uma revisão de literatura sobre o ensino de 

Química no Brasil, explanando acerca das principais características e fatos que 

contribuíram para a Química se tornar uma disciplina obrigatória na matriz curricular da 

educação básica de nível médio.  

Capítulo 2: foi abordado os elementos de ordem epistemológica e cognitiva sobre 

o ensino de Química, bem como o uso de metodologias, descrevendo detalhadamente 

como cada metodologia apresentada contribui para facilitar o entendimento da disciplina 

por parte dos alunos. 

Capítulo 3: o leitor terá conhecimento sobre as Olimpíadas científicas, 

especificamente a de Química em nível estadual e nacional. Nesse capitulo, está 

fundamentado o estado da arte da pesquisa que compreende desde a origem das 

Olimpíadas até a sua importância para o meio educacional. 

Capitulo 4: destaca-se o papel da competitividade na educação, as opiniões 

positivas e negativas de pesquisadores da área sobre o uso da metodologia competitiva na 

educação, diante as olímpiadas educacionais, com ênfase na de Química, a qual se ancora 

no tipo de metodologia em questão.  

Capítulo 5: o leitor se debruçará sobre o referencial teórico que norteia esta 

pesquisa, baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida por David 

Ausubel (1980). Contudo, o estudo foi baseado na abordagem contemporânea 

proveniente da Teoria da Aprendizagem Significativa, estudada e aplicada pelo 

pesquisador brasileiro Marco Antônio Moreira (2011a). 

Capitulo 6: há uma discussão embasada no referencial teórico como justificativa 

para a escolha dos instrumentos metodológicos que foram aplicados nesta pesquisa. 
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Utilizou-se a pesquisa-ação como abordagem metodológica e aplicação da sequência 

didática baseada na aprendizagem significativa descrita por Moreira (2011a, 2011b). A 

análise se deu por meio da técnica de observação e análise de questionários prévio e 

somativo (posteriori).  

Por fim, no Capítulo 7, fez-se uma discussão dos resultados baseados na Teoria 

da Aprendizagem Significativa elencada as Unidades Potencialmente Significativas, 

analisando todas as etapas que foram desenvolvidas, atuando como guias para a 

elaboração dos resultados satisfatórios alcançados. 
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2. ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

“A história não é prisão ao passado. Ela é 

mudança, é movimento, é transformação" 

(Sérgio Buarque de Holanda) 

 

2.1. Ensino de Química no Brasil no Período imperial 

A Química é considerada a Ciência que estuda a matéria, suas transformações e a 

e energia envolvida nestas transformações juntamente com a suas propriedades 

(FELTRE, 2004), mas como é relatado na história nem sempre a Química foi considerada 

uma Ciência e sim um ato de bruxaria ou uma afronta contra as leis e doutrinas religiosas. 

(GREENBERG, 2009) 

O ensino de Química como Ciência no Brasil, data a partir da vinda do príncipe 

regente D. João VI ao Brasil, acompanhado da família real e sua comitiva, como 

consequência da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal, segundo Silva, 

Farias e Neves (2006). Se não fosse a vinda da família real ao Brasil, o atraso científico 

seria ainda maior, mas apesar desta mudança para um país ainda em desenvolvimento 

surgiu a necessidade de “civilizar”, através da criação de escolas, universidades, 

comércios, unidades hospitalares e outras instalações, considerando que:  

 

Uma vez aqui instalada, a família real, bem como os membros de sua comitiva, 

sentiu falta de toda uma série de facilidades e modernidades existentes em 

Portugal, motivo pelo qual foi iniciada uma onda de progresso sem 

precedentes.... Além disso, com a vinda da família real, o Rio de Janeiro passou 

a ser a nova capital do governo português, sendo necessário torna-la digna de 

status. (SILVA; FARIAS; NEVES 2006, p. 43). 

 

Conforme descreve Silva, Farias e Neves (2006), a cidade do Rio de Janeiro 

tornou-se a capital do governo português e por isso foi nesta cidade, onde foi fundada a 

primeira instituição no Brasil que ministrava a disciplina de Química por volta de 1810, 

com um currículo voltado para a formação militar, a disciplina de Química era ministrada 

após os estudos das disciplinas de matemática e física, sendo assim cursada apenas no 

quinto ano.  

O ensino nesta época tinha caráter apenas utilitarista, ou seja, era considerado útil 

e agradável que se estendia a coletividade, voltando para a área da Química os professores 

preocupavam-se em apenas repassar os conhecimentos já existentes não havia a utilização 

de pesquisas ou práticas, outro ponto negativo que marcava a história do ensino de 
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Química era utilização de livros e obras de autores estrangeiros, sendo que nesta mesma 

época  destacava-se em Portugal um químico nascido no Brasil, seu nome era José 

Bonifácio um químico que se especializou em mineralogia e que contribuiu bastante para 

o avanço e reconhecimento da Química no Brasil, como destaca Silva, Farias e Neves 

(2006, p. 45),  “durante sua estada na Suécia, terminaria por descobrir dois novos 

minerais, a petalita e o espodumênio”. 

 Outro marco para a histórica da Química no Brasil, destaca-se pela fundação do 

Laboratório Químico-Prático, também localizado na cidade do Rio de Janeiro, de acordo 

com Silva, Farias e Neves (2006), o que motivou a criação deste laboratório teria sido 

motivada para a descoberta de método para endurecer o sabão fabricado nas Ilhas São 

Tomé, estado em decadência econômica. Segundo a pesquisa histórica de Almeida e Pinto 

(2011), o laboratório Químico-Prático motivou o interesse da Química industrial, logo 

passou a fazer análises para fins comercias se dedicando “ao estudo da preparação do 

ópio (Papaver somniferum), à análise de águas sulfurosas e à purificação de aguardente 

de cana”, sendo extinto em 1819. (ALMEIDA e PINTO, 2011, p.42) 

A partir deste momento, houve um desencadeamento industrial que impulsionou 

o avanço da Química e a criação de outros laboratórios no Brasil, mas não será destacado 

neste trabalho já que o foco é o avanço histórico do ensino no Brasil.  

De acordo com Oliveira e Carvalho (2006), o imperador do Brasil, D. Pedro II 

tinha um fascínio pelo estudo da Química, influenciado pelo seu tutor o mineralogista 

brasileiro José Bonifácio, já mencionado neste trabalho e o professor de Química 

Alexandre Videlle. Esse interesse pela Química fez com que o imperador participasse de 

aulas, debates científicos, dentre outros eventos e foi em uma “visita a Paris que o 

imperador teve um encontro com o diretor da Escola de Minas de Paris e após voltar da 

viagem, decidiu fundar uma Escola de Minas em Ouro Preto, em 1876” (ALMEIDA; 

PINTO 2011, p.33). Esse mesmo fascínio pelo Química foi herdado pela princesa Isabel.  

No entanto, foi somente a partir de 1887 que os conhecimentos de Ciências da 

Natureza e Físicas começaram a ser exigidas nos cursos de nível superior aqui no Brasil, 

principalmente nos cursos de Medicina, Agronomia e Medicina Veterinária. Até esta data, 

as disciplinas que abordavam esses conhecimentos não eram procuradas, ainda mais que 

eram consideradas disciplinas avulsas.  (CHASSOT,1996 apud LIMA, 2013) 

  Desde a vinda da família real ao Brasil até os dias atuais, a Química e o 

ensino de Química passaram por mudanças ao logo dos anos e para compreender a 
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natureza Química é preciso conhecer o que aconteceu com o ensino de Química após o 

período imperial. 

 

2.2. Ensino de Química no Brasil após o Período imperial 

 

Neste período a Química deixou de ser uma disciplina avulsa e passou a ser uma 

disciplina individual, dando-lhe mais credibilidade e robustez, destaca-se a criação do 

primeiro curso oficial de Química, oferecido pelo Instituto de Química no ano de 1918 na 

cidade do Rio de Janeiro, de acordo com Almeida e Pinto (2011), na década de 30 a 

criação da Escola Nacional de Química, localizada também na cidade do Rio de Janeiro, 

onde a bioquímica era a principal área de estudo, segundo Silva, Farias e Neves (2006). 

A disciplina de Química nos cursos de nível superior, passou a ter destaque em 

vários cursos, conforme Mathias (1979) apud Lima (2013), com este advento no ano de 

1934 foi inaugurado o departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras na Universidade de São Paulo (USP), foi a partir da criação deste departamento 

que o Brasil passou a ter um local especifico para o estudo e ensino de Química, destinado 

a formação de profissionais especializados na área.  

No âmbito do Ensino Médio a Química passou a ser disciplina obrigatória em 

“meados de 1931, com a reforma educacional Francisco Campos” (LIMA, 2013. p.77), 

até o momento está disciplina integra a matriz curricular das escolas públicas e privadas. 

A Química no Brasil passou por um processo de expansão, ocorrido 

principalmente no século XX e atualmente no século XXI, o Brasil tornou-se o berço de 

novas descobertas, estudos e pesquisas como descreve Silva, Farias e Neves (2006), 

através de uma analogia sobre o crescimento da Química, prevendo um futuro promissor 

e grandioso para o desenvolvimento da Química brasileira: 

 

Tendo passado por uma infância longa e sofrida, e uma adolescência 

conturbada e cheia de idas e vindas, a Química no Brasil está certamente a 

curto prazo de atingir a sua fase adula. Jovem, e por isso mesmo ainda não tão 

experiente e forte assim, mas sem dívida cheia de energia e voluntarismo. 

(SILVA; FARIAS; NEVES 2006, p. 77) 

 

 

Apesar do avanço da Química em nosso país, um fato preocupante é a dificuldade 

que muitos alunos apresentam em aprender Química, fato este que tem raízes 

epistemológicas, ontológicas e cognitivas, tendo em vista a expansão dos cursos de 
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graduação e pós-graduação em Química, muitos alunos no ensino básico enfrentam 

dificuldades em aprendê-la. 

De acordo com esta problemática o Ministério da Educação (BRASIL, 2002), a 

partir do artigo 7º da Resolução no 001/2002-CNE/CP/MEC estabeleceu que apenas 

profissionais que possuem cursos de Licenciatura possam lecionar, fato este que antes 

não acontecia, podendo médicos, engenheiros e outros profissionais tendo formação 

acadêmica de bacharel ensinar qualquer disciplina que tivesse afinidade com o seu 

respectivo curso de origem.  

 

2.3. Ensino de Química no Brasil atualmente 

 

Nos dias atuais, o ensino de Química das escolas públicas e privadas é amparado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. º 9.394/96, que por sua vez está 

vinculada a Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988 e 1996)  

No ano de 2017, após alguns debates e estudos mais completos em cima da LDB 

e opinião popular a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) criada desde 2014, deixa 

de ser apenas um planejamento visionário e passa a ser um documento oficial aprovado, 

que surge baseada em textos e artigo propostos na constituição federal de 1988, conforme 

é destacado no artigo 210. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. (BRASIL, 1988, p. 161)  

 

Sobre o assunto a LDB se adequa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

no ano de 2013, através da Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, altera o artigo 26 

onde passa a Lê-se,  

Art. 26 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do Ensino 

Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. (Brasil, 1996, grifo nosso) 

 

A Base Nacional Comum Curricular, atualmente refere-se apenas aos segmentos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, estando em processo de finalização as 

diretrizes para o Ensino Médio, tendo como objetivo a garantia do aprendizado do 

estudante e consequente o alcance das metas definidas pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE). O que está proposto na BNCC para o Ensino Médio não deve ser considerado com 
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alteração do currículo ou exclusão de conteúdos e sim uma flexibilidade do mesmo, 

conforme destaca o Secretário do MEC, Rossieli Soares:  

A proposta é manter as disciplinas tradicionais que hoje já são obrigatórias — 

como Matemática, Português, História, Química, Biologia, Artes e Educação 

Física – em metade da carga horária, durante os três anos do Ensino Médio. Na 

outra metade, o objetivo é que os alunos possam optar por aprofundar 

conteúdos e temas relacionados a grandes áreas que sejam do interesse deles. 

São cinco grandes áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. (EDUCAÇÃO, 2017) 

 

Após a revelação da mudança do Ensino Médio, houve e haverá críticas, mas não 

se sabe ao certo se está mudança irá trazer benefícios a comunidade de estudantes de 

escolas públicas, visto que esse novo sistema não é obrigatório nas escolas privadas e os 

exames externos de seleção, como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

vestibulares e as próprias Olimpíadas científicas até o momento não houve mudanças ou 

adaptações nas abordagens dos conteúdos para o novo sistema proposto juntamente com 

a BNCC. 

Sobre o ensino de Química, alguns estudos apontam  que neste novo Ensino Médio 

está disciplina irá se tornar secundária dado que o currículo proposto é muito extenso, 

caso a carga horaria seja reduzida pela metade ficará inviável transmitir todo o conteúdo 

vigente, uma vez que o papel do professor não é apenas repassar o conteúdo de forma 

mecânica e sim “desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a 

necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno 

está inserido. ” (SANTOS e SCHETZLER, 1996, p. 28) 
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3. IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE QUÍMICA 

“Todo o conhecimento é uma resposta a uma  

pergunta”. 

(Gaston Bachelard) 

3.1. Elementos de Ordem Epistemológica.  

 

A história da didática e o seu significado para o meio educacional surge a partir 

da relação entre a Ciência e a pedagogia em particular, que, ao longo dos anos, devido 

aos obstáculos epistemológicos, essa relação foi se tornando distinta e unificada, 

chegando à conclusão que as reflexões epistemológicas, pedagógicas e psicológicas são 

necessárias para a essência didática e pedagógica, considerando-se que a didática e a 

pedagogia podem se diferenciar em alguns aspectos, mas que na prática devem integrar 

uma mesma reflexão. (ASTOLFI; DEVELAY,2008) 

Toda sugestão didática integra (...) uma reflexão epistemológica (aquela que 

pode dar conta da lógica dos saberes biológicos, físicos ou químicos), uma 

reflexão psicológica (aquela que pode dar conta da lógica da apropriação dos 

saberes em geral) e uma reflexão pedagógica (aquela que se ancora mais ainda 

nas Ciências da relação). A reflexão didática permite nesta ótica traduzir em 

atos pedagógicos uma intenção educativa, sendo agora o docente um eterno 

artesão de gênio que deve contextualizar as ferramentas que lhe propõe a 

pesquisa em didática em função das condições de suas práticas (ASTOLFI; 

DEVELAY,2008, p. 12-13). 

 

A didática na Química começa a partir da transposição didática do conhecimento 

químico, onde se trata do processo de transformar o conhecimento científico em 

conhecimento escolar. Neste processo de transposição didática envolve três tipos de 

saberes: “o saber sábio, o saber a ensinar e o saber ensinado. ”  (LEAL, 2009, p. 5).  

Durante o processo na formação de professores de Química, o currículo de 

algumas instituições de ensino superior (IES) se prende bastante nos conteúdos 

específicos, esquecendo a valorização e a importância dos saberes pedagógicos, pois é 

este detalhe que fará a diferença entre a formação do Químico e do Professor de Química, 

sabendo que o Químico trabalha com o conhecimento específico e o Professor de Química 

trabalha com o conhecimento químico na sua totalidade.  

No entanto, esta apresentação  “conteúdista” já se faz presente no Ensino Médio, 

etapa final da Educação Básica,  tratando-se de uma consequência ocorrida durante o 

processo da formação de professores, incluindo muitos conceitos, teorias, leis e regras 

para ser aprendidas e necessárias para o cumprimento do programa, mas este acúmulo de 
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conteúdos e conhecimentos acaba sendo um aspecto negativo na educação, visto que a 

formação crítica do aluno torna-se esquecida e todo este conhecimento adquirido acaba 

sendo absorvido pelo discente de forma desfragmentada, incompleta  e 

descontextualizada, tornando-se algo superficial  para o mesmo e um prejuízo enorme no 

processo de ensino-aprendizagem em Química. (LEAL, 2009) 

A forma como esse conhecimento é repassado pelos docentes e capitado pelos 

alunos, sofre influências de algumas concepções epistemológicas, “entre essas 

concepções, a empirista/indutivista tem sido dominante entre os professores de Ciências”, 

de acordo com alguns estudos e relatados por alguns autores, como destaca Lôbo e 

Moradillo, (2003, p.40).  Apesar dessas concepções ainda serem bastante usadas por 

docentes, esta foi duramente criticada por filósofos no começo do século XX, tais como 

Bachelard (1971), em defesa das concepções epistemológicas racionalista/construtivista. 

O empirismo trata-se da obtenção do conhecimento por meio da observação, 

método este bastante utilizado quando se trabalha a parte da experimentação Química. 

Porém, para estas observações alcançarem o conhecimento científico, o observador tem 

que partir de uma observação sem conhecimentos prévios, suposições ou qualquer forma 

de conhecimento que interfira na observação sobre o objeto de estudo. (MERRELL, 

2004) 

Outro requisito para haver o empirismo no estudo é repetir o que foi observado 

diversas vezes em condições diversas e, a partir de todas as observações feitas e 

analisadas, obter uma imensidão de dados que dará suporte para formar uma teoria ou lei, 

onde este fenômeno é chamado de inferência indutiva ou indução.  

A inferência indutiva, trata-se da descoberta de um padrão a ser seguido, deduzido 

a partir de um grande número de experimentos observados na fase do empirismo, a partir 

deste padrão que ocorre, pode-se formular uma lei ou teoria com base científica na 

observação e tratamentos dos dados, sabendo que nenhum dado das observações 

realizadas deve se contrariar.  

Esta concepção filosófica foi de grande importância, mas apresenta muitos erros 

e impedia a Ciência de evoluir. Para esta concepção, o conhecimento/teoria sobre o estudo 

não era importante e tudo era construído a partir da observação, ocorrida em várias 

condições diferentes, fato este que era impossível quando relacionado ao tratamento dos 

dados para chegar a um padrão e, a partir deste momento, gerar uma teoria ou lei, 
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desconsiderando as exceções ou mudanças de condições, delimitando a generalização do 

conhecimento científico. Porquanto, o que fragilizou esta concepção foi o papel da teoria 

na observação, fato este que não era considerado. (MERRELL, 2004) 

No início do século XX, Bachelard (1991) passou a defender as concepções de 

cunho racionalista/construtivista. Para ele a construção do pensamento científico deve 

andar em alternância entre o racionalismo e o empirismo, apesar de criticar como forma 

total de produção de conhecimento o experimentalismo, positivismo e indutivismo, 

considerando que: 

(...) um empirismo sem leis claras, sem leis coordenadas, sem leis dedutivas 

não pode ser pensado nem ensinado; um racionalismo sem provas palpáveis, 

sem aplicação à realidade imediata não pode convencer plenamente. O valor 

de uma lei empírica prova-se fazendo dela a base de um raciocínio. Legitima-

se um raciocínio fazendo dela a base de uma experiência. A Ciência, soma de 

provas e de experiências, soma de regras e leis, soma de evidências e fatos, 

tem, pois, necessidade de uma filosofia com dois pólos (BACHELARD, 1991, 

p. 10).  

 

Não existe rivalidade entre essas duas concepções filosóficas 

(empirista/indutivista e a racionalista/construtivista), e sim uma dualidade entre a razão e 

o empirismo, mas para entender o papel da razão, Bachelard (1971) explica a passagem 

do realismo para o racionalismo. Quando se aprende uma noção de um determinado 

conhecimento por meio da empiria, Bachelard denomina os termos “real”, “real imediato” 

ou “realista” (PARENTE, 1990, p. 29).  

A ideia do real está associada ao natural e a Química teria o papel de desvendar 

esse real, analisando o mundo material e aprender sobre os seus segredos, nesta 

perspectiva “Bachelard denomina este pensamento como a transição ente o real e o 

racional” (PARENTE, 1990, p. 30).  

O racionalismo puro não é interessante para a construção do pensamento 

científico, Bachelard expôs um racionalismo dialético, onde propõe um racionalismo 

concreto apoiado na concepção empírica. Sua filosofia defende que o processo é racional 

para assimilar um pensamento novo e o mesmo muda apenas à medida que se desenvolve, 

incorporando novos valores das experiências vividas para construí-lo. “Bachelard usou a 

expressão dialética (razão/empiria), que é um atributo mais constante do racionalismo” 

(PARENTE, 1990, p.32), para descrever esta concepção e caracterizar a Ciência 

contemporânea.  

Assim, a teoria denominada “bachelardiana” prima por uma reestruturação do 

conhecimento científico através da ruptura com o passado (quebra de continuidade) e de 
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uma nova formulação do objeto científico, denominando, para esses processos, um novo 

“espírito científico” (PARENTE, 1990, p.32). 

O Construtivismo, defende que o conhecimento é algo sempre em mudança e que 

depende de experiências vividas do meio físico e social. A concepção 

racionalista/construtivista defende que “o conhecimento é obtido a partir de hipótese e 

teorias que passam a orientar a observação dos fenômenos, salientando que não existe 

observação neutra ou desprovida de intencionalidade” (LÔBO; MORADILLO, 2003, p. 

40). Logo a Química é uma disciplina de eternas mudanças, visto que novos fenômenos 

são observados.  

No ensino de Química, o uso do racionalismo puro e do empirismo, para 

Bachelard, gera o que ele chama de obstáculo epistemológico, que pode ser estudado no 

desenvolvimento histórico do pensamento científico ou na prática da educação. De acordo 

com os estudos realizados, a dificuldade do aluno na compreensão do conhecimento 

científico no ensino de Química é algo notório. Para Lopes (1993)  apud Lôbo e Moradillo 

(2003),  segundo a concepção de Bachelard (1971), a Química não é mais uma Ciência 

de memória, mas uma Química matemática, uma Química teórica, fundada a partir da 

união com a física teórica. 

Está nova Química que Bachelard (1971) denomina, possui uma razão fora do 

senso comum, que exige um grau de complexidade maior, uma mutação da forma da 

razão para ser aplicada ao processo de produção do conhecimento científico. Por isso ele 

defende que a Química contemporânea segue o pensamento filosófico dialética 

(razão/empiria), onde houve a necessidade da ruptura epistemológica, onde usavam o 

positivismo, racionalismo puro e a empiria-indutiva. Para dar espaço ao progresso 

filosófico, onde a Química é uma Ciência aberta a novos progressos científicos, onde o 

real não é mais importante e o racionalismo torna-se universal. Como afirma Bachelard 

(1971) apud Parente (1990). 

 

O racionalismo integral deve, pois, ser um racionalismo dialético, que decide 

sobre a estrutura em que o pensamento deve se engajar para informar a 

experiência (BACHELARD (1971) apud PARENTE, 1990 p.37). 

 

 

Outro obstáculo epistemológico relacionado a disciplina de Química é a 

incompatibilidade entre a teoria macroscópica e o conhecimento prévio que o aluno 

possui, já que quando vamos explicar fatos do cotidiano, por exemplo, por que há 

combustão, o conhecimento do aluno é intuitivo e assume a interpretação do fato, ou seja, 
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o aluno se apega a crenças ensinadas por sua família e para o professor desconstruir isso 

se torna muitas vezes um trabalho difícil. Como afirma Pozo e Crespo (2009). 

 

Ou seja, na hora de gerar representações especificas para prever ou explicar 

qualquer fenômeno cotidiano (...), nosso conhecimento intuitivo assume, de 

maneira implícita certos princípios sobre a natureza da realidade, (...). Ou, em 

outras palavras, as teorias de domínio geradas em cada um desse âmbito 

adotariam, de modo implícito, portanto, acrítico, a forma desses princípios, 

seriam formatadas de acordo com eles. (POZO e CRESPO, 2009. p, 100). 

 

 

A complexidade da Química contemporânea, se dá por alguns fatores de origem 

epistemológica, tais fatores têm em comum a diversidade de assuntos que a Química 

estuda, desde a parte histórica com a descoberta do átomo até o assunto de Química 

nuclear. A desfragmentação dos conteúdos é outro obstáculo epistemológico, já que na 

Química se estuda energia, radiação, forças gravitacionais e eletromagnéticas, enfim uma 

imensidão de conceitos que são repassados de forma isoladas e para entende-la de forma 

geral, o aluno deverá que unificá-los.  

Na Química, como em qualquer outra área da Ciência da natureza, há dificuldades 

e barreiras epistemológicas, ontológicas e conceituais que o aluno juntamente com o 

professor deverá contornar para adquirir êxito no ensino e aprendizagem de Química 

respectivamente, e que as novas ideias implantas por Bachelard tem contribuído bastante 

para engrandecer a parte epistemológica no ensino de Química. 

 

3.2. Elementos de Ordem Cognitiva.  

 

A Química é considerada pela maioria dos alunos como uma disciplina abstrata, 

que pela visão deles não há conexão com o cotidiano, tendo como consequência eles não 

sabem explicar cientificamente como pode ocorrer determinados fatos como, por 

exemplo, a estruturação de um átomo, de uma molécula, porque o óleo não se mistura 

com água ou até mesmo por que alguns objetos flutuam ou afundam (POZO e CRESPO, 

2009).  Para minimizar essas dificuldades citadas, o aluno precisa enfrentar as limitações 

epistemológicas e ontológicas. 

Para aprender Química é necessário que os alunos compreendam e analisem uma 

série de propriedades, transformações, conceitos e simbologia própria da disciplina e 

depois de absorver todos esses conjuntos de saberes e posteriormente associá-los a 

situações corriqueira, ou seja, ao final da educação básica o aluno terá que ser capaz de 
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explicar fatos que ocorrem em seu cotidiano de forma científica e infelizmente muitos 

alunos apresentam dificuldades, mostrando que o  nível de aprendizagem tem que ser 

melhorado. Como afirma Pozo e Crespo (2009). 

 

(...) o que se tenta com a Química é que os alunos compreendam e analisem as 

propriedades e transformações da matéria. Mas, para conseguir isso, eles 

precisam defrontar-se com um grande número de leis e conceitos e fortemente 

abstratos, estabelecer conexões entre esses conceitos(...), deparam-se com a 

necessidade de utilizar uma linguagem altamente simbólica e formalizada 

junto com modelos de representações análogos que ajudem representar aquilo 

que não é observável. (POZO E CRESPO, 2009, p. 140). 

 

 

Para aprendizagem da Química, existe um funcionalismo químico termo esse 

originado por Leal (2009), onde está contido umas séries de obstáculos que devem ser 

derrubados para um bom entendimento da disciplina.  

A Química é dividida por vários professores em teórica e prática, mas está divisão 

está incorreta pois no campo teórico há mais dois aspectos como o fenomenológico e o 

representacional para demonstrar o conhecimento químico e no campo prático há 

diferentes abordagens, muitas vezes desconhecida pelo professor ou utilizada de forma 

incorreta. Será detalhado a seguir os três aspectos do conhecimento químico, tais como o 

conhecimento fenomenológico, o teórico e por fim o representacional.  

 

3.2.1. O Fenomenológico 

 

Segundo Leal (2009), um dos aspectos para o conhecimento químico é a 

compreensão dos fenômenos químicos, definido como de extrema importância para o um 

bom aprendizado em Química, mas infelizmente muitos alunos saem da educação básica 

sem este conhecimento, considerado como um obstáculo cognitivo. O conhecimento 

fenomenológico é a capacidade do aluno de interpretar e explicar fatos de acordo com o 

seu conhecimento embasado em teorias, conceitos e leis estudadas, além da capacidade 

de representá-los pela linguagem própria da Química.  

O aluno terá de ser capaz de explicar por exemplo, por que o cheiro de perfume 

se propaga em um ambiente, quando um vidro de perfume quebra ou por que o mercúrio 

do termômetro dilata quando a temperatura aumenta, enfim situações corriqueiras que um 

estudante de Química deverá ser capaz de explicar, mas para poder explicar tais fatos, é 

essencial que o aluno tenha um conhecimento nas teorias, leis, modelos entre outros, 

definido como conhecimento químico teórico.  
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3.2.2. O Teórico 

 

Outo aspecto do conhecimento químico, segundo Leal (2009, p. 14) é o “teórico”, 

nele estão inseridos as teorias, modelos, conceitos e regras, definindo que:  

 

Uma teoria é formada a partir de um conjunto de observações, ideias e 

postulados para tentar explicar um fenômeno específico, bastante utilizado na 

Química, pois grande parte do que é estudado foi baseado em teorias, como 

por exemplo a teoria de Dalton e dos orbitais moleculares. (LEAL, 2009, p.14) 

 

 

  O conceito de modelo na Química é baste importante e útil, refere-se as 

imagens onde podem ser demonstradas teorias que não podem ser vistas diretamente, são 

recursos científicos que sempre são abordados junto com as teorias, “É como se um 

modelo nos dissesse com uma imagem o que uma teoria diz com seus conceitos e 

proposições”. (LEAL, 2009, p.15). 

 

Uma dificuldade comum entre os estudantes de Química é a diferença entre teoria 

e conceito, já que na Química ambos têm significados distintos, mas se complementam 

para permitir uma compreensão mais completa e eficiente sobre um determinado assunto.  

Para Leal (2009), conceitos são palavras que representam ideias, relacionado a 

Química temos uma infinidade de conceitos como ligações iônicas, covalentes e metálicas 

por exemplo, regida pela teoria das ligações Químicas, isso para um aluno que está 

estudando este conteúdo na educação básica geralmente no primeiro ano do Ensino Médio 

torna-se algo complexo já que há uma infinidade de conceitos regidas por um grande 

número de teorias que às vezes não há um modelo que facilite a imaginação para a 

concretização do mesmo, e o aluno se depara apenas com um aglomerado de informações, 

fórmulas e números.  

Então o conceito juntamente com a teoria forma uma relação de organização para 

facilitar o entendimento, como afirma Astolfi e Develay,(1995). 

 

Os conceitos científicos (força, respiração, átomo ou ecossistema) não são da 

mesma natureza que os conceitos linguísticos (mesa, banheira, liberdade ou 

felicidade), ou que os conceitos matemáticos (número, tangente, diferencial). 

O conceito não designa um fato bruto, mas uma relação que pede reaparecer 

em situações diversas. Os conceitos de força ou de respiração explicam 

inúmeras situações. A consequência disto é que os conceitos científicos 

apresentam duas características inseparáveis: permitem explicar e prever. O 

conceito científico se exprime por uma frase ou um código gráfico ou 

matemático. Mas se distingue do conceito matemático pelo conjunto das regras 
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e das obrigações que permitem colocá-lo em correspondência com o conjunto 

dos objetivos do universo. (ASTOLFI E DEVELAY, 1995, p.30-31). 

 

 

Ou seja, enquanto “os matemáticos constroem seus próprios objetos, os biólogos, 

físicos e químicos leva em conta “um real que preexiste e que resiste, e que eles vão 

procurar explicar”.  (Astolfi e Develay, 1995, p.31, grifo nosso). 

Outro aspecto importante que está inserido no conhecimento teórico são as leis. 

As leis Químicas representam uma organização, uma sistematização da junção de uma 

teoria e conceito, a mais conhecida são as leis de Lavoisier (Conservação da massa) e das 

proporções definidas posposta por Dalton. Considerando como o último aspecto que 

compõe o conhecimento químico teórico são as regras, com a função bem parecida com 

as leis, o termo regra na Química é o mesmo usado nas outras áreas das Ciências exatas, 

trata-se de algo que sempre acontece ou que ocorre frequentemente.  

 

3.2.3. O Representacional 

 

Trata-se da linguagem própria da Química, após o aluno aprender toda a parte 

teórica ele poderá representar as leis, teorias, conceitos e regras através de fórmulas e 

equações. A Química se torna uma disciplina abstrata pelo seguinte fato, a maioria das 

teorias e conceitos foram desenvolvidas no universo microscópico, ou seja, apesar dos 

modelos ajudarem a minimizar a barreira da abstração, o aluno tem que entender um 

assunto em um paralelo onde não há como ver. 

Para tornar o estudo desta Ciência ainda mais difícil, após o aluno “tentar” 

compreender estra abstração, o mesmo terá que fazer a representação Química, resolver 

equações para afirmar a veracidade destas teorias e só a partir dessas etapas consolidadas 

é que o aluno será capaz de interpretar e explicar quimicamente os fenômenos químicos 

que ocorrem no cotidiano citados no início do texto. (LEAL, 2009) 

 Logo, esses três conhecimentos químicos (o fenomenológico, teórico e o 

representacional), juntos representam muitas informações para o aluno aprender Química, 

por isso ao meu ver são considerados obstáculos cognitivos, já que compreender a 

Química envolveria uma mudança lógica a partir da qual o aluno organiza sua teoria 

(mudanças epistemológicas).  

A Química permanece em correlação entre os fatos empíricos e as abstrações 

(teórico, racional) e nesse intervalo a experimentação (parte prática da Química como 

muitos professores denominam), tornam a disciplina mais interessante, menos abstratas, 
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como o aluno visualiza a reação acontecendo, seja mudando de cor,  liberando  gases ou 

quando ocorre formação de precipitado, ele vê algo acontecendo e a partir daí as teorias, 

conceitos, leis e representações Químicas  que foram ensinados durante as aulas teóricas, 

começam a fazer sentido.  

Outo conhecimento químico, que está correlacionado a empiria e aos aspectos 

teóricos-racional, são os aspectos quantitativo e qualitativo da Química, trata-se de um 

conjunto de informações precisas indicando a quantidade e organização dos átomos em 

uma determinada reação Química, número de moléculas e de substâncias reagidas e 

produzidas em uma determinada reação Química, logo este aspecto representa um 

obstáculo de aprendizagem significativo de acordo com Pozo e Crespo (2009). 

 

Essa quantificação diz respeito à representações das leis físico-Químicas e sua 

aplicação prática, o que provavelmente representa outra das principais 

dificuldades para os estudantes. (POZO E CRESPO, 2009, p. 169).  

 

Para entender as relações quantitativas e qualitativas, o químico precisa relacionar 

de forma quantitativa as dimensões macroscópicas e a partir daí elevá-las ao nível 

microscópico, esta é a primeira dificuldade enfrentada por muitos professores, já que é 

muito difícil “derrubar” ou “modificar” um conceito ou um conhecimento já pré-

estabelecido pelo aluno.  

No ensino Fundamental o aluno aprende a relacionar os fatos científicos com o 

mundo macroscópico (real), onde pode ser visto ou tocado e essa referência muda quando 

ele chega ao Ensino Médio e tudo o que ele aprendeu terá que ser reformulado para o 

nível microscópico, onde o conteúdo abordado será regido por uma série de teorias, 

conceitos e outros aspectos. Além desta primeira barreira, a compreensão e a aplicação 

do conhecimento proporcional, leva ao aluno a aplicar leis da Química com cálculos 

matemáticos. 

O cálculo de proporções, conectado com um dos principais esquemas(...), 

causando grandes dificuldades aos estudantes na hora de aplica-lo à resolução 

de problemas de Química(...). (GAILIUNAS (1997) apud POZO e CRESPO, 

2009, p. 169).  

 

Ainda sobre os aspectos quantitativos, outra dificuldade enfrentada pelos alunos, 

estão relacionadas as constantes, visto que a maioria delas são representadas com números 

muito extensos onde exige um grau de esforço de imaginação maior dos alunos, tendo 

por exemplo a Constante de Avogadro, na equação (1). 

 

6,02214086x10−23 mol. L−1   (1) 
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A Química é considerada a Ciência que estuda a matéria, suas transformações e 

propriedades (FELTRE, 2004), porém muitos estudantes apresentam dificuldades em 

estudar o modelo corpuscular, identificar como e quando usar e utilizar este modelo, ou 

seja demostrar a importância do estudo da matéria através de leis, teorias, conceitos, 

regras, representação e após tudo isso associá-los aos fatos cotidianos é uma tarefa difícil 

tanto para o professor quanto para o aluno. Uma solução para quebrar esta barreira que 

dificulta a aprendizagem para com os alunos é através de aulas com metodologias 

inovadoras que permitam ao aluno concretizar o que está sendo estudado.  

 

3.3. Elementos Metodológicos para uma didática de Química.    

 

Definindo as aulas de Química como situação de apresentação e problematização 

do conhecimento químico (Leal, 2009), o professor deve fazer uso de novas metodologias 

para facilitar e desenvolver a aprendizagem, habilidades e competências na disciplina de 

Química.  

É necessário a renovação do ensino de Ciências, mas para isso o professor deve 

mudar o seu “pensar” pedagógico de que o aluno é como uma folha de papel em branco 

que está ali para ser preenchido com imensos textos, teorias, fórmulas e equações 

matemáticas, mas sim ter a sensibilidade de que o aluno já vem com essa folha preenchida 

(conhecimentos prévios), como relata a teoria de Ausubel (1963) sobre a aprendizagem 

significativa , que o aluno possui um subsunçor (o conhecimento prévio), e o professor 

terá que usar materiais, mecanismos e metodologias significativas para  reformular este 

conhecimento, ou até esmo desconstruir para construir novamente. (Moreira, 2011a) 

Para promover essa “formatação” nos conhecimentos, o professor terá que usar, 

outros recursos metodológicos que fujam da didática tradicional, já que o termo didática, 

segundo Aguayo (1966) apud Leal (2009) refere-se a técnica de estimular, dirigir e 

encaminhar, no decurso da aprendizagem, a formação do homem.  

Ou seja, o professor terá que fazer uso de novas metodologias para diminuir a 

barreira entre o abstrato e o concreto que a Química constrói. Leal (2009), apresenta 

algumas opções metodológicas, que em geral tem natureza cooperativa e complementar. 

 

1. Debates e Argumentação; 2. Experimentação; 3. Filmes; 4. História e ensino 

de Química, 5. Mapas conceituais; 6. Mudança e evolução conceitual; 7.  

Novas tecnologias e comunicação (NTIC) /internet, dentre outras.  (LEAL, 

2009, p. 77). 
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3.3.1. Debates e Argumentação 

 

“O debate e a argumentação, podem ser ferramentas metodológicas utilizadas nas 

aulas de Químicas, já que a realização de debates em sala de aula oferece aos alunos a 

oportunidade de expor e refletir sobre as suas ideais a respeito dos fenômenos científicos” 

(Leal, 2009, p. 76). Embora o confronto entre argumento e contra-argumento não garanta 

mudanças de ponto de vista, o processo é pré-requisito fundamental para que mudanças 

de perspectiva possam ocorrer (Leitão, 2000 apud Altarugio et al, 2010).  

Neste recurso metodológico, aluno poderá defender seu ponto de vista ou ideia e 

a partir desse momento, aspectos positivos seriam agregados ao seu conhecimento, como 

destaca Vieira e Nascimento (2009) apud Leal (2009). 

 

1) Explicitações de diferentes pontos de vista; 2) crítica mútua de 

posicionamentos; 3) tomadas de consCiência dos alunos sobre suas próprias 

ideias e sias lacunas e inconsistências; 4) tensões e negociações entre os 

domínios de conhecimentos cotidiano e de conhecimentos científicos; 5) 

explicitação, construção e reconstrução do pensamento dos alunos (VIEIRA E 

NASCIMENTO, 2009, p. 83 apud LEAL, 2009, p.77). 

 

O debate, como estratégia metodológica, propicia um ambiente motivador para 

que o aluno possa expor suas ideias sobre um referido assunto e que esta ideia possa ser 

complementada e/ou reformulada coletivamente, de forma que a ideia inicial receba 

contribuições dos demais colegas que participam do debate. Também é interessante este 

recuso, pois, os alunos aprendem a reconhecer afirmações contraditórias, que não se 

enquadra no tema proposto e a partir daí construí-la de forma mais coerente e 

coletivamente.  

Desse modo, propõem-se a substituição de formas de estudos individuais 

realizadas pelos alunos por ações coletivas de modo a fazer com que o estudante se 

acostume e consequentemente construa sua capacidade de interagir e de aprender com o 

outro. Freire (2002) crítica a situação em que há apenas a preocupação de transmitir 

informações e denomina está prática educativa de educação bancária ao depósito de 

conteúdos passados pelo professor e copiados pelo aluno. 

Este recurso, é importante pois além de trabalhar o lado específico da Química 

está contribuindo para a formação crítica do aluno.  
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3.3.2. Experimentação 

 

A experimentação para o ensino de Química é essencial, pois é o elo entre o 

conhecimento abstrato e o concreto, segundo Terrazzan, Silva e Zambon (2008) apud 

Leal, (2009), uma atividade experimental é toda a atividade que envolve o controle e a 

manipulação de variáveis. Uma atividade experimental pode desenvolver várias 

habilidades permitindo uma maior mobilização por parte dos alunos para a manipulação 

de reagentes, vidrarias e equipamentos laboratoriais em geral.  

É importante que a aula prática promova também o prazer e a satisfação da 

interação, e que esta integração com ensino experimental possibilite que o aluno faça uma 

leitura de mundo mais responsável e consciente (BARATIRRE et al 2008). 

Será a partir do uso da experimentação como um recurso metodológico que o 

aluno reforçará os conceitos teóricos ditos em sala de aula e fará a relação entre o abstrato 

e o empírico e aplicará os conhecimentos científicos (fenomenológico, teórico, 

representacional). 

Visando a busca por resultados positivos, durante anos vem ocorrendo 

planejamentos e reformas que visam melhorar a qualidade e a organização do ensino de 

Química no Brasil, trazendo parâmetros e orientações que guiam a condução do ensino 

no país, bem como os conteúdos a serem vistos, as habilidades e competências a serem 

formadas nos discentes. O papel do professor é buscar novos métodos e recursos para 

tornar as aulas mais interessantes e dinâmicas e com isso despertar o interesse dos alunos 

pela disciplina. Como está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNs), as aulas laboratoriais devem compor vinte por cento da carga horária da 

disciplina de Química. 

Portanto, as aulas práticas no ambiente de laboratório de Ciências são capazes de 

despertar a curiosidade e consequentemente o interesse do aluno, em relação à disciplina 

e ao conteúdo estudado. A execução dessas práticas com materiais alternativos e de baixo 

custo possibilita a observação de fenômenos estudados em aulas teóricas, conseguindo 

aproximar o conteúdo pragmático da realidade e do cotidiano do aluno.  

 

3.3.3. Filmes, História e Ensino de Química 

 

A exibição e discursão dos filmes durante as aulas de Química são interessantes 

para demonstrar situações “reais” onde pode-se aplicar a Química e contextualizar o seu 
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papel social. Como afirma Duarte, 2002 apud Leal, (2009, p.79) “a linguagem 

cinematográfica, favorece a identificação, os resultados são o envolvimento com o enredo 

e a tomada de posição (intelectual, moral e emocional) ”. Segundo Silva et al (2015, p. 

156), “o filme aborda, de forma contextualizada, temáticas como modelos atômicos, 

características de determinados elementos químicos, criação de novas tecnologias, a 

política, a ética e os compromissos sociais relacionados a Ciências. ” 

Outro aspecto que se pode trabalhar com o uso de filme é a interdisciplinaridade, 

onde pode-se fazer uma discursão relacionada a vários temas de outras disciplinas, tenho 

como por exemplo o filme brasileiro Olga, onde narra a história de uma judia que se casou 

com um brasileiro, mas que devido ao período da ditatura de Hitler foi uma das vítimas 

do holocausto, morta em uma câmara de gás.  

Após a exibição do filme os alunos podem questionar e relacionar os 

conhecimentos aprendidos na disciplina de história e na Química respectivamente e a 

partir daí responder ao seguinte questionamento:  como a Química era aplicada na 

utilização das câmaras de gás na época do holocausto?   

Outra opção é o filme Perfume, a história de um assassino, “devido ao grande 

potencial de discussão de conhecimentos químicos e por possibilitar um olhar diverso 

sobre questões históricas e sociais que expandem o campo disciplinar”, como destaca 

Terra et al (2017). 

Deste modo, pode concluir que o cinema/filme apresenta uma excelente opção 

para a contextualização de temas químicos, e também surge como uma alternativa para 

dinamizar a aula e sair da rotina tradicional (lousa e pincel). 

O contexto histórico para o ensino de Química é outro recurso metodológico, 

interessante e dinâmico para aprendizagem do aluno, já que muitos conceitos químicos já 

estão formulados e está formulação ocorreu há muito anos, por cientistas que não tinham 

nenhum aparato tecnológico, ou que muitas dessas descobertas aconteceram por acaso, 

então contar como ocorreu estes fatos para a consolidação da Química por uma visão 

histórica acaba sendo um atrativo a mais que o professor pode utilizar durante as  suas 

aulas.  (CHASSOT, 1995)  

 

3.3.4. Mapas Conceituais 

 

A teoria que está ligada ao estudo do mapa conceitual, é a teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel (1980), consolidada no Brasil por Moreira (2011a), para 
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tornar a teoria mais robusta o discípulo de Ausubel o pesquisador e professor norte-

americano Joseph Novak desenvolveu na década de 70 os mapas conceituais.  

Quando a aprendizagem, ocorre de forma significativa é necessário atribuir 

significados a estes conceitos, por isso o mapa conceitual surge como um recurso didático, 

que irá atribuir significados aos conceitos e logo haverá uma relação significativas entre 

eles. (Moreira, 2011a)  

 A desenvoltura na construção de mapas conceituais por parte do aluno exige, 

obviamente que ele domine os conceitos fundamentais e as habilidades necessárias para 

construí-lo (Leal, 2009). Os mapas conceituais são instrumentos capazes de evidenciar 

significados atribuídos a conceitos e consequentemente relacionar este conceito de forma 

contextualizada de uma disciplina, matéria ou conteúdo específico, conforme demonstra 

a figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

Existem alguns softwares que facilitam a construção do mapa conceitual, como 

por exemplos com Cmap Cloud que também pode ser utilizado como recuso 

metodológico para determinar uma rede conceitual, podendo ser usado em diversas 

situações, ajudando o aluno a diferenciar conceitos, analisar textos, livros e a abordagem 

de um determinado assunto em diferentes referências.  

 

 

Figura 2: Representação dos ciclos de desenvolvimento do estudo da pesquisa-ação. 

Figura 1: Mapa Conceitual sobre Concentração em quantidade de matéria. 
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3.3.5. Mudança e evolução conceitual 

 

O modelo de mudança conceitual, foi proposto por Posner e colaboradores em 

1982 apud Leal (2009), a ideia da mudança conceitual corresponde, em que os alunos 

após serem apresentados ao conteúdo e que tenha ocorrido o processo de ensino-

aprendizagem, o mesmo abandone suas concepções inadequadas e no seu lugar assume 

concepções cientificamente corretas apresentas pelo professor durante a aula, ou seja, será 

a substituição de ideias alternativas por ideias científicas.  

Em 1990, Eduardo Mortimer (1996) apud Leal (2009) propõe o termo perfil 

conceitual, onde esta evolução de ideias não ocorrerá pela substituição do conhecimento 

prévio do aluno por ideias científicas, mas abrange um contexto mais amplo contendo as 

ideias anteriores dos alunos e unir com o conhecimento científico, com afirma Mortimer. 

 

Uma substituição de ideias alternativas por ideias cientificas, mas com a 

evolução de um perfil de concepções, em que a nova ideias adquiridas no 

processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com ideias anteriores, 

sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente. 

Através dessa noção é possível situar as ideias dos estudantes num contexto 

mais amplo que admite sua conivência com o saber escolar e com o saber 

científico. (MORTIMER, 1996, p.20 apud LEAL, 2009, p. 88).  

 

Este modelo tem sido bastante utilizado no ambiente do ensino de Química, e 

utilizados por vários teóricos dentre eles destacam-se Amaral e Mortimer (2004), 

Coutinho, Mortimer e El-Hani (2007), Silva e Amaral (2006) apud Leal (2009). 

 

3.3.6. Novas tecnologias e comunicação (NTIC) /internet. 

 

A partir do surgimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICS), ou seja, objetos que permite a comunicação como televisão e principalmente os 

computadores foi possível a utilização dos recursos multididáticos. 

Com o surgimento da internet e o advento da globalização das informações as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação1 (TDICs), conseguiram mais espaços 

nas escolas, movimentaram a educação e provocaram “novas mediações entre a 

                                                           
1  Com o aparecimento dessas tecnologias surgiu o termo Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs). Em seguida com o avanço desta, surgem posteriormente as TICs e as TDICs.  As TDICs, assim 

como as TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação) dizem respeito a um conjunto de diferentes 

mídias, diferenciando-se pela presença das tecnologias digitais. Aliás, esta é a última terminologia adotada 

sobre mídias educacionais. 
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abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado tendo como 

consequência levar melhor do conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo 

estudado”. (Kenski, 2012, p.25). 

O uso da informática no ensino de Química é um recurso novo e atrativo, pois 

ensina os discentes a terem mais contato com os computadores e facilita a aprendizagem 

e a assimilação de vários conteúdos em Química. Nesta perspectiva, podem ser trabalhos 

inúmeros conteúdos de inúmeras formas diferentes, mas infelizmente muitos professores 

ainda possuem a concepção de que a sala de aula é o único ambiente de aprendizagem do 

aluno dentro da escola, principalmente educadores mais conservadores, adeptos fielmente 

a tendência tradicional.  

Os alunos são usuários fiéis da tecnologia e um ambiente em que não se pode usar 

esta ferramenta se torna para eles um ambiente chato, antigo e repetitivo. Foram 

constatadas em outras obras literárias que a inserção da informática na rotina da escola 

gera várias reações positivas e negativas, já que muitos profissionais não querem mudar 

sua metodologia, outros não possuem muita habilidade com os equipamentos dentre 

outras situações, mas é importante tornar o laboratório de informática um ambiente de 

aprendizagem, como afirma Macedo: 

 

O laboratório de informática na escola deve ser considerado como outro 

ambiente de aprendizagem, um meio que se acrescenta ao processo 

ensino/aprendizagem, que tem por objetivo a ampliação e manutenção de uma 

cultura de informática entre alunos e equipe de educadores. (MACEDO, 2008, 

p.22). 

 

 

“Através das aulas informatizadas o aluno aprende 10% do que se lê e 50% do 

que se vê e ouve” (MACEDO, 2008, p. 12), ou seja, em uma aula desenvolvida no 

laboratório de informática o aluno consegue absorver mais conhecimento. 

Apesar dos inúmeros recursos hoje disponíveis para a instituição escolar, para 

professores e alunos, isso não é garantia de uma qualidade no ensino e aprendizado 

completo e pleno. É fundamental e necessário um trabalho de planejamento e organização 

por parte da equipe pedagógica escolar, professor-técnico responsável pelo laboratório e 

professores da disciplina para definir os conteúdos abordados e quais as competências e 

habilidades que serão trabalhadas, pois, essas aulas não podem ser executadas no 

improviso.  

As aulas informatizadas têm como objetivo principal transformar a teoria em 

prática educativa, para tornar a assimilação do conteúdo de Química mais concreto um 
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recurso muito interessante e barato é o uso de softwares e os recursos de multimídia 

disponíveis na internet que podem ser usados diretamente com acesso internet ou apenas 

fazer o download e executá-los no computador. Podendo ser trabalhado com vários 

conteúdos de Química e em diferentes modalidades de ensino desde o ensino fundamental 

até o ensino superior. 

Portanto, o uso de novas ferramentas e metodologias utilizando as TDICS como 

processo de ensino-aprendizagem é uma inovação dinâmica e atrativa, tanto para os 

alunos, como para os professores. Tornando esta prática didática prazerosa e interessante 

tanto para quem for lecionar como para o receptor desse conhecimento, no caso os alunos. 

Hoje, existem de vários métodos e metodologias para inovar e dinamizar as aulas 

de Químicas e juntamente com elas podem integrar a competitividade entre os alunos, 

incentivando e motivando na participação de Olimpíadas científicas, como a de Química.  
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4. OLIMPÍADA CEARENSE DE QUÍMICA 

“O cientista não é o homem que fornece as 

verdadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras 

perguntas”  

(Claude Lévy-Straus) 

 

4.1. Contexto social e educacional no surgimento da Olimpíada na Grécia 

antiga até atualidade 

 

O termo Olimpíada e, consequentemente, os jogos Olímpicos surgiram na Grécia 

antiga, por volta de 2700 anos a.C. Segundo Colli (2004), muitas lendas e mitologias 

gregas explicam a origem dos jogos Olímpicos, detalhando três versões, onde a primeira 

delas data de 2500 a 2300 a.C, após Cronos derrotar seu irmão Urano, decide homenagear 

Zeus e comemorar sua vitória com uma corrida. 

Outra versão que explica a origem das Olimpíadas é que Enomao, rei de Pisa, 

reino localizado em Olímpia, o qual ficou sabendo da traição de sua filha Hipodâmia 

juntamente com seu futuro genro. Ambos queriam lhe tomar o trono. Sabendo desta 

informação, o rei Enomao convocou uma corrida de cavalos e, segundo a história, há duas 

versões: na primeira versão ele venceu e executou seu genro e a outra é que sua filha o 

traiu, danificando a sua carruagem. Porém, ambas as versões afirmam que, após o 

acontecimento da corrida, a comemoração ocorreu o casamento de sua filha e em 

homenagem a Zeus, passou a ter este evento a cada quatro anos. (COLLI, 2004)  

A última versão mitológica, destacada por Colli (2004), refere-se aos doze 

trabalhos impostos a Hércules, onde o sexto era limpar o estábulo de Áugias, após 

realizado o trabalho, não lhe foi pago o que havia prometido. Em fúria, Hércules matou 

Áugias, mudou-se para Olímpia e criou, em sua homenagem e a de Zeus, os jogos 

olímpicos.  

Outra vertente que explica a origem dos jogos Olímpicos são as guerras e lutas 

territoriais. Os primeiros indícios arqueológicos surgiram no século VII a.C, e as 

Olimpíadas surgiram quando as principais cidades-estados da Grécia estavam em guerra, 

mas conforme Colli (2004) e Jardim (2008), a cada quatro anos essa disputa cessava e os 

campos de batalha eram trocados por estádios olímpicos e decretaram Olímpia com um 

local neutro para realização dos jogos, essa trégua era sagrada e se estendia para todo o 
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país, como destaca Colli (2004, p.7) “Olímpia é um lugar sagrado, que lá ousar ingressar 

armado será culpado  por sacrilégio. Também é sacrilégio quem não vingar o tal ultraje 

se isto estiver ao seu alcance. ” 

A primeira evidência dos jogos olímpicos, data de 776 a.C, e as disputas ocorriam 

a cada quatro anos, durante 400 anos seguintes, mas a Grécia foi vítima da rivalidade de 

vários países e devido as guerras entrou em decadência e consequentemente seu evento 

de provas desportivas e cultos aos deuses. A partir do ano de 146 a.C. a Grécia passou a 

pertencer ao domínio do Império Romano, como os romanos adotavam a cultura católica, 

os templos e qualquer evento que adorasse a outros deuses, considerado pagãs foi abolido, 

logo a cultura e os jogos caíram no esquecimento e no ano de 393 d.C. os jogos olímpicos 

foram extintos como destacam Colli, 2004 e Jardim, 2008.  

Segundo Colombo (2011), a intenção inicial dos jogos olímpicos que os gregos 

criaram em Olímpia era incentivar a amizade e integração entre os distintos povos, através 

de atividades desportivas, essa prática foi esquecida durante anos, apenas no século XIX, 

mais precisamente em 1894 que Charles Pierre Fredy, conhecido como Barão de 

Coubertin, conseguiu ressurgir a ideia da prática dos jogos olímpicos durante um 

congresso com a presença de onzes países de acordo com Colli, 2004 e Capinussú, 2007. 

 

Pierre de Coubertin imaginava que a “Trégua Sagrada”, período em que os 

exércitos representativos dos Estados Gregos suspendiam suas hostilidades, 

não importando as vantajosas posições que ocupassem-seria adotada, em pleno 

século XX, por nações em guerra quando existissem Olimpíadas previamente 

marcadas (Capinussú, 2007 a, p.8) 

 

 

A partir deste momento o Barão de Coubertin, lançou os princípios e ideias para 

a restruturação dos jogos olímpicos, foi idealizada neste evento a “nova” olimpíada, como 

relata o próprio Barão “as escavações alemãs me facilitaram a ideia. A Alemanha 

reencontrou a luz guardada em olímpia..., porquê não ser a França que a restabeleça sua 

antiga grandeza” (COLLIN, 2004. p. 11), e a Trégua Sagrada seria o momento de paz e 

harmonia entre os países participantes, logo as “novas” Olimpíadas ressurgiram com um 

espirito moderno, mas mantendo as tradições gregas. 

A olimpíada se modernizou e veio com o mesmo espirito grego que era manter a 

paz minimizar as diferenças sociais e culturais entre países, apesar do aspecto competitivo 

as Olimpíadas hoje é um momento de união, de mostrar a cultura o seu país. Com este 

mesmo pensamento, surge as Olimpíadas científicas, como forma de divulgar a Ciência 

e incentivar os estudos em diversas áreas, assim como as Olimpíadas esportivas as 
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científicas são definidas pelos mesmos elementos como competição, espírito de equipe, 

dedicação e profissionalismo em defender seu município, estado ou país.  

 

4.2. Olimpíadas Científicas 

 

As Olimpíadas Científicas são competições científicas para estudantes da 

educação básica e superior, que visam promover a divulgação das áreas/disciplinas 

científicas e tem como principal objetivo incentivar a participação de professores e 

alunos, como consequência encontrar novos talentos nas diversas áreas de conhecimento 

que abrange o meio científico, essas competições ocorrem em forma de provas, projetos 

ou trabalhos. 

Inspirado nas Olimpíadas esportivas, as olimpíadas científicas permanecem com 

os mesmos ideais das Olimpíadas esportivas e alguns autores fazem esse paralelo como 

afirma Nascimento; Palhano; Oeiras (2007)   

 

Assim como nas modalidades esportivas, para se obter um bom resultado em 

uma competição de conhecimento é importante que haja preparação do 

“atleta”. Para que ocorra o estar junto do treinador (no caso, um professor) e 

os competidores (seus alunos), novamente são necessárias a organização e a 

disponibilidade de todos em termos de tempo e local para o treinamento, 

requisitos difíceis de serem atendidos [...] (NASCIMENTO; PALHANO; 

OEIRAS, 2007, p.285). 

 

Segundo Silva (2016), a primeira olimpíada científica surgiu aproximadamente há 

cento e vinte três anos, sabe-se ter sido a olimpíada de Matemática que ocorreu na 

Hungria, no final do século XIX, em 1894. A nível internacional, segundo Sucupira 

(2008), a olimpíada de Matemática também é considerada a mais antiga dentre as outras 

Olimpíadas científicas, destaca-se as Olimpíadas internacionais de Física que ocorreu um 

1967, a de Química em 1968, Biologia em 1990, Informática em 1989 e pôr fim a de 

Astronomia que ocorreu no ano de 1996.  

No Brasil, as Olimpíadas científicas também se fazem presente cada vez mais no 

meio educacional e estão ocupando espaço no cenário nacional, segundo Silva (2016) a 

primeira olimpíada científica que ocorreu no pais foi a de Matemática no ano de 1979, 

seguida da olimpíada de Física em 1985 e posteriormente a olimpíada de Química no ano 

seguinte em 1986, organizada pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Foi a partir da década de 90 que os movimentos por criação, elaboração e 

participação nas Olimpíadas científicas, aumentou no país, este fato ocorreu segundo 

Silva (2016) devido,  

[...]o discurso oficial de que é necessário implementar atividades que na prática 

possam fazer com que o processo educativo tenha avanços principalmente no 

campo social, por isto é importante manter políticas públicas capazes de 

auxiliar o desenvolvimento da educação no Brasil. (SILVA, 2016, p. 22) 

 

De acordo o posicionamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), O caráter competitivo que estas Olimpíadas promovem, ajudam 

a estimular a criatividade dos alunos e professores durante o processo de ensino e 

aprendizagem, além de promover a descoberta de futuros talentos no meio científico.  

Essas competições educativas também tem o propósito de avaliar o conhecimento dos 

estudantes brasileiros acercas dessas áreas que são consideradas a mais críticas por alguns 

teóricos e professores.   

Além da descoberta de futuros talentos as competições olímpicas científicas, 

estimulam o trabalho e estudo em equipe, exigem uma rotina de estudo diferenciada, 

propiciando ao estudante direta ou indiretamente a vocação científica, nesta filosofia, 

surgem no Brasil as Olimpíadas de Ciências que já ocorriam no exterior e que no Brasil, 

foram adotadas para estimular ainda mais a aprendizagem e o ensino em Ciências e 

consequentemente o interesse pelo conhecimento científico e tecnológico.  De acordo 

com Silva (2016),  

 As Olimpíadas de Ciências são eventos de cunho internacional que contam 

com o aval da UNESCO e têm entre os principais objetivos promover a 

competição, além de despertar o interesse dos alunos pela carreira científica e 

auxiliar no crescimento intelectual, econômico e social (SILVA, 2016, p.23) 

 

Essas competições ocorrem em nível municipal, estadual, nacional e 

internacional, porém as Olimpíadas escolares não possuem recursos próprios, visto que o 

governo federal atualmente organiza e faz um trabalho de divulgação apenas nas 

Olimpíadas de matemática e de língua portuguesa nas escolas públicas, sendo que a 

olimpíada de língua portuguesa e a olimpíada brasileira de astronomia (OBA), possuem 

apoio da fundação Roberto Marinho e financiamento privado respectivamente.  

Logo as outras modalidades olímpicas científicas, são organizadas e financiadas 

pelo CNPQ e  órgãos nacionais relacionados a área e tendo apenas o apoio do governo e 

isso implica em taxas de inscrição e participação, pouca divulgação e consequentemente 
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pouca participação de escolas e alunos menos favorecidos financeiramente, alunos de 

escolas públicas. Como afirma Rezende e Ostermann (2012) 

 

[...]No Brasil, anualmente, organizam-se Olimpíadas de Matemática e Língua 

portuguesa, para as escolas públicas, patrocinadas pelo governo federal desde 

2006. Universidades e sociedades científicas também têm organizado e 

financiado Olimpíadas escolares. Por exemplo, a “Olimpíada Brasileira de 

Física” vem sendo organizada pela Sociedade Brasileira de Física para todos 

os estudantes do Ensino Médio e estudantes da última série do Ensino 

Fundamental há mais de uma década. A Olimpíada Brasileira de Biologia 

encontra-se em sua sexta edição. A competição é voltada para estudantes que 

cursam ou já concluíram o Ensino Médio e conta com o apoio da Secretaria de 

Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Quanto à 

Olimpíada Brasileira de Química, trata-se também de um evento anual para 

estudantes do Ensino Médio e tecnológico. Em 1986, por iniciativa do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo (USP), com o apoio da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da Secretaria da 

Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), realizou-se o primeiro 

evento, com a participação de cinco estados brasileiros. Atualmente, recebe 

apoio do CNPq. A exemplo das de Língua portuguesa e de Matemática, 

provavelmente, as Olimpíadas das disciplinas científicas serão promovidas, 

muito em breve, pelo governo federal, para as escolas públicas. (REZENDE e 

OSTERMANN, 2012, p. 247) 

 

Dentre as principais Olimpíadas científicas nacionais, destacam-se conforme 

ilustra o quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Principais dados bibliográficos e descrição das Olimpíadas Científicas que ocorrem nos últimos 

dez anos. 

                                                           
2 Disponível em:< http://www.obmep.org.br/>. Acesso em out.2017. 
3 Disponível em:< https://www.escrevendoofuturo.org.br/>. Acesso em out.2017. 

Logomarca Nome Sigla Descrição 

 

 

 

 

 

 Logo da OBMEP2 

Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática das 

Escolas 

Públicas e 

Privadas. 

 

OBMEP Tem como objetivo estimular o 

estudo da matemática e revelar 

talentos na área. Participam 

alunos da educação básica 

(níveis fundamental e médio) e 

no ano de 2017, permitiram a 

participação de alunos de 

escolas privadas de níveis 

fundamental e médio. 

  

 

 

 
 

Logo da Olimpíada Brasileira Língua Portuguesa. 3 

Olimpíada de 

Língua 

Portuguesa 

Escrevendo o 

Futuro 

-  Concurso de produção de textos 

para alunos de escolas públicas 

de todo o país, do 5º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano 

do Ensino Médio.  
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4 Disponível em:< http://www.obm.org.br/>. Acesso em out.2017. 
5 Disponível em:< http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2017/>. Acesso em out.2017. 
6 Disponível em:< http://www.obquimica.org/olimpiadas/junior>. Acesso em out.2017. 
7 Disponível em:< http://www.obquimica.org/>. Acesso em out.2017. 
8 Disponível em:< http://www.oba.org.br/site/>. Acesso em out.2017. 

 

 

 

 

 

 

Logo da OBM.4 

Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática 

OBM Competição de Matemática, na 

qual participam alunos de 5ª 

série (6ºano) do ensino 

fundamental a alunos do 3º ano 

do Ensino Médio. Convoca os 

alunos para a seleção de equipes 

brasileiras de diversas 

Olimpíadas Internacionais de 

Matemática. 
 

 

 

 

 

Logo da OBF.5 

Olimpíada 

Brasileira de 

Física 

OBF Competição de Física na qual 

participam alunos do Ensino 

Fundamental ao Ensino 

Médio. Permite a classificação 

para a Olimpíada internacional 

de Física. 

 

 

 

 

 

Logo da OBQ-Jr.6 

Olimpíada 

Brasileira de 

Química Júnior 

 

 

OBQ- Jr Destinada a alunos regularmente 

matriculados em escolas 

(públicas e privadas) no oitavo e 

nono ano (8º e 9º ano) do Ensino 

Fundamental, em todo território 

brasileiro. 

 

 

   

 

 

 

Logo da OBQ. 7 

Olimpíada 

Brasileira de 

Química 

OBQ A Olimpíada Brasileira de 

Química conta com a 

participação dos 26 estados e o 

Distrito Federal. Podem 

participar estudantes do Ensino 

Médio e Tecnológico da rede 

pública e privada que tenham 

idade máxima de 18 anos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Logo da OBA. 8 

Olimpíada 

Brasileira de 

Astronomia e 

Astronáutica 

OBA Competição de Astronomia e 

Astronáutica para alunos da 1ª 

série do Ensino Fundamental ao 

3º ano do Ensino Médio, são 

cobrados em exames conteúdos 

de física, lógica, geografia e 

matemática e também com 

conhecimentos sobre montagem 

e lançamentos de foguetes.  

http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-matematica/obm/
http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-matematica/obm/
http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-matematica/obm/
http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-fisica/obf/
http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-fisica/obf/
http://olimpiadascientificas.com/olimpiadas/olimpiadas-de-fisica/obf/


53 
 

                                                           
9 Disponível em:< https://www.olimpiadadehistoria.com.br/>. Acesso em out.2017. 
10 Disponível em:< http://www.olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/Paginas/default.aspx>. Acesso em 

out.2017. 
11 Disponível em:< http://olimpiada.ic.unicamp.br/>. Acesso em out.2017. 
12 Disponível em:< http://www.obr.org.br/regras-modalidade-pratica/>. Acesso em out.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo da ONHM.9 

 

Olimpíada 

Nacional em 

História do 

Brasil 

(ONHB) Competição de História, 

organizada de um modo 

diferente. Suas provas são feitas 

em equipe e pela internet. Ao 

longo de várias fases, os alunos 

têm tempo de pesquisar e 

perguntar a professores sobre as 

questões, com exceção da Fase 

Final, que é uma prova 

presencial, na qual o professor 

representante da equipe não 

participa. 
 

 

 

 

 

 

Logo da OBB.10 

Olimpíada 

Brasileira de 

Biologia 

 

(OBB) 

Competição entre alunos do 

Ensino Médio. São cobrados 

conteúdos inicias no ensino 

superior. Os aprovados são 

classificados para as Olimpíadas 

internacionais na área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo da OBI.11 

Olimpíada 

Brasileira de 

Informática 

OBI  Trata-se de uma Olimpíada de 

Lógica nos níveis Iniciação 1(até 

o 7º ano) e Iniciação 2(até o 9º 

ano) e de programação 

computacional para os níveis 

Programação Júnior (até o 9º 

ano), Programação 1(até o 2º 

colegial) e Programação 2(até o 

1º ano da faculdade). Os 

vencedores da P2 participam da 

seletiva que seleciona os alunos 

que nos representarão na 

Olimpíada Internacional de 

Informática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Logo da OBR.12 

Olimpíada 

Brasileira de 

Robótica 

(OBR) Competição de robótica dividida 

em duas modalidades teóricas 

(Teórica e Duathlon) e uma 

prática. Na modalidade teórica 

participam alunos do 6º ao 9º 

ano. Na modalidade Duathlon 

participam alunos do Ensino 

Médio que nunca tenham 

participado da construção de 

algum robô. Na modalidade 

Prática, todos podem participar. 
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Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Como pode ser observado, há várias modalidades e tipos de Olimpíadas científicas 

que abrangem várias áreas de conhecimento e ensino, então é essencial que alunos e 

professores tenham acesso a informações e que as instituições escolares juntamente com 

os professores façam um trabalho de incentivo e motivação para a participações dos 

mesmos, assim o país descobre novos talentos e escolhem seus representantes para 

participar das Olimpíadas internacionais, em média nessas competições são escolhidos 

seis representantes.  

Durante esse momento competitivo os alunos se tornam mais autônomos 

contribuindo para o amadurecimento e interesse pelas áreas científicas, como destacado 

a olimpíada de Química é uma das mais antigas competições científicas e este será o foco 

                                                           
13 Disponível em:< http:// http://ce.obquimica.org/>. Acesso em jan.2019. 
14 Disponível em:< http://obesq.org/>. Acesso em jan.2019. 

 

Logo da OCESQ.13 

Olimpíada 

Cearense do 

Ensino Superior 

de Química 

( OCESQ) A Olimpíada Cearense do 

Ensino Superior de Química 

(OCESQ) é destinada a 

estudantes regularmente 

matriculados do primeiro ao 

último semestre dos Cursos de 

Química (Licenciatura e 

Bacharelado, incluindo Química 

Industrial), Farmácia, 

Engenharia Química e 

Tecnologia de Processos 

Químicos das Universidades 

Federais, Estaduais e 

Particulares, bem como, 

Faculdades e Institutos de 

Educação, todos do Estado do 

Ceará.  

 

Logo da OBESQ.14 

Olimpíada 

Brasileira do 

Ensino Superior 

de Química 

( OBESQ) A Olimpíada Brasileira do 

Ensino Superior de Química 

(OBESQ) é um projeto 

educacional que tem como 

objetivo principal identificar 

jovens com talento e aptidão 

para o estudo da Química, 

estimulando-os à curiosidade 

científica, bem como, 

incentivando-os a aplicar seus 

conhecimentos e suas 

habilidades 
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desta pesquisa, discutidos nos próximos tópicos a abordagem metodológicas para 

incentivar a participação nas Olimpíadas de Química de nível estadual no Ceará.  

 

4.3. Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) 

 

A Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) é um evento de cunho competitivo, 

que ocorre anualmente e é destinado aos alunos do Ensino Médio, Ensino Tecnológico e 

a desde 2016 com alunos de nível superior de escolas e universidades federais, estaduais, 

municipais e particulares do país. Como aponta alguns trabalhos (SILVA et al., 2011; 

REZENDE; OSTERMANN, 2012) seu início data de 1986, por iniciativa do Instituto de 

Química da (USP), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), juntamente com a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São 

Paulo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Conforme algumas publicações de Silva et al. (2011) e do Programa Nacional 

Olimpíadas de Química (2012) e informação disponíveis na página da UFC15, informam 

que após um período de suspensão entre os anos 1990 e 1994, por ausência de recurso, a 

OBQ surge novamente após sete anos, mas especificamente no ano de 1996, por iniciativa 

do Prof. Dr. Sérgio Maia Melo, com um novo formato idealizado por ele, dando origem 

ao atual Programa Nacional Olimpíadas de Química que continua até os dias atuais, 

promovida pelas Universidades Federal do Ceará (UFC) e do Piauí (UFPI), juntamente 

com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), através da suas respectivas Pró- Reitoria 

de Extensão. (Silva et al. (2011) 

Para a realização de tal evento, conta com o apoio de alguns parceiros, dentre eles 

destaca-se a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP), a Fundação Estudar, uma organização sem fins lucrativos, a Associação 

Brasileira da Indústria Química (ALBIQUIM),  Associação Brasileira da Indústria de 

Álcalis, Cloro e Derivados (ABICLOR), a empresa Dow,  empresas multinacionais, 

aAssociação Brasileira de Química (ABQ) em companhia com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e incentivos do Governo 

Federal.  

A Olimpíada Brasileira de Química conta com a participação dos 26 estados e o 

Distrito Federal, podem participar estudantes dentro do perfil conforme está descrito no 

                                                           
15 Disponível em:< http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2016/9125-programa-nacional-de-olimpiadas-

de-quimica-sera-ampliado-ao-ensino-universitario>. Acesso em ago.2017. 
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Quadro 1. A olimpíada ocorre anualmente e podem participar até 55 (quarenta) estudantes 

por estado, sendo o coordenador estadual dotado da responsabilidade pelo ato da inscrição 

dos candidatos (SILVA et al., 2011). 

Porém, para a realização igualitária de abordagens de conteúdo, a OBQ subdivide-

se em dois grupos: Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQ-Jr), destinada a alunos 

regularmente matriculados em escolas (públicas e privadas), no oitavo e nono ano (8º e 

9º ano) do Ensino Fundamental, em todo território brasileiro; e a Olimpíada Brasileira de 

Química (OBQ), destinada a alunos do Ensino Médio. Entretanto, para a OBQ, os 

estudantes inscritos são divididos por modalidades, na qual a modalidade A é destinada a 

estudantes regularmente matriculados no 1ª e 2ª ano do Ensino Médio e a modalidade B 

aos estudantes das demais séries do Ensino Médio. Como o foco principal deste trabalho 

são alunos de Ensino Médio, será abordado com mais detalhes apenas a OBQ. 

Conforme descrito na página oficial da OBQ e divulgados em seus Anais16no ano 

de 2012, alguns objetivos regem o compromisso desta competição educativa. Como 

palavra do seu idealizador, o Prof. Dr. Sérgio Maia Melo da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), 

(...)foi desenhado de modo a se constituir em um programa apto a promover a 

aproximação entre as escolas, a academia e a indústria, pautado na excelência 

das ações voltadas para a valorização da Química e capazes de influenciar a 

política pública e na formação dos jovens vocacionados para essa Ciência 

(PROGRAMA NACIONAL OLIMPÍADAS DE QUÍMICA, 2012. p. 5). 

 

Tendo com outros objetivos, despertar a curiosidade científica, incentivar e 

estimular o ensino e o estudo de jovens na área da Química, consequentemente 

incentivando-os a tornarem-se futuros profissionais químicos e, contudo, promover a 

troca de experiências entre professores da rede básica e das Universidades. 

Metodologicamente a OBQ é dívida em duas etapas composta por três fases cada 

de acordo com o regulamento da OBQ disponível na sua página oficial17, como descrito 

cada fase abaixo. 

Etapa I:  

Fase I: É responsabilidade da escola, selecionar e inscrever os estudantes para 

Olimpíada Estadual que corresponde a fase II. 

                                                           
16 Disponível em: < http://www.obquimica.org/publicacoes/unico/19>. Acesso em ago.2017. 
 
17 Disponível em: < http://www.obquimica.org/olimpiadas/brasileira/regulamento>. Acesso em ago.2017. 
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Fase II: Esta fase corresponde a Olimpíada Estadual, que no Ceará está inserida 

na Olimpíada Cearense de Ciências (OCC), promovida pela Universidade Federal do 

Ceará que está descrita com mais detalhes na seção 3.4, a Olimpíada Cearense de 

Química, ocorreu pela primeira vez em 1989, foi o embrião deste projeto na época 

organizado pelo atual coordenador nacional prof. Dr. Sérgio Maia Melo e desde então 

vem oferecendo uma importante contribuição para a valorização dos cursos de Química 

(SILVA et al., 2011). 

Fase III: Corresponde a prova Nacional, nesta fase há aplicação de uma prova 

teórica com questões objetivas e analítico-expositivas.  

Após todas as fases completadas na etapa I, os alunos que obtiveram destaques 

em todas as modalidades, estão automaticamente selecionados para a etapa II, que tem 

por objetivo escolher os melhores estudantes para representar o Brasil nas Olimpíada 

Internacional de Química (IChO) e na Olimpíada Ibero-Americana de Química (OIAQ). 

15 

Na etapa II, há mais três fases, como descrito abaixo: 

Fase IV: Prova Prática, nesta fase é avaliado nos estudantes seu domínio e 

conhecimento laboratorial. 

Fase V: Curso de aprofundamento e excelência em Química, que será ministrado 

em uma das universidades participantes onde o aluno terá aulas em um curso avançado 

de Química com professores de pós-graduação. 

Fase VI: Seleção da equipe que representará o Brasil nas Olimpíadas 

Internacionais. Após o curso, os estudantes são submetidos novamente a avaliações de 

caráter analítico-expositiva, e a partir dos resultados serão selecionados os quatro 

estudantes, mas um suplente que ao longo das fases e etapas obtiveram as melhoras 

pontuações e que representarão o Brasil nas Olimpíadas internacionais de Química. 

É tradição o registro em seus anais e na página oficial da OBQ, denominado 

Galeria de Honra onde destaca o nome e a escola dos quatros estudantes selecionados 

para representar o Brasil nas Olimpíadas internacionais de Química, além dos fatores 

essenciais que a olimpíada de Química proporciona como (motivação, aprendizagem e 

outros mais), Silva et al. (2011), “destaca a importância da disciplina científica de forma 

estratégica no processo tecnológico e de inovação, fornecendo indicadores importantes 

para o incremento de patentes no País e no Exterior.” (SILVA et al., 2011, p. 123).  

As participações dos estudantes brasileiros são ativas nas Olimpíadas de Química, 

como afirma Colombo (2011):  
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O Brasil esteve presente em todas as edições da OIAQ (Olimpíada Ibero-

americana de Química), tendo sempre destacado desempenho. Nas 15 edições 

já realizadas, o Brasil conquistou 13 medalhas de ouro, 23 medalhas de prata 

e 20 medalhas de bronze e obteve o primeiro lugar geral em seis edições, 

inclusive nas duas últimas OIAQ realizadas em 2009, na cidade de Havana, 

em Cuba, e em 2010, na Cidade do México (COLOMBO, 2011, p.63-64). 

 

 

O que chamou bastante atenção foi a habilidade dos cearenses na OBQ, como 

afirma Silva: “Em todos os eventos olímpicos de Química, houve a participação de 

estudantes cearenses, os quais se destacaram com memorável desempenho” (SILVA et 

al., 2011, p. 121). Especialmente, é importante destacar o ano de 2016, onde toda a equipe 

brasileira é composta de cearenses, que ainda conta com o suplente também cearense (O 

POVO, 2017), fato este que chamou atenção de todo o país e foi noticiado em vários 

jornais e meios de comunicação.  

Outro fato curioso é que todos os quatro participantes são alunos de instituição de 

ensino de privado de Fortaleza. Mais uma conquista com mérito cearense e fortalezense, 

a equipe brasileira composta apenas por estudantes de Fortaleza, participou da olimpíada 

internacional de Química, na cidade de Nakon Pathom, na Tailândia. Os candidatos 

obtiveram os melhores resultados já registrados na história, totalizando três medalhas de 

prata e uma de bronze (DIÁRIO DO NORDESTE, 2017). 

Outro fato histórico, ocorreu na 50º edição da OIQ durante os dias 19 a 20 de julho 

de 2018, a cearense Ivna Gomes foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de 

ouro na Olimpíada Internacional de Química juntamente com o paulista Vinicius Armelin 

na competição que aconteceu na República Checa e na Eslováquia (TERRA, 2018) 

De acordo com a publicação na página Portal do Brasil, nos 21 anos de realização 

da Olimpíada Brasileira de Química, a participação dos estudantes cresceu de forma 

expressiva. De 186 participantes na primeira edição, até o ano de 2016 o evento recebeu, 

em média, 140 mil inscrições (PORTAL DO BRASIL, 2016), atualmente esse número 

aumentou para 352 mil inscritos.  

Conforme Quadros (2010), as provas olímpicas além de premiar os estudantes, 

essas avaliações despertam e buscam o interesse pelas Ciências exatas, fazendo com que 

os alunos atinjam o sucesso, até mesmo possibilitando a descoberta de novos talentos.  
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4.4. Olimpíada de Química no Ceará 

 

A Olimpíada de Química no Ceará, atualmente está inserida na Olimpíada 

Cearense de Ciências (OCC), onde são aplicadas as provas olímpicas de Biologia, Física 

e Química, promovida e organizada pelo Núcleo de Ciências e Matemática (NECIM), 

este departamento é uma extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado 

na Avenida da Universidade, número 2470, bairro Benfica, está sob a coordenação geral 

da Professora Maria Liduína C. Leite e da secretária, Marly Oliveira Diógenes e também 

conta com os núcleos de coordenação no interior, localizado nas cidades de Crato e 

Sobral.  

A criação do NECIM ocorreu em 14 de novembro de 1985 por um grupo de 

professores que visavam a melhoria do ensino de Ciências e matemática, sendo até hoje 

coordenada por uma de suas fundadoras a professora Maria Liduína C. Leite, (NECIM, 

1992), tendo como algumas atividades realizadas de acordo com o folhetim de 

divulgação: 

 

 Treinar professores de 1º e 2º graus nas áreas de Ciências e Matemática 

 Elaborar e disseminar material didático 

 Divulgação das Ciências junto à comunidade através de Feiras, Seminário, 

Workshop e Olimpíadas. 

 Contribuir para a melhoria dos cursos de formação de licenciados nas 

áreas de Ciências e matemática. 

 Implantação do Programa de Educação Marinha na UFC. (NECIM, 1992) 

 

 

Atualmente algumas dessas atividades realizadas pelo NECIM tornaram-se 

independente como por exemplo, a Implantação do Programa de Educação Marinha na 

UFC, hoje executada pelo Laboratório de Ciência do Mar (LABOMAR). Apesar de sua 

nomenclatura fazer referência ao estudo da Matemática, este departamento trabalha 

apenas com a área de Ciências Naturais, mas a professora fundadora e atual coordenadora, 

decidiu não mudar o nome do núcleo de ensino. 

A primeira Olimpíada Cearense de Química, ocorreu de forma isolada no ano de 

1991, e apenas alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio pode participar. A partir daí 

anualmente passou a ter uma edição desta modalidade, nesta época os aprovados 

participavam de uma solenidade e os primeiros colocados ganhavam um certificado de 

participação e prémio em dinheiro. Como está registrado no boletim informativo NECIM 

(1992), na segunda edição da Olimpíada Cearense de Química que ocorreu em 1992, a 

campeã foi uma estudante de 16 anos, aluna da 3ª Série do 2º grau de uma escola privada 
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no Ceará, alcançando um total de 86,80 pontos e recebeu como premiação uma diploma 

e medalha, um prêmio em dinheiro. (NECIM, 1992)  

Neste mesmo ano em 1992, o NECIM anunciou para a III Olimpíada Cearense de 

Química que ocorreu em 1993, a divisão da prova em duas modalidades, onde a 

Modalidade I, poderiam participar alunos de 8º Série do 1º grau, denominado hoje 9º ano 

do ensino fundamental e alunos da 1º Séria do 2º grau, hoje denominado 1º ano do Ensino 

Médio e a Modalidade II, o já consagrado pelo evento que envolve alunos das 2º e 3º 

Séries do 2º Grau, denominado atualmente 2º e 3º do Ensino Médio, para registro de 

dados estatísticos presente neste trabalho, iniciará a partir do ano de 1993, ano que a 

Olimpíada de Química passou a integrar a Olimpíada Cearense de Ciências.   

A Olimpíada Cearense de Química está inserida dentro da Olimpíada Cearense de 

Ciências e neste ano de 2017 será a sua XXV edição, a prova é constituída de cinco 

questões subjetivas e cada questão corresponde a  2,5 pontos, totalizando 10,0 pontos.  

A prova é corrigida por um grupo de professores da área de Química da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), como dito anteriormente a prova é subdivida 

em duas modalidades e diferenciada por códigos, código 1.1, provas da Modalidade I, 

onde participam alunos do 9º ano do ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio e 

código 1.2 provas da Modalidade II, onde participam alunos do 2º e 3º ano do Ensino 

Médio.  

É através da participação na OCC, que o aluno consegue sua classificação para a 

Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), através da seguinte sistemática, podem se 

inscrever no máximo 40 alunos por unidade escolar para cada modalidade, para critério 

de aprovação o aluno deverá tirar 7,0 pontos na prova subjetiva, não importa a quantidade, 

por exemplo,  caso todos inscritos alcançarem a pontuação necessária para aprovação, 

todos participaram da solenidade e receberam um certificado de honra ao mérito, mas 

serão apenas classificados para a OBQ os vinte e cinco primeiros colocados na 

modalidade 1.1 já na  modalidade 1.2,  o critério é o mesmo se diferencia apenas que os 

classificados para a OBQ serão os vinte e cinco primeiros alunos matriculados 

regularmente no 2º ano do Ensino Médio, excluindo os alunos do 3º ano do Ensino Médio,  

fato este explicado devido ao calendário da OBQ, já que se trata de uma competição com 

muitas fases e os alunos dos 3º ano do Ensino Médio, não estariam mais vinculado a 

escola quando estas fases forem executadas. 

O NECIM responsável pela organização da OCC, criou as normas de 

funcionamento para cada área das Olimpíadas de Ciências, disponível no Anexo I, este 
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departamento sempre marca uma reunião com os colégios e escolas participantes para 

fazer um feedback em relação a olimpíada do ano anterior e divulgar datas e informes 

para edição seguinte, com a preocupação para não haver coincidências com datas de 

outras provas olímpicas, o calendário é feito e divulgado em meados do mês de abril e as 

provas ocorrem no dia de sábado e cada sábado é destinado a uma disciplina (Biologia, 

Física e Química), o local de prova é escolhido nessa reunião diante as escolas 

participantes presente, por meio de um sorteio.  

De acordo com a secretária do departamento Marly Oliveira Diógenes, o critério 

de escolha para a escola participar do sorteio que sediará a OCC é infraestrutura e 

localização, isto para as provas ocorridas em Fortaleza, as provas ocorridas no interior do 

estado do Ceará são geralmente feitas na Universidade Regional do Cariri (URCA) em 

Juazeiro do Norte ou na Universidade Vale do Acaraú (Uva) de Sobral, pelos mesmo 

critérios. (Comunicação pessoal de Marly Oliveira Diógenes, 16 de março de 2017, 

entrevista.) 

O processo de inscrição ocorre através do preenchimento da ficha, disponível no 

livro ofertado anualmente pelo NECIM, entregue no dia da reunião e/ou enviado por e-

mail das escolas participantes, neste livro contém todas as informações como normas de 

funcionamento (Anexo A) como cronogramas, fichas de inscrição e conteúdo 

programático, respectivamente, para o ato de inscrição o professor assume toda a 

responsabilidade diante das informações apresentadas dos seus alunos inscritos, a ficha 

de inscrição e comprovante de matricula deverá ser entregue gravadas  em um CD no 

prédio do NECIM. (LIVRO DO NECIM, 2017) 

No dia da prova o professor responsável deverá acompanhar seus alunos, munidos 

de documento oficial. O resultado é divulgado via e-mail, para as escolas participantes no 

prazo médio de dois meses. (LIVRO DO NECIM, 2017) 
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5. OS ESTUDOS SOBRE O PAPEL DA COMPETITIVIDADE NA EDUCAÇÃO 

E TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) 

A competitividade de um país não começa nas 

indústrias ou nos laboratórios de engenharia. Ela 

começa na sala de aula. 

(Lee Iacocca) 

5.1. O papel da competitividade na educação  

 

Tratando-se da temática de Olimpíadas, desde a sua origem o termo 

competitividade esteve em evidência, e após a repaginação das Olimpíadas esportivas a 

competitividade entre participantes e países intensificou-se, motivando os seus 

participantes com medalhas e/ou prêmios em dinheiro. 

Esta mesma filosofia foi incorporada nas Olimpíadas científicas, premiando o 

melhor aluno, professor e instituição escolar, como também o local onde a mesma está 

inserida. Sobre a competitividade inserida nas modalidades olímpicas educacionais, Silva 

(2016) ressalta que “A competitividade deve ser trabalhada com ressalvas e a cooperação 

deve fazer parte do processo” (p.56).  

Mas há controvérsias entre alguns autores, quando o assunto é sobre o clima 

competitivo na educação, visto que esta característica na aprendizagem possa ser positiva, 

negativa ou se deve ser trabalhada em equilíbrio. Analisando os processos psicológicos 

que esta metodologia traz no contexto educacional, Bzuneck e Guimarães (2010), 

afirmam que o clima competitivo em sala de aula,  

 

Caracteriza-se pela condição psicológica em que todo aluno percebe que o 

grande objetivo a ser buscado nas e pelas aprendizagens é conquistar o 

primeiro lugar, ser o melhor, aparecer ou brilhar em comparação com os 

demais, notadamente em termos de nota. (BZUNECK; GUIMARÃES,2010, 

p. 251). 

 

 

Diante do cenário atual, diversos professores têm adotado esta metodologia, como 

estratégia para motivar seus alunos, mas com uma nova perspectiva. Indiretamente a 

competição faz parte do meio educacional, quando os alunos almejam uma vaga nas 

universidades por meio de vestibulares ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), quando ocorrem avaliações externas para medir o nível de conhecimento dos 

alunos com o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) 

e  Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) por exemplo, concursos públicos e 
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até vagas de emprego, portanto o ambiente competitivo de aprendizagem não é novidade 

e há muitos anos é empregado tanto na escola como por exemplo, para premiação dos 

melhores alunos da sala de aula, criação de ranking dos melhores alunos, turmas e até 

mesmo atribuição de colocações em eventos escolares como gincanas, feiras de Ciências 

e dentre outros como na vida social. (QUADROS et al., 2013) 

Em função desta metodologia aplicada em algumas instituições escolares de 

premiar os melhores alunos, expõe principalmente os alunos. Alguns estudiosos 

contemporâneos como (Rosenholtz; Simpson, 1984; Maciver, 1987; Ames,1992 apud 

Bzuneck e Guimarães, 2010), abominam esta prática por considerarem que afetam a auto 

estima do aluno, principalmente aqueles que não se destacam, ajudando a desenvolver o 

sentimento de inferioridade e de incapacidade, mas em contraponto Bzuneck e Guimarães 

(2010),  afirmam que a competição seria uma forma de incentivar o aluno, através da ação 

de aprender a partir dos desafios propostos, logo o efeito desta prática seria a indução a 

comparação entre os alunos, a preocupação com o seu próprio rendimento e a busca por 

melhoria e sucesso.  

Por motivos de contrariedade que esta metodologia representada no processo de 

aprendizagem, atualmente está sendo remodelada e trabalhada junto com a aprendizagem 

cooperativa, já que estas duas modalidades juntas se complementam como afirma Sobral 

(2000) 

(...)a educação é importante para o país enquanto condição de competitividade, 

no sentido de permitir a entrada no novo paradigma produtivo que é baseado, 

sobretudo, na dominação do conhecimento. Porém, a educação também é 

considerada relevante no que se refere ao seu papel de diminuição das 

desigualdades sociais, ou seja, como promotora de cidadania social. 

(SOBRAL, 2000, p. 6) 

 

Outro discurso sofre a inserção da competitividade na aprendizagem cooperativa 

especificamente na disciplina de Química é dita por Covington (2000), quando afirma 

que, 

a qualidade do estudante que aprende, assim como a vontade de continuar 

aprendendo dependem diretamente da interação social entre os estudantes, dos 

objetivos que trazem à sala de aula, da motivação que deu origem a esses 

objetivos e às estruturas de recompensa na sala de aula. (Covington, 2000, p. 

171).   

 

Nos ambientes preparatórios para Olimpíadas científicas, este clima competitivo 

é bastante ativo, pois os alunos interessados em participar deste tipo de competição são 

motivados e interessados a conquistar o primeiro lugar, mas para alcançar este objetivo 

os alunos são submetidos a várias horas de estudos, aulas no contra turno e muito 
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comprometimento com os estudos, considerando que esses alunos de turmas olímpicas 

estão participando por vontade própria e não há pressão por parte dos professores ou 

escola. Diferentemente quando esta prática competitiva ocorre durante as aulas 

convencionais que estimulam os alunos com mais facilidade no processo de 

aprendizagem e os alunos que não se enquadram ou não se adaptam a esta rotina 

competitiva em que estão inseridos Bzuneck e Guimarães (2010, p. 259) afirmam que 

“são prejudicados nas aprendizagens escolares”, causando assim o efeito contraio que é 

a desmotivação pela disciplina e pelo estudo de maneira geral.  

Mas não podemos taxar este aluno que não se adaptou a competitividade escolar 

como fraco, devem ser propostas tarefas desafiadoras para esses alunos em pequenas 

quantidades para elevar a capacidade intelectual do mesmo, incentivando assim a 

valorização do seu empenho e consequentemente elevando a sua autoestima.  Como cita 

Quadros, et al (2010),  

Como professores, não podemos ter o objetivo de obrigar o estudante a 

aprender. Entretanto, precisamos nos preocupar em apresentar uma Química 

que seduza os jovens ao estudo, que os faça perceber que uma disciplina 

escolar pode levá-los a entender o mundo e receber compensações pela 

aprendizagem – não premiações – mas compensações de vida, de saber, de 

cidadania. (QUADROS et al, 2010, p. 135) 

 

 Portanto, Bzuneck e Guimarães (2010) afirmam que a competitividade na 

educação é uma prática que há uma comparação entre alunos, mas com a finalidade de 

motivar, fazendo com que se dediquem mais aos estudos e aos seus propósitos enquanto 

estudantes, e a escola que emprega esta metodologia propicia a esses alunos o 

entendimento a diferença entre a aprendizagem e o desempenho de tarefas acadêmicas no 

dia a dia. 

O feedback em qualquer tipo de avaliação ou metodologia aplicada não deve focar 

apenas no desempenho, mas durante todo processo e nas estratégias empregadas. 

(BZUNECK e GUIMARÃES, 2010). É devido a isto, que está metodologia é utilizada 

nas turmas preparatórias de Olimpíadas científicas, visto que os alunos incialmente se 

predispõe a participar e durante todo o período de estudos eles se ajudam com o único 

objetivo e motivação que é conseguir a medalha ou título olímpico, mas a competitividade 

se torna evidente apenas no ato da seleção, já que apenas um pequeno grupo de estudantes 

serão selecionados ou premiados e durante todo o processo a competitividade estava 

presente, mas não é considerando algo negativo que atrapalhe o rendimento dos alunos.  
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5.2. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)  

 

Aprendizagem significativa é o conceito central para a formulação da Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS), conhecida também como teoria da assimilação 

proposta por David Ausubel na década de 1960, que apresenta principalmente, a aquisição 

de novos significados ao conhecimento já existente a partir de material potencialmente 

significativo que proporcione a aprendizagem. 

Aprendizagem significativa são ideias e conhecimentos em que ocorrem a 

transformação de um significado lógico de aprendizagem para um significado psicológico 

para o aprendiz, ou seja, um novo conhecimento será expressado de maneira substantiva 

e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. (MOREIRA, 1999, 2011a) 

Segundo Moreira (2011a), essa maneira substantiva que ele descreve em seus 

livros e pesquisas também pode ser nomeada como não-literal e significa que a 

aprendizagem ocorre sem levar em consideração o conhecimento ao “pé da letra” ou seja, 

o conhecimento a ser aprendido não precisa ser exato, já quando Ausubel e Moreira 

(2011a, p. 13) afirmam que aprendizagem significativa é não-arbitrária, significa que “a 

interação não é com qualquer ideia previa, mas sim com algum conhecimento 

especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do aluno.” 

 Conforme Moreira e Masini (2006), para Ausubel representante do 

cognitivismo, a aprendizagem significativa consiste na organização e integração do 

material na estrutura cognitiva, baseando-se na ideia de que o conteúdo e a organização 

deste permanece em uma área particular de conhecimento e que este conhecimento pode 

ser representado e verificado na aprendizagem através de um símbolo significativo, seja 

um conceito, imagem ou algo que o aluno use para despertar o conhecimento pré-

existente, denominado por Ausubel como subsunçor ou ideia-ancora, portanto,  

 

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se 

em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. 

Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo 

altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos 

mais específicos são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais 

inclusivos.  (MOREIRA, MASSINI, 2006, p. 8-9) 

 

Diferentemente do que muitos pensam a aprendizagem significativa não é aquela 

que nunca se esquece, o que ocorre é a continuidade natural da aprendizagem, 

consequentemente neste percurso há diferenciação de significados e a perca de alguns, 



66 
 

mas quando ocorre no indivíduo um esquecimento total do que foi aprendido, conclui-se 

que a aprendizagem ocorreu de forma mecânica. (MOREIRA, 2011a) 

Propõe-se que a aprendizagem seja de continuidade natural, e que o aluno possa 

em outros momentos de aquisição de conhecimento utilizar o conhecimento adquirido 

sem muita dificuldade em resgatar, reativar ou reaprender, ou seja, quando a 

aprendizagem ocorre de forma significativa a reaprendizagem é possível e relativamente 

mais rápida e o aluno não terá um esquecimento total. (MOREIRA, 2011a)  

Para favorecer uma aprendizagem significativa são necessárias algumas 

condições que não dependem apenas do material potencialmente significativo, mas em 

primeiro lugar, o aluno deve apresentar uma predisposição para aprender,  e em segundo 

lugar, o material de aprendizagem deve ser significativo, ou seja deve consistir de 

componentes significativos, como por exemplo textos, palavras chaves, vídeos ou 

qualquer outro recurso metodológico que seja trabalhado e que desperte o subsunçor 

(conhecimento prévio) do aluno.  (PELIZZARI et al., 2002) 

Sobre os subsunçores existem uma hierarquia onde alguns são subordinados a 

outros, podendo ocorrer uma aprendizagem superordenada, na qual um novo subsunçor 

passa a incorporar a outros, não sendo exclusivamente fixas e que podem variar de um 

campo a outro. Diante da estrutura dos subsunçores podem ser caracterizadas por dois 

processos, segundo Ausubel (1963) e demostrado por Moreira (2011a) como 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora.  

Na diferenciação progressiva deve ser levado em conta programar o conteúdo a 

ser aprendido, é neste momento que ocorre a atribuição de novos significados a um dado 

subsunçor, como afirma Moreira (2000, p. 280) “as ideias mais gerais e mais inclusivas 

da disciplina devem ser apresentadas no início para, somente então, ser progressivamente 

diferenciadas em termos de detalhe e especificidade”. Na reconciliação integradora, ou 

interativa o processo de assimilação do conteúdo ocorre de maneira mais dinâmica, 

consistindo em eliminar as diferenças aparentes e resolver s possíveis injustificabilidade 

que possam surgir ao longo do estudo. Porém os dois processos citados podem ocorrer de 

forma simultânea, mas com intensidades diferenciadas.  (MOREIRA, 2011a) 

Apesar de vários estudos e pesquisas em torno da Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS), que busca consolidar o aprendizado significativo de certo conteúdo, 

ainda é pouco abordado nas escolas visto que o tipo de aprendizagem que mais ocorre nas 

escolas segundo Moreira (2011a) é a aprendizagem mecânica. 
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Ausubel (1980) distingue a aprendizagem significativa da aprendizagem 

mecânica, apesar da divisão desses conceitos, não são considerados opostos, mas sim 

contínuo. Visto que na aprendizagem mecânica, o conhecimento é repassado de forma 

arbitraria, distribuído na estrutura cognitiva sem conexão com os subsunçores específicos, 

segundo Souza (2016), o aluno irá aprender exatamente como foi repassado, falado ou 

escrito, sem haver uma interpretação própria. Nesse contexto, a aprendizagem acontece 

sem a presença do subsunçor (conhecimento prévio) favorecendo o aluno ao 

esquecimento do conteúdo ensinado.  

Conforme explica Moreira (2011a) a passagem da aprendizagem mecânica para a 

significativa, não é algo natural ou automático, mas dependerá dos subsunçores que o 

aluno possui, vários fatores influenciam na aprendizagem porem, 

 

(...) quanto mais o indivíduo domina significativamente um campo de 

conhecimentos, mais se predispõe a novas aprendizagens nesse campo ou em 

capôs afins. No caso da aprendizagem mecânica, ocorre o inverso: quanto mais 

o aprendiz tem que memorizar conteúdos mecanicamente, mas ele se predispõe 

contra esses conteúdos ou disciplinas. (MOREIRA, 2011a, p. 41) 

 

Além da distinção entre aprendizagem significativa e mecânica, Moreira (1999, 

2011a) explica que há uma subdivisão na aprendizagem significativa, dividida em 

aprendizagem por recepção e por descoberta, devendo haver a clareza de não ser 

confundida com a distinção anterior. 

 

Aprendizagem por recepção ou receptiva é aquela em que o aprendiz recebe a 

informação, o conhecimento a ser aprendido em sua forma final. (MOREIRA, 

2011a, p. 33) 

Aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser aprendido, deve ser 

descoberto pelo aprendiz. (MOREIRA, 1999, p.15) 

Apesar da diferença ser bem clara, alguns pesquisadores, leitores ou estudiosos 

iniciantes na TAS, acham que a aprendizagem por descoberta é significativa e a 

aprendizagem por recepção e mecânica, portanto quando Moreira (1999, 2011a,2011b) 

afirma que a aprendizagem significativa e mecânica não são dicotômica é em relação aos 

tipos de aprendizagem, visto que após a descoberta do aluno referente a algum conteúdo 

abordado, sesta só será efetivamente significativo se o mesmo estabelecer relações com 

os conceitos de seus subsunçores presente na sua estrutura cognitiva, logo a aprendizagem 

por recepção ou descoberta só será significativa, de acordo com a teoria  ausubeliana se 

ocorrer de forma não-arbitraria e não-literal. Isto significa que a aprendizagem por 
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descoberta ou por recepção só será considerada significativa de acordo, como a nova 

informação será armazenada na estrutura cognitiva do aluno. Portanto,  

 

Essa dimensão refere-se à maneira como o aluno recebe os conteúdos que deve 

aprender: quanto mais se aproxima do polo de aprendizagem por descoberta, 

mais esses conteúdos são recebidos de modo não completamente acabado e o 

aluno deve defini-los ou “descobri-los” antes de assimila-los; inversamente, 

quanto mais se aproxima do polo da aprendizagem receptiva, mais os 

conteúdos a serem aprendidos são dados ao aluno em forma final, já acabada. 
(PELIZZARI et al., 2002) 

 

Outro fator que facilita a aprendizagem significativa, são os organizadores 

prévios, proposto por Ausubel como recurso instrucional, caso o aluno não possua os 

subsunçores adequados para dar significado ao novo conhecimento. Segundo Moreira 

(2011a),  

Organizadores prévios são matérias introdutórios apresentados antes do 

material de aprendizagem em si. (...) os organizadores prévios podem tanto 

fornecer “ideias- ancoras” relevantes para a aprendizagem significa de novo 

matéria, quanto estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de 

aprendizagem, ou seja, para explicar a racionabilidade entre os novos 

conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe que são 

relacionáveis aos novos. (MOREIRA, 2011a, p.105) 

 

Portanto, para Moreira (2011a), aprender de forma significativa não significa que 

o conhecimento será esquecido, mas o aluno terá uma maior facilidade para resgatar, 

reativar ou reaprender um dado conteúdo e o subsunçor está ali presente na sua estrutura 

cognitiva quando o aluno precisar para estudar novamente um dado conteúdo. Logo 

Moreira (2012, p.14) distingui três formas de aprendizagem significativa: “por 

subordinação, por superordenação e de modo combinatório. As principais formas de 

aprendizagem significativa descritas por Moreira (2012) detalhadamente são: 

 

A aprendizagem significativa é dita subordinada quando os novos 

conhecimentos potencialmente significativos adquirem significados, para o 

sujeito que aprende, por um processo de ancoragem cognitiva, interativa, em 

conhecimentos prévios relevantes mais gerais e inclusivos já existentes na sua 

estrutura cognitiva. 

A aprendizagem superordenada envolve, então, processos de abstração, 

indução, síntese, que levam a novos conhecimentos que passam a subordinar 

aqueles que lhes deram origem. É um mecanismo fundamental para a aquisição 

de conceitos, como no exemplo dado. 

Aprendizagem combinatória é, então, uma forma de aprendizagem 

significativa em que a atribuição de significados a um novo conhecimento 

implica interação com vários outros conhecimentos já existentes na estrutura 

cognitiva, mas não é nem mais inclusiva nem mais específica do que os 

conhecimentos originais. Tem alguns atributos critérios, alguns significados 
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comuns a eles, mas não os subordina nem superordena. (MOREIRA, 2012, p. 

14, grifo nosso) 

 

Em seguida Moreira (2012, p.14) mostra os três tipos de aprendizagem 

significativa que são: representacional (de representações), conceitual (de conceitos) e 

proposicional (de proposições)”, detalhadamente:   

 

Aprendizagem representacional é a que ocorre quando símbolos arbitrários 

passam a representar, em significado, determinados objetos ou eventos em uma 

relação unívoca, quer dizer, o símbolo significa apenas o referente que 

representa. 

A aprendizagem conceitual ocorre quando o sujeito percebe regularidades em 

eventos ou objetos, passa a representá-los por determinado símbolo e não mais 

depende de um referente concreto do evento ou objeto para dar significado a 

esse símbolo. Trata-se, então, de uma aprendizagem representacional de alto 

nível.  

O terceiro tipo, a aprendizagem proposicional, implica dar significado a novas 

ideias expressas na forma de uma proposição. As aprendizagens 

representacional e conceitual são pré-requisito para a proposicional, mas o 

significado de uma proposição não é a soma dos significados dos conceitos e 

palavras nela envolvidos. (MOREIRA, 2012, p. 16, grifo nosso) 

 

No entanto, para o ensino de Química particularmente, a aprendizagem 

significativa ocorre nas três formas citadas, em relação ao tipo, o representacional e 

conceitual são as mais utilizadas para estudar suas particularidades, leis, conceitos, teorias 

símbolos, fórmulas, diagramas e equações. 

Portanto a TAS, pode ser utilizadas corriqueiramente nas aulas de Química e como 

foco desta pesquisa nos preparatórios para a Olimpíada de Cearense de Química, já que 

nos preparatórios para Olimpíadas ou qualquer outra modalidade, a intensão do professor 

é fazer com que o aluno aprenda um conteúdo especifico de forma mecânica a partir da 

memorização, tornando o processo desgastantes e favorecendo o esquecimento total do 

que foi aprendido pelo aluno. 

Neste trabalho o que se propõe é que a aprendizagem ocorra de forma significativa 

e que o conhecimento seja dinâmico e não estático, que possa evoluir. 

Visto que a intensão do professor que leciona diretamente para a modalidade 

olímpica é fazer com que o aluno aprenda um conteúdo especifico, isso pode ser feito por 

meio da aprendizagem receptiva significativa.  Logo esta teoria pode ser utilizada em 

preparatórios para as Olimpíadas científicas, visto que na maioria dos cursinhos e turmas 

olímpicas os professores utilizam aprendizagem mecânica, tornando o processo 

desgastantes e favorecendo o esquecimento total do que foi aprendido pelo aluno. 
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Propõe-se que a aprendizagem seja de continuidade natural, e que o aluno possa 

em outros momentos de aquisição de conhecimento utilizar o conhecimento adquirido 

sem muita dificuldade em resgatar, reativar ou reaprender. Ou seja, quando aprendizagem 

ocorre de forma significativa a reaprendizagem é possível e relativamente mais rápida e 

o aluno não terá um esquecimento total.  
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6. METODOLOGIA 

Neste capítulo buscou-se apresentar o processo metodológico desenvolvido 

durante a pesquisa. Trata-se de uma abordagem qualitativa, na qual o local de aplicação 

da pesquisa é a “fonte direta para a coleta de dados, interpretação dos fenômenos e 

atribuição de significados” (MOREIRA, 2011c, p. 128). Outro aspecto que caracteriza a 

abordagem qualitativa, de acordo com Martins (2004), são os questionamentos éticos 

abordados, devido à aproximação entre o pesquisador e os pesquisados durante a 

pesquisa.   

Esta pesquisa abordou a metodologia qualitativa do tipo pesquisa-ação, 

fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1980). Em seguida, 

embasado nos estudos de Moreira (1999 e 2011a). A sequência didática utilizada para a 

implementação desta pesquisa foi a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – 

UEPS, desenvolvida por Moreira (2011b).  

 

6.1.Contextualização da metodologia utilizada na pesquisa 

 

6.1.1. A pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa é considerada uma “Ciência baseada em textos, ou seja, a 

coleta de dados produz textos que nas diferentes técnicas analíticas são interpretados 

hermeneuticamente” (GÜNTHER, 2006, p.5). 

A pesquisa com abordagem qualitativa visa a interpretação dos fenômenos através 

da observação de uma maneira generalizada, voltada para o meio social sem o 

condicionamento de tratamento de variáveis estatísticas. Segundo Moreira (2011c), nesta 

abordagem o interesse da pesquisa está voltado para a interpretação dos significados, 

através da observação participativa, onde o pesquisador está imerso ao fenômeno de 

interesse, procurando compreender o fenômeno social, ações e comportamento através de 

uma explicação interpretativa.  

Nesta abordagem o pesquisador tem o papel fundamental de estar imerso no 

fenômeno da pesquisa e participar ativamente, visto que deverá haver uma interação 

dinâmica entre o pesquisador e o objeto de estudo, pois esse é o diferencial entre a 

pesquisa qualitativa em relação a quantitativa. 

Para a coleta de dados e sua análise, neste tipo de abordagem, o pesquisador 

deverá fazer anotações, observações e buscar significados referente ao seu objeto de 
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estudo por meio dos relatos dos participantes, procurando sempre embasar em teorias de 

estudiosos para dar credibilidade a sua pesquisa, ressaltando que o pesquisador, pode 

utilizar de um ou vários métodos que se adéque ao objeto de estudo (MOREIRA, 2011c; 

GÜNTHER, 2006).  

Apesar da utilização da abordagem qualitativa como meio metodológico de 

pesquisa científica, há algumas críticas relacionadas a esta abordagem, citada por Martins 

(2004). A primeira crítica está relacionada à proximidade entre o sujeito e o objeto de 

estudo, considerando que essa proximidade pode neutralizar a objetividade do trabalho, 

consequentemente, transformando o trabalho de cunho pessoal, com menos rigor 

científico.  

Mas a quem defenda esta metodologia, como Moreira (2011c), quando afirma que 

professores e alunos juntos, interagindo, compartilhando conhecimento e informações 

acabam criando significados ao objeto de estudo em questão e acabam formando uma 

ideologia sobre o assunto abordado na pesquisa. 

Há algumas ramificações do tipo de metodologia qualitativa, intitulada por 

Moreira (2011c), como a abordagem etnográfica, estudo de caso e a pesquisa-ação. Nesta 

pesquisa foi utilizada a pesquisa-ação, pelo fato do pesquisador querer uma mudança no 

objeto de estudo, através de um caráter participativo, impulso democrático e contribuição 

à mudança social. 

 

6.1.2.  A pesquisa-ação 

 

Não há registros exatos quando a pesquisa-ação surgiu como metodologia para 

trabalhos acadêmicos, mas na obra de Tanajura e Bezerra (2015), atribuem a criação desta 

abordagem qualitativa a Lewin (1946) ou a John Collier, antes e durante a Segunda 

Guerra Mundial, há aproximadamente sessenta e três anos. 

Segundo Molina (2007), no Brasil a pesquisa-ação passou a integrar a 

metodologia de pesquisas brasileiras na década 1970 e teve como impulso inicial um 

movimento intelectual que questionava a legitimidade dos critérios dominantes nas 

Ciências sociais (GARJADO, 1986 apud MOLINA, 2007). 

A pesquisa-ação, consiste em uma metodologia de cunho qualitativa, que tem por 

objetivo melhorar a prática em vez de gerar conhecimento, através da participação ativa 

na pesquisa. Nela os professores são incentivados a questionar suas próprias ideias e 
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teorias educativas a partir de uma reflexão e conceitos, como são definidos por Thiollent 

(2008). 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida ou realizada com estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2008. p, 14). 

 

Contudo, o que é percebido no meio cientifico é a confusão entre os termos, 

pesquisa-ação e pesquisa-intervenção (estudo de caso), ambos são abordagens 

metodológicas qualitativas, mas distintas. Segundo Monceau (2005), a pesquisa-ação se 

faz presente na formação e renovação do estudo científico e por isto foi pouco considerada 

como instrumento de pesquisa, mas com o passar do tempo a pesquisa-ação foi ganhando 

espaço e notoriedade e hoje esta abordagem agregou a outras metodologias científicas. 

Como define Monceau (2005, p. 475) “Hoje, a pesquisa-ação mostra-se principalmente 

como um meio de formação e de mudança participativa”.  

Outros teóricos, como Kemmis e Wilkinson (2002), apresentam a pesquisa-ação 

no contexto educacional, não apenas como uma mudança participativa apresentada e 

executada pelo pesquisador, mas sim como desenvolvimento educacional e profissional 

de todos os envolvidos na pesquisa durante toda a abordagem metodológica.  Em suas 

palavras Kemmis e Wilkinson (2002) definem que a: 

 

(...) a pesquisa-ação participativa tenta ajudar orientar as pessoas a 

investigarem e a mudarem suas realidades sociais e educacionais por meio da 

mudança de algumas das práticas que constituem suas realidades vividas. Em 

educação, a pesquisa-ação participativa pode ser utilizada como meio de 

desenvolvimento profissional, melhorando currículos ou solucionando 

problemas em uma variedade de situações e trabalho (KEMMIS; 

WILKINSON, 2002, p. 44-45). 
 

Nesta abordagem qualitativa, como já foi mencionado o pesquisador desenvolve 

papel ativo na pesquisa, como na análise dos problemas encontrados, no 

acompanhamento e na avaliação do objeto de estudo, de acordo com essas atribuições 

que o pesquisador desenvolve durante a pesquisa, a pesquisa-ação é considerada um tipo 

de investigação-ação, na qual o pesquisador irá aprimorar a pratica, entre o agir e a 

investigação, com isso destaca-se o ciclo da pesquisa-ação apresentado na figura 2 abaixo: 
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Gráfico 1: Faixa etária dos alunos da turma olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Rocha (2012, p.18), Adaptado. 

Cada etapa do fluxograma, apresentado na figura 2, está definido em: Planejar 

uma melhora da prática; agir para implantar a melhora planejada; monitorar e descrever 

os eleitos da ação e avaliar os resultados da ação. 

Cada passo deste ciclo é um importante passo para a realização e eficácia da 

pesquisa-ação. Para Kemmis e McTaggart (1988), fazer pesquisa-ação significa planejar, 

observar, agir e refletir de maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o 

que fazemos na nossa experiência diária.  

Como ideia principal a pesquisa-ação propõe uma reivindicação a situação de 

ensino e pesquisa científica atual, através da participação ativa do pesquisador e dos 

Ciclo de desenvolvimento da 
Pesquisa-ação

1. Identificação e 
conceituação do problema.

2. Planejamento do programa 
de ação.

3. Execução do programa. 

4. Conceituação e 
identificação de novas. 

5. Avaliação.

6. Identificação e 
conceituação do problema.

Figura 2: Representação dos ciclos de desenvolvimento do estudo da pesquisa-ação. 
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integrantes da pesquisa, garantindo assim um acréscimo de conhecimento e aprendizagem 

sobre o assunto abordado.  

A pesquisa-ação possui algumas fases para a sua implementação e cada fase foi 

executada nesta pesquisa, acompanhada da situação didática para favorecer um 

planejamento e uma organização da referida pesquisa como descrito cada fase de acordo 

com Rocha (2012).  

Fase 1: Definição de um problema, nesta fase o pesquisador deve ter 

previamente algo que lhe intriga, que pode ser melhorado na área de ensino, ou o 

reconhecimento da necessidade de inovação em algum aspecto do programa de ensino. 

Conforme a conceituação acima, o problema que impulsionou a pesquisa surgiu através 

da possibilidade em preparar alunos para a Olimpíada Cearense de Química através da 

aprendizagem não mecânica. 

Após a identificação de um conjunto de situações problemáticas, foi possível 

refletir sobre cada uma dela e descobrir e executar maneiras para amenizá-las. 

Fase 2: Hipótese, com base nas informações coletas e do estudo prévio sobre o 

problema a ser pesquisado, passou-se, então à formulação de uma hipótese, na qual foi 

definir a real importância de estimular a participação de alunos e professores cearenses 

nas competições olímpicas educacionais.  

Fase 3: Desenvolvimento de um plano de ação, para reverter a situação 

problemática e com base na hipótese levantada, foi decidido, então, modificar a forma de 

como o conteúdo estava sendo repassado para os alunos, para realizar esta ação foi criada 

uma turma preparatória para a OCC, eixo Química baseada na teoria da aprendizagem 

significativa e em paralelo foi realizado um levantamento estatístico afim de expor o 

quantitativo de alunos e escolas participantes da OCC eixo Química, para termos uma 

real dimensão dessas participações e por fim buscar repostas confrontando os dados 

obtidos com as opiniões dos organizadores das Olimpíadas cearense e brasileira de 

Química, coletados em entrevistas, para entender o cenário sobre a baixa participação da 

esfera pública nesta modalidade olímpica científica.   

Fase 4: Implementação do plano de ação, foi elaborado um plano de ação e 

colocado em prática. 

Na aplicação desta fase, durante a pesquisa, procurou melhorar a organização e 

planejamento das atividades propostas utilizando a sequência didática, proposta por 
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Moreira (2011b), as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), que será 

detalhada no item 6.1.3. 

Fase 5: Coleta de dados para avaliação dos efeitos da implementação do 

plano. 

Para detectar se a aprendizagem ocorreu de forma significativa, foi aplicado dois 

questionários uma para mostrar o conhecimento prévio do aluno denominado Avaliação 

Diagnóstica Individual (ADI) e ou outro após a intervenção denominado Avaliação 

Somativa Individual (ASI) e também as anotações e observações das amostras acerca do 

desenvolvimento durante o percurso da pesquisa. 

Sobre os dados demonstrados acerca da participação de alunos e escolas na 

Olimpíada Cearense de Ciências (OCC) Química durante os anos de 1993 a 2016, foi 

realizada uma coleta de dados em documentos oficiais impressos não digital e a 

transcrição dos dados para a forma digital, gerando a possibilidade da criação gráficos, a 

validação dos resultados foram feitas através de entrevista, na percepção de Flick (2009, 

115) “o objetivo da entrevista é obter as visões individuais dos entrevistados sobre um 

tema”. Por isso, o uso da entrevista se aplica diretamente em nossa pesquisa, por 

possibilitar o diálogo entre investigador e investigado, por auxiliar na compreensão das 

concepções individuais do entrevistado, baseado nisto a entrevista foi realizada com a 

responsável pelo departamento que realiza a Olimpíada Cearense de Química, a secretária 

do NECIM, Marly Diógenes (Apêndice J)  e com o professor Dr. Sergio Melo (Apêndice 

I)  organizador da Olimpíada Brasileira de Química,  em seguida foi realizado um 

comparativo entre a entrevista, a literatura obtida e os dados fornecidos nos documentos 

oficiais do NECIM. 

Fase 6: Avaliação do plano de intervenção, após a coleta de dados foi realizada 

a análise e interpretação dos dados como está descrito no capítulo 7, verificando se o 

plano de ação surtiu efeito e mostrando que medidas eventualmente precisam ser feitas e 

aperfeiçoadas para um novo ciclo de pesquisa. 

Fase 7: Comunicação dos resultados, tornar pública a sua experiência, através 

de um artigo numa revista especializada e/ou comunicação num evento científico. 

Portanto, a pesquisa-ação, segundo Moreira (2011c), é uma abordagem que visa a 

melhoria da educação através de mudanças, auto reflexiva e participativa das pessoas 

envolvidas neste objeto de estudo. Como afirma Rocha (2012, p. 20), a “pesquisa-ação é 

uns instrumentos valiosos, ao qual os professores podem recorrer com o intuito de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, pelo menos no ambiente em que atuam.  
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Devido a estes conceitos descritos, a abordagem metodológica escolhida para 

guiar esta pesquisa foi pesquisa-ação, pois espera-se uma mudança na visão das 

Olimpíadas de Química no Ceará, incentivando a participação de alunos escolas públicas, 

e a consolidação de uma aprendizagem significativa, apesar de se tratar de uma 

competição educacional, nesta modalidade emprega-se a aprendizagem mecânica sendo 

proposta uma alternativa de aprendizagem significativa durante o processo de ensino-

aprendizagem nesta modalidade de ensino, para auxiliar e propiciar mais robustez a esta 

metodologia foi utilizada como sequência didática as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS).  

 

6.1.3. Sequência Didática (SD): Unidade de Ensino Potencialmente Significativas - 

UEPS 

 

A sequência didática (SD) é um conjunto de atividades organizadas e planejadas 

para ensinar um conteúdo através de etapas, considerado um grande desafio por gestores 

e professores, elaborar uma SD, que facilite a aprendizagem de vários alunos 

simultaneamente.  

(...) Sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. (...), 

procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros 

e das situações de comunicação (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 97). 

 

Para Kobashigawa et al., (2008), a SD é um conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas pelo docente, etapa por etapa, para que o entendimento do 

conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes. 

Existem várias sequências didáticas aplicadas ao meio educacional, específicas 

para cada disciplina, área e tipos de pesquisa. Nesta pesquisa foi abordada a SD baseada 

na Teoria da Aprendizagem Significa, de David Ausubel (1980), com visão clássica e 

contemporânea de Moreira (2011a, 2011c).  

Proposta por Moreira (2011c), a Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) é uma SD fundamentada na teoria da aprendizagem significativa, 

onde é defendida a ideia que o aluno possui um subsunçor (conhecimento prévio) e este 

deve ser trabalhado e amadurecido pelo professor para promover uma aprendizagem 

sólida e não mecânica. Segundo Moreira (2011a, p. 44), “só há ensino quando há 

aprendizagem e esta deve ser significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa 
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é o fim; materiais de ensino que busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente 

significativos”.  

Para realizar esta sequência didática, com a abordagens qualitativas, no campo da 

pesquisa-ação, foi seguido e construído alguns passos, na elaboração da UEPS 

(MOREIRA, 2011b), tais como: 

1. Definir o tópico específico a ser abordado; 

2. Criar e propor situações em que os alunos expressem e informem os seus 

conhecimentos prévios; 

3. Propor situações-problema, em níveis introdutórios, para que os alunos 

exponham o seu subsunçor e também, é uma forma de preparar o aluno para o conteúdo 

que será abordado;  

4. Apresentar o conteúdo/conhecimento a ser ensinado/aprendido de forma 

progressiva, ou seja, começando com aspectos mais gerais, com uma visão geral do todo 

e aos poucos aprofundando cientificamente o assunto, como estratégia de ensino nesta 

etapa pode ser utilizado, por exemplo, exposição oral seguida de atividade colaborativa 

em pequenos grupos, com o uso de cartazes ou mídias digitas. 

5. Retomada do assunto estudo, partindo de aspectos gerais, mas as 

situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade. 

6. Concluindo a apresentação do conteúdo, deve ser seguido o processo de 

diferenciação progressiva, ou seja, retomando as características, mais importantes do 

conteúdo em questão, porém de uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a 

reconciliação integrativa; isso deve ser feito através de nova apresentação dos 

significados. 

7. A avaliação da aprendizagem 

8. A avaliação das UEPS 

Ainda sobre a elaboração e estruturação das UEPS, Moreira (2011b) estabelece 

alguns aspectos transversais que devem ser seguidos, destacando que: 

 Em todos os passos sugeridos, as estratégias de ensino juntamente com o 

material significativo utilizado, devem ser diversificados, propiciando o questionamento 

em que deve ser privilegiado em relação às respostas prontas e o diálogo e a crítica devem 

ser estimulados; 

Nesta etapa, as atividades propostas devem ser cooperativas e com senso crítico, 

neste aspecto é interessante em que os alunos sejam os protagonistas da aula participando 

ativamente do processo através de aulas diferenciadas como leituras e debates de textos, 
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apresentação de matérias confeccionados como por exemplo, cartazes, jogos ou até 

mesmo material de multimídia. Dessa forma a metodologia e consequentemente a 

aprendizagem deixará de ser mecânica e se tornará significativa. 

Como está descrito no PCN, que defende a dinamização e a diferenciação no 

processo de ensino/aprendizagem,  

 

De acordo com essa concepção, falar dos mecanismos de intervenção 

educativa equivale a falar dos mecanismos interativos pelos quais professores 

e colegas conseguem ajustar sua ajuda aos processos de construção de 

significados realizados pelos alunos no decorrer das atividades escolares de 

ensino e aprendizagem. (BRASIL, 1997, p. 38) 

 

 Durante algumas tarefas de aprendizagem, desenvolvidas ao longo da 

UEPS, é interessante que os alunos proponham, situações-problema sobre o que foi 

estudado; 

 Mesmo que a sequência didática UEPS, dê mais ênfase a atividades 

colaborativas, a mesma pode também prever momentos de atividades individuais, assim 

ficará mais fácil de detectar se houve aprendizagem significada individual em cada aluno 

participante desta sequência didática. 

 

6.2. Descrição do Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo 

Integral Professor Antônio Martins Filho, fundada no ano de 1989, localiza-se no 

Município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. 

Segundo o censo escolar de 2017 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira- INEP, 2017), a referida escola possuía a modalidade de 

Ensino Médio regular e, no ano de 2018, passou a ser integral, tornando-se uma escola 

hibrida com Ensino Médio regular para as turmas de 1ª ano (noturno), 2ª e 3ª ano e integral 

para as turmas de 1ª ano.  

Em relação à infraestrutura, a escola possui alimentação escolar para os alunos; 

água filtrada; energia da rede pública; esgoto da rede pública; lixo destinado à coleta 

periódica; Acesso à Internet; computadores administrativos e computadores para alunos, 

além dos ambientes de aprendizagem como sala de multimeios (biblioteca e o laboratório 

de informática) e o laboratório de ciências.  (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira- INEP, 2017). 
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A escolha da referida escola se deu basicamente por alguns fatores. Destacando, 

primeiramente, a pesquisadora estar lotada nesta unidade de ensino, como professora 

temporária, na disciplina de Química.  

O segundo fator foi o suporte dado por toda equipe gestora da instituição escolar. 

A escola é composta por 8 salas de aulas; 59 funcionários; sala de diretoria; sala de 

professores; laboratório de informática; laboratório de Ciências, quadra de esportes 

coberta; cozinha; sala de secretaria; despensa e almoxarifado. Algumas dessas 

dependências estão à disposição para a realização da pesquisa, como o laboratório de 

informática, uma sala de aula para a realização das aulas expositivas e apresentações dos 

trabalhos em grupos e aplicação das avaliações, além da disponibilização dos recursos de 

multimídias e de lanches para os alunos presentes e, por fim, a disponibilização dos 

recursos de papelaria, por exemplo, xerox, pincel para quadro branco, papeis e outros. 

 

6.3. Contexto e Sujeitos da pesquisa 

 

O planejamento e desenvolvimento das Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) foram elaborados de acordo com os estudos e trabalhos 

desenvolvidos por Moreira (2011b) e foram adotados como sequência didática desta 

pesquisa.  

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, do 

tipo pesquisa-ação (THIOLLENT, 2008), desenvolvida com alunos do Ensino Médio de 

uma escola pública do Estado do Ceará, localizada no município de Maracanaú-CE. 

As aulas ministradas ocorreram em uma turma de eletiva do 1ª ano do Ensino 

Médio de tempo integral, composta por 22 alunos, as aulas ocorreram no período da tarde 

exclusivamente com o enfoque preparatório para a Olimpíada Cearense de Ciências, eixo 

Química.  

 As disciplinas eletivas funcionam como uma espécie de catálogo que fica à 

disposição do aluno para a sua escolha, de acordo com a sua afinidade. Após a escolha 

dos alunos, foi realizada uma redação para saber o porquê do aluno ter escolhido está 

eletiva.   

As aulas tiveram duração de um semestre com 2h/a semanais.  As atividades 

ofertadas nas turmas de eletivas tem o dever “trazer novos enfoques e perspectivas 

metodológicas para o tratamento de assuntos oriundos na Base Comum, em seus diversos 

componentes curriculares” (CEARÁ,2018). 
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As atividades da eletiva ocorreram no primeiro semestre de 2018, porém apenas 

9 encontros foram planejados e executados conforme as UEPS e destinadas à aplicação e 

coletas de dados desta pesquisa. 

As informações referentes ao perfil da amostra, foram coletadas através do 

questionário socioeconômico (Apêndice F), aplicado no início da pesquisa para 

caracterizar alguns aspectos da vida escolar, das condições socioeconômicas e culturais 

dos alunos. 

A turma eletiva Preparatória para Olimpíada de Química, formada por 22 alunos, 

é composta por 11 alunos do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Com a aplicação do 

questionário socioeconômico, foi possível certificar-se que 95% desses estudantes estão 

na idade adequada para cursar o Ensino Médio que vão dos 15 a17 anos, 

cronologicamente um ano para cada período, conforme a LBD 9.394/96. Como é possível 

observar no Gráfico 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Outro dado que nos chamou atenção é que, a maioria dos pais dos participantes 

possuírem o Ensino Médio completo. Cerca de 86%, conforme somatório do nível de 

escolaridade Ensino Médio, representado nos Gráficos 02 e 03. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Nível de escolaridade das mães dos alunos da turma 

olímpica. 

Gráfico 1: Faixa etária dos alunos da turma olímpica. 
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    Fonte: Autoria própria,2018. 

 

    Gráfico 3: Nível de escolaridade dos pais dos alunos da turma olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

6.4. O percurso metodológico da aplicação das Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS) 

 

Primeiramente, houve um encontro com a gestão da Escola de Ensino Médio em 

Tempo Integral Professor Antônio Martins Filho para assinatura do Termo de 

consentimento da direção da escola (Apêndice A). Em seguida houve a divulgação do 

catálogo das eletivas disponíveis para o primeiro semestre de 2018 para os alunos, em 

forma de apresentação no pátio da escola, onde foi pontuado objetivos, metodologias e 

importância da participação dessas atividades para a vida acadêmica do discente.   

 

 

Gráfico 3: Total de alunos  participantes da OCC-Química. 

Gráfico 2: Nível de escolaridade das mães dos alunos da turma olímpica. 
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Após a culminância que ocorreu para a apresentação da turma da eletiva 

Preparatório para Olimpíadas, ocorreu a inscrição dos alunos interessados em participar 

da turma olímpica. Como afirma Moreira (2009, 2011a), deve partir do aluno o interesse 

em aprender. O processo de inscrição ocorreu através da aplicação de uma redação sobre o 

tema proposto “Por que o interesse em participar da turma olímpica de Química? ”, onde os 

discentes justificaram a sua intenção de participar, conforme documento apresentado no 

Apêndice C. 

Para a constatação e a consolidação da aprendizagem significativa através das 

UEPS, foi planejado e divididos a abordagem dos conteúdos: Modelo básico do átomo: 

Átomo (prótons, nêutrons e elétrons); Distribuição eletrônica e Modelos fundamentais 

sobre o átomo: Modelo atômico de Dalton; Thompson; Rutherford e Modelo atômico de 

Rutherford-Bohr, em 9 encontros, com 2h/a cada. 

No primeiro encontro, foi destinado a apresentação do projeto e aplicação do 

questionário diagnóstico de avaliação individual (Apêndice D), com o objetivo de 

identificar os conhecimentos prévios dos discentes acerca dos assuntos a serem 

trabalhados com as UEPS. Em seguida, a aplicação do questionário socioeconômico 

(Apêndice F), que tem como objetivo coletar dados e identificar a realidade 

socioeconômica dos alunos envolvidos na pesquisa e pôr fim a entrega do termo de 

consentimento livre e esclarecido para assinatura dos alunos e/ou responsáveis 

necessários para divulgação e publicação dos dados desta pesquisa. (Apêndice B).  

No segundo encontro, foi apresentado a conceituação do átomo, sua composição 

e os modelos atômicos, de forma introdutória, o conteúdo ministrado foi baseado nas 

respostas obtidas no questionário diagnóstico de do nível de conhecimento acerca do 

assunto abordado. Neste momento o aluno apresentou seu conhecimento prévio e ativou 

o seu subsunçor que aconteceu da seguinte forma: 

No início da aula, foi levantado um questionamento aos alunos, “O que é átomo? 

”, tendo como finalidade identificar os conceitos pré-definidos pelos mesmos. Nessa 

etapa, foi utilizado a estratégia de ensino conhecida como “tempestade cerebral”, de 

Anastasiou e Alves (2003), que consiste na expressão verbal do aluno ser desenvolvida 

diante de todos os demais colegas de classe, levando-o a expor às habituais críticas dos 

outros. Tem como objetivo, primeiramente, gerar ideias, esclarecer os conceitos e, por 

fim, avaliar os conhecimentos dos discentes. De acordo com Anastasiou e Alves (2003), 

a técnica de tempestade cerebral  
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Trata-se de uma estratégia vivida pelo coletivo da classe, com participações 

individuais, realizada de forma oral ou escrita. Pode ser estabelecida com 

diferentes objetivos, devendo a avaliação se referir a eles. Utilizada como 

mobilização, desperta nos estudantes uma rápida vinculação com o objeto de 

estudo; pode ser utilizada no sentido de coletar sugestões para resolver um 

problema do contexto durante o processo de construção, possibilitando ao 

professor retomar a teia de relações e avaliar a criatividade e a imaginação, 

assim como os avanços do estudante sobre o assunto em estudo. 

(ANASTASIOU; ALVES, 2003, p. 82). 

  Com isso, após ouvir as respostas dos discentes durante a “tempestade cerebral”, 

foi entregue o texto: O átomo e a tecnológica, disponível na revista Química Nova na 

Escola (QNEsc), de Tolentino e Rocha-Filho (1996). Após a leitura do texto, foi utilizada 

a metodologia de debates e argumentação, descrita por Leal (2009). Em seguida, os 

alunos desenvolveram a definição de cada modelo atômico (Dalton, Thomson, Rutherford 

e Bohr), discutido no texto e consequentemente respondendo à pergunta inicial da aula: 

“o que é átomo? ”.  

No terceiro encontro, foi revisado o conteúdo do encontro anterior (átomo e 

modelos atômicos), através da visualização do vídeo musical “O Átomo (Música), (2017) 

” disponível no youtube.18 Após a revisão foi abordado o conteúdo de distribuição 

eletrônica, através de aula expositiva, com duração de 50 minutos e aplicação do jogo 

tipo quebra-cabeça (Apêndice K), confeccionado pelo pesquisador sobre o diagrama de 

Linus Pauling. Ao final do encontro, foram divididos as equipes e os temas de seminários 

que foram apresentados no oitavo e nono encontro como forma de avaliação das 

atividades propostas baseadas nas UEPS.  

No quarto e quinto encontro foram utilizados dois objetos educacionais da 

plataforma PhET19. No quarto encontro o OA utilizado foi “Monte um átomo”, que visa 

introduzir os conceitos básico sobre o átomo e sua estrutura e, no quinto encontro, o OA 

utilizado foi “Espalhamento de Rutherford”, para ilustrar o experimento de Rutherford20, 

tão importante para a conceituação do seu modelo atômico proposto. Ao final de cada 

encontro foi realizada uma revisão do assunto trabalhado, e o nível da abordagem do 

                                                           
18 O vídeo está disponível em <http://https://www.youtube.com/watch?v=MrbmWaHSrgM> 
19 O projeto PhET Simulações Interativas da Universidade de Colorado Boulder cria simulações interativas 

gratuitas de matemática e Ciências. As simulações dos PhET baseiam-se em extensa pesquisa em educação 

e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da 

exploração e da descoberta. Disponível em: <http:// https://phet.colorado.edu/pt_BR/> 

 
20 O experimento de Rutherford, consiste no espalhamento da partícula alfa, bombardeadas através de uma 

amostra de elemento radioativo no caso o polônio dentro de uma caixa de chumbo uma fina placa de 

material fosforescente (no caso o Ouro devido as suas propriedades de maleabilidade e ductilidade), onde 

ele então notou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina, e pouquíssimas eram repelidas ou 

desviadas. Constatando a existência de um núcleo com carga positiva.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering
https://phet.colorado.edu/pt_BR/research
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conteúdo foi aumentado gradativamente ao decorrer dos encontros.  Como forma de 

avaliação dos OAs foi utilizado as atividades propostas disponíveis no plano de aula da 

própria plataforma e o manuseio e interação do aluno com o próprio jogo contido no 

objeto de aprendizagem.  

No sexto encontro ocorreu aula expositiva e a leitura de discussão do texto 

didático conceitual sobre o assunto de modelos atômicos e distribuição eletrônica, após a 

explicação dos conteúdos os alunos foram divididos em duplas para resolver os exercícios 

referente ao conteúdo estudado. A leitura dos textos e atividades foram baseadas e 

retiradas do livro didático Química Cidadã volume 1 (SANTOS, W.; MÓL, G,2013) a 

escolha por este livro didático ocorreu através da forma contextualizada e interdisciplinar 

que os autores abordam o referido conteúdo proposto na pesquisa. 

No sétimo encontro, foi proposto a resolução de algumas questões olímpicas da 

OCC - Química retiradas e adaptadas das provas anteriores para fomentar e avaliar os 

conhecimentos dos discentes e o nível educacional sobre o assunto trabalhado até o 

momento, conforme apresentado no apêndice L.     

No oitavo encontro, os alunos apresentaram seminários relativo aos assuntos 

estudados ao longo dos encontros definidos e sorteados no terceiro encontro. 

No último encontro os alunos responderam a avaliação somativa individual - ASI 

(Apêndice E), no qual foram propostas questões/situações que implicaram na 

compreensão dos assuntos estudados, no intuito de evidenciar a captação de significados 

e comprovar quando comparada a Avaliação Diagnóstica Individual – ADI que as 

atividades metodológicas propostas com as UEPS ajudaram na solidificação de uma 

aprendizagem significativa nos alunos pesquisados (MOREIRA 2009). 

Conforme está sintetizado no Quadro 2 abaixo, todas as atividades realizadas 

durante a aplicação da pesquisa com as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa 

UEPS: 

Quadro 2: Descrição das Unidades de Ensino Potencialmente Significativa aplicadas na pesquisa. 

Encontro Objetivo e assunto da aula Estratégia de ensino 

abordada 

01:  Apresentação do projeto e 

aplicação da avaliação 

diagnóstica individual (ADI) 

Apresentar a Olimpíada Cearense de 

Ciências, eixo Química, informando 

como ocorre o processo seletivo e os 

conteúdos programáticos e ADI tem 

Apresentação da OCC- 

eixo Química, através do 

recurso de mídia e a 
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por objetivo identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos 

pesquisados acerca dos assuntos 

trabalhados.  

resolução da ADI impressa 

de forma individual.  

02: Aula para conceituação do 

átomo, sua composição 

(prótons, nêutrons e elétrons) e 

os modelos atômicos, de forma 

introdutória. 

Detectar os conhecimentos dos 

alunos pesquisados acerca do 

assunto átomo e modelos atômicos.  

Foi utilizada a técnica de 

“tempestade cerebral”, de 

Anastasiou e Alves (2003), 

para a construção de mapas 

mentais e a leitura e 

discussão do artigo O 

átomo e a tecnológica, 

disponível na revista 

Química Nova na Escola 

(QNEsc), de Tolentino e 

Rocha-Filho (1996). 

03: Revisão do conteúdo 

abordado no encontro 02 e aula 

expositiva sobre o conteúdo de 

distribuição eletrônica e divisão 

dos grupos para apresentação 

dos seminários no encontro 08. 

O objetivo de revisar o conteúdo 

anterior, ocorre por que a memória 

de curto prazo é facilmente 

esquecida e deixa pouco ou nenhum 

traço diferentemente da memória de 

longo prazo. Para ocorrer a 

transferência a memória de curto 

para longo prazo deverá haver um 

processo de consolidação da 

memória e consequentemente do 

aprendizado.  

Conforme Moreira (2011a) é 

necessário que haja a aula 

tradicional de aprendizagem 

mecânica para se aprender um 

conteúdo novo no caso o assunto de 

distribuição eletrônica.  

Para revisar o assunto do 

encontro 02 foi utilizado o 

vídeo musical “O Átomo 

(Música), (2017)” 

disponível no youtube. 

Aula expositiva de 50 min 

para a abordagem do 

assunto de distribuição 

eletrônica e aplicação do 

jogo tipo quebra-cabeça 

(Apêndice K). 
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04:  Utilização do OA “Monte 

um átomo”, para a consolidação 

do assunto de modelos 

atômicos. 

Introduzir os conceitos básico sobre 

o átomo e sua estrutura. 

Manuseio do OA e 

resolução dos exercícios 

propostos na plataforma 

phet.  

05: Utilização do OA 

“Espalhamento de Rutherford”, 

para a compreensão do 

experimento de Rutherford 

consolidação da aprendizagem 

sobre a aplicabilidade do 

modelo de Rutherford-Bohr,  

Para ilustrar os desvios dos elétrons 

e a presença do núcleo e 

aplicabilidade da radiação no 

experimento de Rutherford, 

importante para a conceituação do 

seu modelo atômico proposto. 

Manuseio do OA e 

resolução dos exercícios 

propostos na plataforma 

phet.  

06: Aula expositiva e a leitura 

de discussão do texto didático 

conceitual sobre o assunto de 

modelos atômicos e 

distribuição eletrônica 

Revisar e praticar através de 

exercícios teóricos os conteúdos 

visto até o momento. 

A leitura dos textos e 

atividades foram baseadas 

e retiradas do livro didático 

Química Cidadã volume 1 

(SANTOS, W.; MÓL, 

G,2013) a escolha por este 

livro didático ocorreu 

devido a forma 

contextualizada e 

interdisciplinar que os 

autores abordam o referido 

conteúdo proposto na 

pesquisa. 

 

07: Resolução de questões 

olímpicas da OCC - Química 

retiradas e adaptadas de provas 

anteriores. 

Avaliar os conhecimentos dos 

discentes e o nível educacional 

sobre o assunto trabalhado até o 

momento. 

Resolução dos exercícios 

do apêndice L 

08: Apresentação dos 

seminários.  

O objetivo deste recurso é despertar 

o aluno para a vida acadêmica, 

expressando o que entendeu sobre o 

assunto estudado e aprendido.  

Apresentação dos 

seminários.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering
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09:  Aplicação da avaliação 

somativa individual - ASI 

Evidenciar a captação de 

significados e a aprendizagem 

adquirida após a aplicação das 

UEPS.  

Resolução da ASI impressa 

de forma individual. 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

6.5.Instrumentos de Coletas de Dados 

 

Em uma abordagem do tipo qualitativa o pesquisador observa de dentro do local 

aplicado a pesquisa ou o estudo e registra todo os acontecimentos importantes, a partir 

desses registros há uma coleta de informações pertinentes que possibilita a concretização 

dos resultados e a verificação da aprendizagem dos estudantes. Em seguida esses registros 

são transformados em dados e analisados qualitativamente a fim de tornar possível a 

avaliação de alguns acontecimentos e situações que não seriam possíveis através de outro 

método de avaliação, como afirma Moreira:  

 

O interesse central está em uma interpretação dos significados atribuídos pelos 

sujeitos as suas ações em uma realidade socialmente construída, através de 

observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de 

interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação ativa são de natureza 

qualitativa e analisados correspondentemente. (Moreira, 2009, p. 6 e 7). 

 

Como instrumento de coleta de dados para as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativa foram utilizadas duas técnicas: a observação e o uso de questionários. Sobre 

a observação, segundo Marconi e Lakatos (2010), definem  

 

A observação como uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos 

ou fenômenos que se desejam estudar (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 190). 

 

Segundo, Gil (2008) destaca que na observação os fatos são percebidos de forma 

direta, sem que haja qualquer tipo de interferência, sendo considerada uma vantagem, em 

comparação aos demais instrumentos. 

Este instrumento ajuda o pesquisador a identificar e a obter informações a respeito 

de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consCiência, mas que orientam seu 

comportamento. Logo o pesquisador exerce um papel importante, no contexto da 

descoberta, e acaba efetivamente trazendo o investigador a um contato mais direto com a 

realidade. 
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Como uma técnica de coleta de dados de pesquisa com abordagem do tipo 

qualitativa, na observação são empregadas algumas modalidades, que variam de acordo 

com as circunstâncias.  Segundo Ander-Egg (1978) apud Marconi e Lakatos (2010), 

apresenta quatro tipos:  

a) Segundo os meios utilizados:  

• Observação não estruturada (Assistemática).  

• Observação estruturada (Sistemática). 

 

 b) Segundo a participação do observador:  

• Observação não-participante.  

• Observação participante. 

  

c) Segundo o número de observações:  

• Observação individual.  

• Observação em equipe. 

 

 d) Segundo o lugar onde se realiza:  

• Observação efetuada na vida real (trabalho de campo).  

• Observação efetuada em laboratório.   

(ANDER-EGG, 1978, p.96 apud MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 

192, grifo nosso) 

 

 A técnica da observação não estruturada ou assistemática, se realiza sem 

planejamento e sem controle anteriormente elaborados, como decorrência de fenômenos 

que surgem de imprevisto, nesta modalidade da observação o pesquisador não utiliza 

meios técnicos especiais, diferentemente da observação sistemática ou estruturada que 

ocorre em condições também estruturadas, planejadas e controlada para se responder a 

propósitos, que foram anteriormente definidos. Utiliza instrumentos para a coleta dos 

dados ou fenômenos observados necessitando de operações específicas para o seu 

desenvolvimento. (MARCONI e LAKATOS, 2010) 

Na observação não-participante, conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 193), “o 

pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem 

integrar-se a ela: permanece de fora.” Na observação participante consiste na participação 

do pesquisador com a comunidade ou grupo; Em geral são apontadas duas formas, como 

destaca Marconi e Lakatos (2010) 

 Natural - o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que 

investiga. 

 Artificial - o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter 

informações. 
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Segundo o número de observadores, a técnica da observação individual é uma 

técnica de observação realizada apenas por um pesquisador. Não é muito indicada em 

pesquisa científicas, pois a personalidade do pesquisador pode influenciar diretamente na 

análise da pesquisa, projetando-se sobre o observado, embasando-se nas interpretações e 

ponto de vista do pesquisador. A técnica em equipe, segundo Marconi e Lakatos (2010), 

é mais aconselhável, visto que o grupo pode observar a ocorrência por vários ângulos.  

Na observação real, são feitas no ambiente real da pesquisa, e há o registro dos 

registrando - dados à medida que forem ocorrendo, espontaneamente, sem planejamento 

semelhante a observação não estruturada. Na observação em laboratório é aquela que 

tenta descobrir a ação e a conduta, que teve lugar em condições cuidadosamente dispostas 

e controladas, considerado que nesta abordagem há o equilíbrio entre as observações 

artificial e natural. (MARCONI e LAKATOS, 2010) 

Durante a pesquisa a técnica da observação foi utilizada no momento da avaliação 

das atividades desenvolvidas com as UEPS, quando as mesmas envolverem 

argumentação e debates, o envolvimento do discente na manipulação dos objetos de 

aprendizagem e apresentação de trabalhos em forma de seminários. 

Para a coleta de dados mais robusta e que proporcione os resultados mais 

confiáveis, levando em consideração a classificação e modalidades da técnica da 

observação serão utilizadas na pesquisa a observação estruturada, participante, em equipe 

efetuada no laboratório.  

Como afirma Marconi e Lakatos (2010), a observação oferece uma série de 

vantagens e limitações, como quaisquer outras técnicas de pesquisa, considerada do ponto 

de vista científico para haver mais solidez nos dados há a necessidade de se aplicar mais 

de uma técnica para a coleta de dados, devido a este fato o outro método aplicado 

simultaneamente serão os questionários.  

Segundo Rampazzo (2017, p. 112) e Marconi e Lakatos (2010, p. 201) conceituam 

a técnica de coleta de dados através de questionário como “um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador.”  Gil (2017) apresenta uma definição 

semelhante definindo como “um conjunto de questões que são respondidas por escrito 

pelo pesquisado”. (GIL, 2017, p. 115). 



91 
 

Conforme afirma Marconi e Lakatos (2010), na elaboração deste instrumento o 

pesquisador deverá ter alguns cuidados durante o processo de elaboração, pois o mesmo 

requer a observância de normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade como 

destaca Sanches (2015),  

• Conhecer o assunto; 

•  Cuidado na seleção das questões; 

•  Limitado em extensão e em finalidade; 

•  Codificadas para facilitar a tabulação; 

•  Indicação da entidade organizadora; 

•  Acompanhado por instruções; 

•  Boa apresentação estética; 

 

Quanto à forma, Marconi e Lakatos (2010), classificam as perguntas em três 

categorias: abertas, fechadas e de múltipla escolha. Perguntas abertas permite o 

participante responder pessoalmente, usando linguagem própria, e emitir opiniões. As 

perguntas fechadas ou dicotômicas, são questionários que possuem as alternativas 

limitadas ou fixas, impondo o participante a escolher uma resposta e por fim os 

questionários com repostas de múltipla escolha, contém as perguntas fechadas, mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias abordagens do mesmo 

assunto.  

Nesta pesquisa o uso de questionários como um método para a coleta de dados foi 

utilizado para avaliar a ocorrência da aprendizagem significativa, na utilização das UEPS 

durante os encontros. 

Foram dois questionários um denominada Avaliação Diagnostica Individual com 

a finalidade de detectar os conhecimentos prévios dos discentes, contendo questões 

abertas e outro aplicado após a aplicação da pesquisa denominado de Avaliação Somativa 

Individual que buscou avaliar o alcance de determinados objetivos de aprendizagem ao 

final de uma fase de aprendizagem, também composta com questões abertas.  
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Em paralelo a aplicação das UEPS na turma preparatória para OCC- Química, foi 

realizado um levantamento das participações de alunos e escolas da rede pública e privada 

de ensino da capital e do interior do estado de Ceará durante o período de 1993 a 2016, 

em documentos oficiais do NECIM, órgão que promove a OCC. 

Também foi realizado entrevistas com a secretária do NECIM e o professor Dr. 

Sérgio Melo que contribuíram para embasar as interpretações dos gráficos gerados a partir 

das participações de alunos e escolas da esfera pública e privada de ensino do Ceará, bem 

como justificando o porquê de alguns resultados negativos referente a rede pública de 

ensino.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo, apresentam-se a análise dos dados obtidos a partir da coleta de 

informações contidas nos documentos oficias das Olimpíadas Cearense de Ciências 

(OCC) – eixo Química, disponibilizados pelo NECIM para análise da participação de 

alunos das escolas da rede pública e estadual de ensino nessas avaliações, durante o 

período de 1993 a 2016 e as entrevistas com os organizadores das Olimpíadas Cearense 

de Ciências, eixo Química e da Olimpíada Brasileira de Química. Além disso, apresenta 

a avaliação da sequência didática, as UEPS, utilizada na aplicação desta dissertação, com 

a temática de preparação de alunos para Olimpíadas de Química que ocorreu através pela 

análise dos questionários e também através da observação crítica do pesquisador. Os 

dados estão apresentados em forma de tabelas e gráficos, com uma análise textual 

discursiva dos participantes através das produções escritas e observações obtidas durante 

a pesquisa e equiparada com o referencial teórico. A título de complementar as 

informações acerca das Olimpíadas no estado do Ceará, esse capítulo apresenta o 

levantamento obtido mediante as entrevistas estruturadas com os responsáveis pela 

organização das Olimpíadas Cearense de Ciências e a Brasileira de Química.  Para a 

verificação da aprendizagem significativa foi utilizada a UEPS, aplicada na escola de 

tempo integral Professor Antônio Martins Filho, com 22 estudantes durante 9 encontros.  

 

7.1.  Coleta dos dados acerca da participação dos alunos de escolas públicas e 

privadas na OCC, na disciplina de Química: Análise dos documentos do NECIM 

e das entrevistas com os organizadores da OCC e OBQ 
 

Primeiramente, realizou-se o levantamento de dados em documentos oficiais, 

catalogação, transcrição e a conversão para dados estatísticos, que propiciou a 

organização dos dados e permitiu a divulgação em forma digital de informações referente 

a participação dos alunos e escolas das esferas pública e privada de ensino na Olimpíada 

Cearense de Ciências (OCC), no eixo Química, nas edições ocorridas entre os anos de 

1993 a 2016.  A partir desta análise foi possível gerar alguns gráficos (gráficos 4 a 13) 

para facilitar a interpretação dos dados. 

Nos gráficos 04 e 05 estão apresentados os percentuais de alunos e escolas 

participantes da OCC Química nos anos de 1993 a 2016 da rede pública e estadual de 

ensino da capital e interior do Ceará.   
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Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Convertendo os valores percentuais para números decimas, temos no gráfico 4 o 

total de 24.228 alunos inscritos da rede privada e 3.596 da rede pública, em todas as 

edições analisadas (anos de 1993 a 2016) da OCC, na disciplina de Química. Esta 

discrepância no total de inscritos ocorre pelo fato de ser permitido apenas a inscrição de 

40 alunos por escola, em cada modalidade, conforme está descrito no livro de 

regulamento do NECIM (2017). 

Com relação à participação das escolas na OCC-Química, o fato de algumas 

escolas da rede privada possuírem várias sedes, muitas vezes com razão social diferente, 

 

 

Gráfico 4: Total de escolas participantes da OCC-Química. 

 

 

 

Gráfico 5: Total de escolas participantes da OCC-Química. 

Gráfico 4: Total de alunos  participantes da OCC-Química. 
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do contrário que ocorre na escola pública, faz com que haja um maior número de escolas 

privadas participando. Logo quando o resultado é divulgado, a notoriedade vai para o 

nome fantasia da escola, não importando a localização da sede. Isso é o que temos 

representado no gráfico 05, que 80% da participação das escolas na OCC-Química são de 

instituições privadas de ensino, equivalendo a 519 escolas participantes, restando apenas 

20% das escolas da rede pública inscritas, ou seja, 133 escolas participantes ao longo das 

edições analisadas. Portanto, pode-se concluir que, uma única escola com várias sedes 

inscreve vários alunos aumentando estatisticamente no número de escolas e alunos 

participantes da esfera privada, como constatado no gráfico 04 e 05.  

Quando há aprovação desses discentes, a escola torna-se renomada e acaba tendo 

vantagem quando comparadas às outras instituições de ensino, tanto da rede pública como 

da rede privada, que não possuem sedes. É importante ratificar que algumas dessas 

escolas que compõem o resultado gerado no gráfico 5 participaram mais de uma vez da 

OCC na disciplina de Química, ao longo dos anos de 1993 a 2016.  

 

Alinhado a esse fator, temos a desmotivação dos alunos em aprender a Ciência 

Química, como destaca Pozo e Crespo (2009), e outros trabalhos relevantes nesta área de 

estudo, como os de Cardoso e Colinvaux (2000); Corrêa (2009). Além desses fatores 

citamos acima, ainda temos que lidar com a falta de recurso, que, em muitos casos, está 

presente na realidade de alunos e instituições da rede pública de ensino, que indiretamente 

contribui negativamente para a baixa participação na OCC-Química e nas etapas da 

Olimpíada Brasileira de Química, como destaca o coordenador da OBQ. 

 
(...) a falta de recurso da escola pública é um grande agravante, enquanto na 

escola privada há turmas especiais e aulas, na escola pública falta até pincel 

(informação verbal).21 

 

                                                           
21 Entrevista concedida por Melo, Sérgio. Entrevista II. [abr. 2018]. Entrevistador: Suyanne do Nascimento 

Almeida Medeiros. Fortaleza, 2018. 1 arquivo .mp3 (55 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice I desta dissertação. 
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Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Na rede pública de ensino, em Fortaleza, o total de alunos inscritos foi de 2.564 

alunos correspondente a 10%. Nas escolas da rede pública de ensino no interior do estado 

do Ceará, existe um total de 3% de participação das instituições, que representa apenas 

934 inscritos. Essa mesma discrepância na baixa participação da OCC em Química, é 

observada nas escolas da rede pública da capital e do interior do Ceará quando comparada 

a participação das instituições da rede privada de ensino. A participação dos alunos da 

rede privada de Fortaleza foi de 73%, que correspondem a 20.249 alunos inscritos, e os 

14% dos alunos inscritos no interior do Ceará representam apenas 3.979 estudantes 

participantes nas edições entre os anos de 1993 a 2016.  

Um dos fatores que contribuem para o elevado número de participações de alunos 

em Fortaleza está relacionado com a questão demográfica, quando comparada às cidades 

do interior do Ceará. Outra justificativa apontada para explicar a baixa participação dos 

alunos no interior do Ceará, apontado no gráfico 6, é que as provas no interior ocorrem 

apenas nas cidades do Crato, Juazeiro do Norte e Sobral (LIVRO DO NECIM, 2017). 

Analogamente outro fator destacado pela organizadora da OCC, que justifica 

esses resultados, são 

os alunos do interior participam muito da OCC, o que ocorre com as inscrições 

do interior é que há primeiramente uma escolha dos melhores alunos, porém 

sempre há premiação com medalhas. Todo ano a região do Juazeiro do Norte 

e Sobral se inscrevem na OCC (informação verbal).22 

                                                           
22 Entrevista concedida por Diógenes, Marly. Entrevista I. [mar. 2018]. Entrevistador: Suyanne do 

Nascimento Almeida Medeiros. Fortaleza, 2018. 1 arquivo .mp3 (17 min.). A entrevista na íntegra encontra-

se transcrita no Apêndice J desta dissertação. 

Gráfico 6: Total de alunos que participaram da OCC- Química na capital e interior do CE. 
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Essa prática de pré-selecionar os alunos e também de todas as escolas 

participarem, deveriam ser ações praticadas nas escolas púbicas da capital, havendo assim 

a promoção de estudos e divulgação das Ciências e da Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                  Fonte: Autoria própria,2018. 

O total de alunos inscritos nestas modalidades variou muito e um fator a ser 

considerado é que na escola pública o número de inscritos na modalidade 1.1, que 

corresponde a 14% (Gráfico 07), em relação a modalidade 1.2, que corresponde a 12% 

(Gráfico 08), pode ser explicado devido ao fato de haver mais turmas e alunos de 1º ano 

Gráfico 8: Total de alunos que participaram da OCC-Química na               

Modalidade 1.2 entre os anos de 1993 a 2016.  

Gráfico 7: Total de alunos que participaram da OCC-Química na  

Modalidade 1.1 entre os anos de 1993 a 2016. 
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matriculados nas escolas estaduais e/ou federais quando comparado ao número de alunos 

matriculados nos 2º e 3º ano do Ensino Médio, respectivamente. Além disso, assim como 

também como está descrito no Livro do NECIM (2017), alunos do 9º ano do ensino 

fundamental podem participar da modalidade 1.1, logo abrindo espaço para a 

participações de escolas que trabalham apenas com o ensino fundamental II.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fonte: Autoria própria,2018. 

.                                                                  

Gráfico 10: Total de alunos que participaram da OCC-Química na 

Modalidade 1.2  em Fortaleza-CE. 

Gráfico 9: Total de alunos que participaram da OCC-Química na 

Modalidade 1.1 em Fortaleza-CE. 
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                                                              Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Analisando os gráficos 9, 10, 11 e 12 , o que nos chama atenção é que os índices 

de participação dos alunos das escolas da rede pública na Olimpíada Cearense de 

Ciências, eixo Química é expressivamente menor quando comparado a escolas da  rede 

privada, esta situação ocorre devido a vários motivos, dentre eles podem ser destacados 

a taxa de inscrição, mesmo promovida por um órgão educacional público é necessário o 

pagamento da taxa de inscrição. Apesar do valor pago ser diferenciado para instituições 

Gráfico 12: Total de alunos que participaram da OCC-Química na 

Modalidade 1.2 no interior-CE. 

Gráfico 11: Total de alunos que participaram da OCC-Química na 

Modalidade 1.1 no interior-CE. 
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públicas e privadas de ensino, esta taxa é paga por cada aluno inscrito em cada 

modalidade e não por escola o que dificulta a inscrição de vários alunos de uma mesma 

instituição pública de ensino, já que a escola pública e alguns alunos não dispõe de 

recursos financeiros para a efetivação do pagamento da taxa de inscrição. 

Outro motivo é a falta de divulgação, do NECIM órgão responsável por organizar 

a OCC, visto que o mesmo, não dispõe de divulgação na mídia, nas redes sociais e/ou até 

mesmo um site próprio para maiores informações. Logo acaba resultando, que muitas 

escolas e professores não sabem da existência dessa modalidade olímpica científica no 

estado do Ceará.  

Segundo uma das organizadoras da OCC, justifica a falta de divulgação;  

Sobre a divulgação, antes tivemos muito apoio, já tivemos apoio da FUNCAP 

e outros órgãos por exemplo, porém atualmente não temos mais apoio, as 

Olimpíadas providas pelo NECIM se sustentam sozinha durante todo o 

percurso desde as inscrições até a divulgação dos resultados (informação 

verbal) 23 

 

Finalizando, outro fator que influi direta ou indiretamente nos resultados 

mostrados é a falta de motivação de professores e alunos como destaca Quadros et 

al.,(2010), alguns professores informalmente relataram que não iriam “adquirir mais 

trabalho”, preparando e planejando aulas, pesquisando uma metodologia adequada para 

um preparatório, considerando que as aulas deveriam ocorrer no contra turno para não 

atrapalhar as demais disciplinas e atividades escolares. Como último fator a falta de 

interesse dos alunos em estudar uma disciplina como a Química mais detalhadamente 

para fins competitivos. 

A fim de buscar uma alternativa para mudar este cenário, foi proposto e executado 

um preparatório para OCC, eixo Química, baseado na aprendizagem significativa através 

da UEPS como sequência didática utilizada. 

7.2.Analise das etapas das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) 

7.2.1 Escolha do conteúdo específico a ser trabalhado com as UEPS 

Com base nas fases da pesquisa-ação, descrita por Rocha (2012), e nos princípios 

das UEPS, descrita por Moreira (2011b), procurou-se, neste trabalho, elaborar UEPS a 

partir da definição de um problema e da criação de uma hipótese.  

                                                           
23 Entrevista concedida por Diógenes, Marly. Entrevista I. [mar. 2018]. Entrevistador: Suyanne do 

Nascimento Almeida Medeiros. Fortaleza, 2018. 1 arquivo .mp3 (17 min.). A entrevista na íntegra encontra-

se transcrita no Apêndice J desta dissertação. 
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Gráfico 13: Estatística das questões sobre o Modelo básico e fundamental do átomo que foram cobradas na OCC nas edições 

entre 1993 a 216. 

A partir da avaliação dos registros presentes no NECIM, foi possível concluir que 

os alunos da rede pública de ensino possuem baixa participação na OCC – Química. Dessa 

forma, como plano de ação, foi definido um tópico especifico com a proposta de um 

“Preparatório para a Olimpíada Cearense de Química”, com a escolha dos conteúdos mais 

abordados no processo seletivo de 1993 a 2016, na modalidade 1.1. Esse dado foi coletado 

a partir de uma análise das provas neste período. Após essa análise, foi possível 

representar os assuntos, em ordem de prioridades nas provas. Dentre eles, foi possível 

destacar os dois assuntos de Química mais abordados nessas provas (de acordo com o 

conteúdo descrito no edital da OCC): Modelo básico do átomo: Átomo (prótons, 

nêutrons e elétrons); Distribuição eletrônica e Modelos fundamentais sobre o átomo: 

Modelo atômico de Dalton; Thompson; Rutherford e Modelo atômico de Rutherford-

Bohr. Este assunto corresponde a 54% das questões nas edições que ocorreram entre os 

anos de 1996 a 2016. 

Esse levantamento foi gerado observando-se que 50% das questões correspondem 

a pelo menos uma questão do conteúdo destacado, 4% correspondem a duas questões, 

29% corresponde as provas que não tiveram acesso, como as das edições ocorridas nos 

anos de 1996, 2000, 2011 a 2015 e os 17% restantes correspondem as provas que não 

cobraram o conteúdo destacado nesta pesquisa. Conforme os dados estão apresentados 

no gráfico 13 abaixo,   

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 
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Dessa forma, os assuntos trabalhados durante as UEPS foram as destacadas 

nessa pesquisa: átomo (prótons, nêutrons e elétrons); distribuição eletrônica e Modelo 

atômico de Dalton; Thompson; Rutherford e Rutherford-Bohr.  

7.2.2 Critério de Seleção da Amostra 

O critério de escolha dos alunos participantes, se deu através da proposta da 

aprendizagem significa de David Ausubel (1980) e Moreira (2011a), onde o aluno deverá 

querer aprender e o mesmo deve demonstrar interesse em integrar a turma olímpica. 

Como critério de seleção utilizou-se uma ficha de inscrição dissertativa (Apêndice C), 

onde os alunos discursavam sobre o interesse em participar da turma olímpica. O aluno 

não necessitava ter o domínio do conteúdo, mas o desejo de participar. Como destacado 

abaixo os trechos retirados das fichas de inscrição dos alunos participantes.  

 

𝐸1:  

 

 

 

 

Transcrição: “Para eu participar do evento competitivo e obter meu nome inserido na galeria de 

honra do troféu da Olimpíada e poder participar do curso de aprofundamento e excelência em 

Química. E fazer mais descobertas, lugares e técnicas de conhecimento, ser mais desafiado, 

ganhar bolsas de estudo, etc.…” 

 

𝐸6:  

 

 

 

 

 

Transcrição: “O meu interesse em participar desta turma olímpica foi para adquirir mais 

conhecimentos e além dessa acho a disciplina de Química muito interessante. ” 
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𝐸12:  

 

 

 

 

Transcrição: “Porque eu queria adquirir mais conhecimento na área de extras na parte de 

Química. E conseguir tirar uma boa nota na Olimpíada. ” 

 

𝐸18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição: “Tenho uma grande paixão por Química, apesar de há um tempo atrás nunca ter 

me interessado. Quando descobri que iria ter a eletiva, não pensei duas vezes  

para aproveitar essa oportunidade de adquirir um bom conhecimento que me trará bons 

benefícios para meu futuro. Amo estudar e sei que o conhecimento é uma essência que me 

inspira cada vez mais. É um prazer poder aprender Química e me sentir capaz, novamente. ” 

 

Estas etapas descritas correspondem ás fases 1,2,3 e 4 da pesquisa-ação, bem 

como a primeira etapa proposta por Moreira (2011b), na construção da UEPS. Como 

próximo passo, iremos abordar a fase 5 da pesquisa-ação, que consiste em coletar os 

dados (ROCHA,2012). Para a construção da UEPS o próximo passo é fazer com que o 

aluno expresse o seu conhecimento prévio, desta forma foi utilizado uma avaliação 

diagnóstica individual (ADI).  

7.2.3 Análise da Avaliação Diagnóstica Individual 

O conhecimento prévio é um componente que influencia a aprendizagem 

significativa de novos conhecimentos (MOREIRA, 2011), porém o professor deverá fazer 

uso de instrumentos metodológicos capazes de detectar esse conhecimento, através de 

uma problematização inicial, conforme Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), o 

professor deverá detectar e diagnosticar o que os estudantes sabem e como utilizam esse 

saber em um determinado momento de sua vivência.  
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Segundo Ausubel (1980), o armazenado de informações está alocado na mente 

humana de forma organizada e hierárquico na qual um conhecimento específico está 

ligado diretamente a conceitos generalizados, porém quando a aprendizagem ocorre de 

forma mecânica resgatar este conhecimento acaba se tornando mais difícil. 

Para detectar o conhecimento prévio do aluno foi utilizado como instrumento um 

questionário de avaliação diagnostica individual (Apêndice D), que contém cinco 

questões dividas da seguinte forma: três questões discursivas, uma questão de associação 

e uma questão de completar, abordando os conteúdos de modelos atômicos e distribuição 

eletrônica.  

Na primeira questão da avaliação diagnóstica individual (ADI), tratava-se da 

conceituação do átomo na perspectiva do conhecimento prévio que os estudantes tinham 

acerca do assunto. Esperava-se que eles soubessem a definição, visto que este assunto é 

visto no final do ensino fundamental II.   

Conforme está representado no gráfico 14, apenas 18% dos estudantes obtiveram 

acerto total, porém com repostas curtas, escritas em linguagem não científica, como 

demonstrado nas transcrições dos estudantes abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria,2018. 

 

𝐸3:  Transcrição: “É uma unidade básica de matéria    

que existe um núcleo central. ” 

 

 

 

Gráfico 5: Análise da Questão 3 da ADI. 

Gráfico 14: Análise da Questão 1 da ADI. 
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𝐸6: Transcrição: “Átomo é uma partícula que não 

pode ser dividida ou quebrada fisicamente. ” 

 

𝐸11:   Transcrição: “Átomo é uma partícula indivisível 

é a menor parte da matéria. ” 

 

Segundo Pozo e Crespo (2009), ao final do ensino fundamental e início do Ensino 

Médio, ocorre a materialização na introdução de conceitos como átomos, moléculas e 

modelos atômicos que auxiliam na interpretação no estudo da matéria bem como suas 

propriedades e transformações.  

Verificou-se que os estudantes não conseguiram obter a materialização dos 

conceitos químicos inicias, trabalhados no universo microscópico e que isto refletiu nas 

demais perguntas discursivas da ADI. Na questão de número três, procurou identificar se 

o estudante saberia explicar o experimento de Rutherford e sua contribuição para o 

modelo que propusera, novamente com demonstrado no gráfico 15, apenas 18% dos 

estudantes obtiveram acerto total e 55% dos estudantes deixaram em branco, 

demonstrando que não possuem nenhum conhecimento prévio sobre o assunto, os demais 

tiveram acertos parciais ou nenhum acerto, como demostra o gráfico 15 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Quando o aluno não possui nenhum conhecimento prévio, significa que na sua 

estrutura cognitiva não possui conceitos ou ideias relevantes sobre um determinado 

 
Gráfico 15: Análise da Questão 3 da ADI. 
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assunto que sirva de “ancoradouro”. Quando o professor se depara com esta situação, 

segundo Ausubel (1980) há necessidade da utilização dos organizadores prévios, Moreira 

(2008, p.2) “define como materiais introdutórios apresentados antes do material de 

aprendizagem em si”.   

Os alunos que obtiveram acerto total na questão 3, não conseguiram explicar todos 

os desvios sofridos pelas partículas alfas refletidas, resumiram apenas na existência do 

núcleo do átomo, como descrito nas respostas dos estudantes abaixo. 

 

 

 

𝐸6:  Transcrição: “Ele interpretou 

que umas luzes passavam e outras 

voltavam, afirmando que era um 

núcleo. ” 

 

𝐸11:  Transcrição: “Foi porque ele viu 

que no meio da lâmina de ouro tinha 

um núcleo que fazia a partícula alfa 

ter desvios. ” 

 

 

 

𝐸13:             Transcrição: “Ele viu que no meio da 

lâmina de ouro estava o núcleo que 

foi a parte que voltou e a luz não 

passou. ” 

  

 

 

Esta mesma situação ocorreu com as questões 04 e 05 respectivamente que tratam 

do assunto de distribuição eletrônica, como demonstrado nos gráficos 16 e 17. 
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Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

Estes dados são reflexos da falta de conhecimento prévio que o aluno não adquiriu 

ao longo da sua formação básica ou a aprendizagem não ocorreu de forma significativa. 

O fato é que a maioria dos estudantes criam uma barreira quando o professor demonstra 

o diagrama de Linus Pauling que contém inúmeras letras, números e setas. Ao decorrer 

da explicação o professor se depara com alunos assustados e desconcentrados devido ao 

fato de não entendem o porquê de se fazer tudo aquilo. 

A distribuição eletrônica é essencial para uma aprendizagem Química, visto que 

contém informações fundamentais sobre as propriedades dos elementos. É a partir da 

distribuição eletrônica que o aluno consegue prever o comportamento de um dado 

elemento químico em uma determinada reação, a sua tendência em perder ou ganhar 

 

Gráfico 16: Análise da Questão 4 da ADI. 

Gráfico 17: Análise da Questão 5 da ADI. 
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elétrons, o tipo de ligação Química, a identificação do período e família sem o auxílio da 

tabela periódica, bem como prever a fórmula molecular e iônica do composto, o caráter 

ácido ou básico e outras informações. 

Essa dificuldade do aluno em entender e aprender a fazer uma distribuição 

eletrônica está diretamente relacionada ao nível de abstração que esse conteúdo exige, 

segundo Herron (1975), “o conteúdo de Química e a abordagem que normalmente damos 

ao ensino de Química requer que o estudante opere no nível operacional formal para que 

eles compreendam os conceitos que são apresentados. ” (HERRON, 1975, p.1), ou seja, 

além do interesse em aprender partir do aluno é necessário que o mesmo tenha 

desenvolvido a assimilação da abstração durante os anos de estudo, para conseguir 

interpretar de acordo com o nível de complexidade que o conteúdo exige.  

Para derrubar esta barreira no campo da abstração, o professor deverá trabalhar 

com o concreto, fazendo com que o aluno consiga visualizar a aplicação do conteúdo 

ensinado, para começar o processo de assimilação e aprendizagem. Para fomentar o 

concreto é ideal que o professor trabalhe com materiais lúdicos (CHASSOT 2017). 

Finalizando a análise da ADI, a segunda questão trata da associação dos modelos 

atômicos através das respectivas imagens dos modelos atômicos e o nome do cientista 

criador. Nesta questão também se percebeu a ausência do conhecimento prévio, sendo 

necessário a utilização de organizadores, chegado a esta conclusão através do somatório 

das respostas que não houve nenhum aproveitamento e das respostas em branco como 

demonstrado no gráfico 18 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 
Gráfico 18: Análise da Questão 2 da ADI. 
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A partir da análise das respostas dos alunos na ADI, foi possível identificar as 

dificuldades dos mesmos em conceituar o átomo, explicar o contexto histórico e químico 

de como surgiram os modelos atômicos bem como sua importância para o avanço da 

Química, consequentemente também não conseguiram representar todo esse 

conhecimento através da distribuição eletrônica. Como destaca Leal (2009) esta 

dificuldade está inserida nos três aspectos do conhecimento químico (fenomenológico, 

teórico e representacional) que são essenciais para um boa aprendizagem e entendimento 

químico.  

Tais dificuldades foram comprovadas, através da aplicação da ADI onde foi 

possível realizar um estudo prévio para detectar os subsunçores dos alunos e a partir 

dessas informações intervir, de forma que o subsunçor adquira mais significados, 

tornando-se mais estável, facilitando cada vez mais novas aprendizagens. 

(MOREIRA,2011) 

Existem casos, em que o conhecimento prévio pode estar bloqueado, denominado 

por Barchelard (1971) como obstáculo epistemológico, é o caso das respostas deixadas 

em branco por grande parte dos alunos, principalmente nas questões referente ao modelo 

atômico de Rutherford e distribuição eletrônica, visto que esses assuntos são vistos nos 

anos finais do ensino fundamental II.  

Portanto, esta análise implica em afirmar que os conhecimentos dos alunos acerca 

dos assuntos modelo básico do átomo e modelos fundamentais sobre o átomo estão abaixo 

do esperado e que é necessária uma estratégia para remodelar a estrutura cognitiva do 

aluno a fim de facilitar a aprendizagem significativa com o uso de organizadores prévios, 

conforme os estudos de Ausubel (1980) e Moreira (2008).  

7.2.4 Descrição dos recursos educacionais utilizadas para a execução das UEPS 

aplicadas na turma preparatória para OCC-Química  

Na estratégia aplicada, foram utilizadas as UEPS, uma sequência didática fundada 

na teoria da aprendizagem significativa, baseada no princípio da aprendizagem receptiva 

significativa, que tem por objetivo fazer com que o aluno aprenda um determinado 

conteúdo, assuntos estes escolhidos dentre tantos outros expostos no edital na OCC 

devido ao critério de ser o conteúdo que é mais frequentemente abordado nas provas da 

OCC, eixo Química. 

Após a aplicação da ADI, a abordagem dos conteúdos foi planejada com a 

utilização de metodologias e recursos didáticos que privilegiem as atividades 
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colaborativas, aspecto este essencial descrito por Moreira (2011b) para a elaboração e 

execução das UEPS, também houve momentos destinados a atividades individuais.  

Foi pensado e planejado aulas dinâmicas, que saíssem da metodologia tradicional, 

que são usualmente trabalhadas em preparatórios de turmas olímpicas que por 

consequência contribuem para a aprendizagem mecânica dos alunos. Portanto, em cada 

encontro foi trabalhado uma metodologia e um recurso didático diferente, afim de tornar 

as aulas atrativas para os alunos e que consequentemente tornassem o ambiente de sala 

de aula propício para uma aprendizagem significativa.  

 Técnica Tempestade Cerebral ou brainstorming; Debates e Argumentação 

Segundo Anastasiou e Alves (2005) está técnica pode ser utilizada no início da 

exploração de um assunto e/ou conteúdo, para uma interação e mobilização da turma, 

tendo a função também diagnóstica acerca do assunto abordado. Também pode ser 

utilizada para o fechamento da aula, porém para a aplicação de uma das etapas das UEPS 

proposta nesta pesquisa, ela foi utilizada no início da aula para detectar os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca dos assuntos átomo e modelos atômicos. 

A partir da utilização desta técnica, foi possível gerar alguns mapas conceituais 

simples sobre a temática, como é demonstrado nas figuras 3 e 4, elaborados por alguns 

estudantes e apresentadas no quadro branco. 

 

 

 

 

 

 

 (Aluno E03). 

 

 

 

 

(Aluno E12). 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Brainstorming (aluno E15) e (aluno E20) 

Figura 3: Brainstorming (aluno E03) e (aluno E12) 
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 (Aluno E15). 

 

 

(Aluno E20). 

 

 

  

Fonte: Autoria própria,2018. 

A partir desses mapas conceituais simples, foi possível saber os conhecimentos 

prévios dos discentes acerca do assunto e aprofundar o conhecimento científico através 

da leitura e discussão do artigo O átomo e a tecnologia. As contribuições dos alunos 

acerca do entendimento do artigo foram gravadas em áudio e transcrito abaixo, 

𝐸1: “Eu entendi que que os elétrons estão presentes na fluorescência de certas 

substâncias como flúor”. 

𝐸13: “O texto faz uma associação com ações do nosso cotidiano”. 

𝐸18: “O texto foi muito interessante pois trata na parte lógica e real do átomo, por 

que houve várias comparações dos modelos com o cotidiano”. 

A partir da leitura e da ferramenta metodologia proposta por Leal (2009) sobre 

debates e argumentação, pode-se notar que houve uma evolução do assunto abordado por 

parte dos alunos e que também houve a inserção de novos significados contribuindo para 

a aprendizagem significativa que ocorrem através do processo da introdução da 

assimilação, que trata da relação do novo material a ser aprendido e a estrutura cognitiva 

já existente.  

 Filmes; Aulas expositivas e Jogo 

No terceiro encontro foi utilizado o recurso de vídeo em sala de aula para revisar 

o conteúdo da aula anterior, este recurso foi escolhido devido a sua função motivadora, 

informativa, conceitual, investigadora, lúdica, metalinguística e atitudinal (Marcelino-Jr. 

e cols, 2004) visto que é uma boa opção para a diversificação do assunto e pelo fato dos 

Figura 4: Brainstorming (aluno E15) e (aluno E20) 
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alunos conseguirem ter uma maior assimilação através dos vídeos, pois neste momento 

eles conseguem minimizar o abstrato tornado o assunto estudado concreto com o auxílio 

das imagens e efeitos bem semelhantes aos descritos no livros e dito durante uma aula 

expositiva.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MrbmWaHSrgM; Acesso em: fev.2018.  

Sobre a aula expositiva ser muito criticada devido a laços associada a pedagogia 

tradicional, ainda é muito utilizada e dependendo do conteúdo a ser abordado essa prática 

se torna indispensável, foi o caso do conteúdo de distribuição eletrônica, apesar de ter o 

auxílio dos recursos de mídia como data show, a maior parte da aula foi através da 

exposição do conteúdo com lousa e pincel.  

Em seguida foi utilizado um jogo de quebra-cabeça para montar o diagrama de 

Linus Pauling (Apêndice K) para uma melhor fixação e entendimento do assunto, acerca 

da ordem das camadas, dos níveis e subníveis e, a partir do quebra cabeça montado, fazer 

a destruição de alguns elementos químicos. Segundo Nascimento e Viana (2016) “Os 

jogos didáticos no Ensino de Química é uma ferramenta didática onde contribui para o 

processo de ensino e aprendizagem para os estudantes do Ensino Médio. ” Por se tratar 

de uma metodologia dinâmica e atrativa houve uma boa aceitação dos alunos em jogar 

como demonstrado nas imagens 6 a 8 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Momento da aplicação do jogo quebra-

cabeça. 

Figura 5: print screen do vídeo O Átomo (música) 

https://www.youtube.com/watch?v=MrbmWaHSrgM
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Figura 8: Jogo quebra-cabeça:  Distribuição eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

Figura 5: Alunos montando o quebra-cabeça com a temática distribuição 

eletrônica. 

Figura 6: Momento da aplicação do jogo quebra-cabeça. 

Figura 7: Alunos montando o quebra-cabeça com a temática distribuição eletrônica. 
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 Objeto Educacionais Digitais da plataforma phet 

 

Após a introdução dos dois conteúdos propostos nesta pesquisa, a preposta da 

UEPS será revisar os conteúdos abordados com a utilização de várias metodologias de 

forma coletiva, para o quarto e quinto encontro foram utilizados os simuladores da 

plataforma phet, que são disponíveis de forma gratuita e que ajudam a estimular a 

estrutura cognitiva dos alunos participantes da turma olímpica em favor da aprendizagem 

significativa. Através das aulas informatizadas o aluno aprende 10% do que se lê e 50% 

do que se vê e ouve (MACEDO, 2008), ou seja, em uma aula desenvolvida no laboratório 

de informática o aluno consegue absorver mais conhecimento. Visando esse aumento na 

aprendizagem foi destinado dois encontros para a utilização desses recursos em 

simultâneo com resoluções de questões, os simuladores escolhidos foram 

respectivamente “Monte um átomo” e “Espalhamento de Rutherford”. 

Assim como o jogo proposto no terceiro encontro que trabalhavam com a parte 

lúdica do processo de ensino e aprendizagem, estas mesmas características estão 

presentes nos simuladores do Phet. Com a utilização desses recursos os alunos 

conseguiram compreender a funcionalidade do experimento de Rutherford para o 

aprimoramento do modelo atômico, assunto este que foi possível constatar na ADI que 

os discentes não compreendem e que em muitos não haviam subsunçores a respeito deste 

tema, logo pode ser concluído que esses simuladores aplicados durante as UEPS são 

classificados como organizadores prévios segundo Moreira (2011b).  

Segue em alguns registros (figuras 9 a 12) das telas iniciais dos simuladores 

utilizados nas aulas preparatórias e o registro fotográfico dos alunos manuseando os 

simuladores do Phet.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-an-atom;  Acesso em: fev 2018.  

 Figura 9: Tela inicial do simulador Phet Monte um Átomo. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-an-atom
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Fonte: Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering;   Acesso em: fev 

2018.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-

scattering_pt_BR.html ; Acesso em: fev 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fonte: Autoria própria,2018.    

 

 

 

Figura 6: Alunos utilizando os OA no simulador Phet. 

 

 

Figura 7: Apresentação dos seminários avaliativos. 

Figura 10: Tela do simulador Phet Espalhamento de Rutherford. 

Figura 11: Tela do simulador Phet Átomo Bolo de Passas. 

Figura 12: Alunos utilizando os OA no simulador Phet. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_pt_BR.html
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A última metodologia utilizada para compor a UEPS foram as apresentações dos 

aos alunos, sobre os assuntos propostos nesta pesquisa, a partir dessa atividade foi 

possível avaliar se houve aprendizagem significativa.  

Através da confecção de cartazes e da técnica de seminários, o aluno possui mais 

autonomia para expressar seu conhecimento. Segundo Santana, Goya e Santos (2017), 

nas escolas de nível médio brasileiras ainda é bem pequena a participação dos alunos 

explorarem a sua oralidade nas aulas, este recurso sendo apenas usado em sua maioria 

pelos professores durante as aulas expositivas.  

De acordo com os documentos educacionais oficiais tais como LDB, PCNs e 

outros enfatizam a importância de usar esta técnica durante as aulas, facilitando o trabalho 

coletivo e uma troca de ideias, logo surgem novos questionamentos e novas perspectivas 

de pesquisas para os participantes, como enfatiza Severino (2002, p.63) “O objetivo do 

seminário é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado 

problema, a partir de textos e em equipe”.  

No início, houve uma resistência por parte dos alunos em apresentar, mas, com o 

amadurecimento científico que ocorreu durante todo esse processo, houve diversas 

apresentações com uma boa postura e apresentação dos conhecimentos, além de uma boa 

qualidade dos cartazes, como pode ser observado na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Fonte: Autoria própria,2018.      

 Figura 13: Apresentação dos seminários avaliativos. 
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7.2.5 Comparação entre a Avaliação Diagnostica Individual (ADI) e Avaliação 

Somativa Individual (ASI) 

Esta análise tem como objetivo apresentar o progresso dos alunos em relação a 

aprendizagem dos conteúdos específicos sobre modelos atômicos e distribuição 

eletrônica a partir da contribuição das estratégias e metodologias usadas para a aplicação 

do processo de ensino aprendizagem, dentre elas as UEPS baseada na aprendizagem 

significativa.  

Para avaliar as repostas dos alunos, foi utilizado o critério divido nas categorias 

de Acerto Total, onde a resposta está toda correta e coerente, conforme o texto escrito 

pelo aluno; Acerto Parcial, respostas que contêm trechos corretos, porém está incompleta; 

Errou, respostas que não apresentam nenhuma informação relevante ou coerente sobre o 

assunto abordado e Respostas em Branco, onde o aluno não respondeu. 

Na questão 1, na ADI, tratava apenas do conceito de átomo. Já na ASI, trazia o 

mesmo assunto, porém foi acrescentando a pergunta sobre qual a composição do átomo. 

Após a aplicação das UEPS, foi notável que a aprendizagem ocorreu de forma 

significativa.  

Observando o gráfico 19 é possível observar que houve um acréscimo no acerto 

total. Cerca de 32% acertou completamente a questão e nenhum dos 22 alunos que 

compõem a turma preparatória para OCC errou a questão. Atrelada a isto, também houve 

uma redução no número de alunos que não responderam, em torno de 4%. 

 

Gráfico 19: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 1 da ADI e ASI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 
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Apesar de 3 alunos não terem conseguido responder à questão 1, significando que 

os mesmos não conseguiriam organizadores prévios para, a partir desse, construir o seu 

subsunçor, é possível destacar que através da abordagem da aprendizagem significativa 

conseguimos aprimorar, modificar ou até mesmo ajudar a criar o subsunçor de 19 alunos 

acerca do assunto estudado. 

 Comparando a ADI com a ASI, 3 alunos saíram da zona de erro e resposta em 

branco e estatisticamente se enquadram nos acertos (parcial ou total), validando as UEPS 

aplicadas.  

O conteúdo abordado na questão 2, refere-se em relacionar os três primeiros 

modelos atômicos, com os respectivos cientistas que os propuseram, através das 

representações de imagem (Figura 14).  

 

 

   

  

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.soq.com.br/; Acesso em: ago.2017. 

 

Porém na ASI, esta mesma questão foi abordada com um grau de dificuldade 

maior, pois também pedia para os alunos descrevem as principais características dos 

modelos atômicos representados na figura 14.  

De acordo com a análise das respostas dos alunos, não houve erros e nem repostas 

em branco na ASI quando comparada com a ADI (gráfico 20). Indicando que de fato 

ocorreu a aprendizagem, através do aumento dos acertos totais e parciais, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelos atômicos abordado na Questão 2 da ADI e ASI. 

http://www.soq.com.br/
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Fonte: Autoria própria,2018. 

No acerto total, houve um aumento de 14% do resultado da ASI entre a ADI, 

enquanto que no acerto parcial este aumento foi expressivamente maior totalizando 40%.  

Na questão 3, aborda o conteúdo sobre modelo atômico, especificamente o de 

Rutherford bem como a sua importância e aplicabilidade do experimento para formular a 

sua teoria sobre a presença do núcleo no átomo. 

Nesta questão os alunos tiveram uma maior dificuldade em responder na ADI, 

73% dos alunos não responderam ou erraram, como demonstra o gráfico 21, contudo após 

as aulas planejadas e executadas de acordo com as UEPS este dado mudou 

expressivamente, decrescendo para 31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

Gráfico 6: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 3 da ADI 

e ASI. 

Gráfico 20: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 2 da ADI e ASI. 

Gráfico 21: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 3 da ADI e ASI. 
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A aprendizagem ocorreu de forma significativa, além da ativação do subsunçor 

também ocorreu a modificação, através da inserção de novas informações, visto que na 

questão 3 da ASI, foram acrescentados um item, para o aluno descrever sobre as 

mudanças ocorridas com o surgimento do modelo proposto e o critério para considerar 

como acerto total e parcial, levou em conta este item, constatando assim a aprendizagem 

uma elevação da mesma.  

A questão 4 foi mantida idêntica nas duas avaliações, que tinham como proposito 

identificar se o aluno conhecia o diagrama de Linus Pauling através da inserção do 

número de elétron correto em cada camada e subnível como mostra a Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-no-diagrama-pauling.htm; 

Acesso em ago.2017. 

 

Conforme dos dados mostrados no gráfico 22, o número de alunos que não 

obtiveram êxito foi de 68% de acordo com os dados colhidos na ADI. Após a aplicação 

da ASI foi possível ter a redução de 56%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Linus Pauling utilizado na Questão 4 da  ADI e ASI. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-no-diagrama-pauling.htm


121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Ressaltando que 18 dos 22 alunos integrantes da turma preparatória para a OCC-

Química, tiveram acerto total representando 82%, enquanto que a mesma questão 

aplicada na ADI apenas 5 alunos obtiveram acerto total (23%). Este aumento na taxa 

acertos na referida questão, mostra que os recursos utilizados durante as aulas aplicadas 

com as UEPS foram satisfatórios, demostrando que durante as aulas os alunos 

conseguiram obter os organizadores prévios, visto que durante a aplicação da ADI 63% 

dos alunos deixaram em branco. Este dado mostra que houve aprendizagem significativa.  

Discutindo a questão 5 nos questionários diagnostico e somativa, o assunto 

abordado ainda foi sobre distribuição eletrônica, porém diferentemente da questão 4, os 

alunos tinham que fazer a distribuição eletrônica conforme o número atômico dos 

elementos citados.  

Na ADI a questão 5 é composta com quatro itens (figura 16), com elementos no 

seu estado fundamental, já na ASI é a mesma questão, porém, foram acrescentados 

distribuição eletrônica dos íons e o acréscimo de dois itens, totalizando seis itens (Figura 

17).  

 

Gráfico 22: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 4 da ADI e ASI 
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Fonte: Autoria própria,2018. 

 

 

 

 

 

                                                 

                                           Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Conforme demostrado no gráfico 23, houve um aumento no número de acertos 

(total e parcial) na ASI cerca de 68% quando comparado a ADI que representa apenas 

18%.  Significando que apenas 1 aluno dentre os 22 presentes na pesquisa obteve acerto 

total quando o questionário foi aplicado no início da pesquisa e após as aulas preparatórias 

esse número aumentou para 9 alunos.  

 
Gráfico 23: Análise comparativa das respostas dos alunos referente a Questão 5 da ADI e ASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria,2018. 

 

Figura 16: Questão 5 da ADI. 

Figura 17: Questão 5 da ASI. 
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Outro fator que representa o nível de aprendizagem das amostras está na 

diminuição do número de alunos que deixaram essa questão em branco, na ADI 13 dos 

22 alunos deixaram em branco e após a aplicação da ASI esse número decresceu para 

apenas 4 alunos, mostrando assim uma redução de 37%.  

Além das cinco questões semelhantes em abordagem dos conteúdos nos 

questionários diagnóstico e avaliativo, na ASI foram acrescentadas mais duas questões 

onde a questão 6, trata a identificação da família e período dos respectivos elementos 

através da distribuição eletrônica e a questão número 7 trata refere-se a opinião dos alunos 

sobre as metodologias aplicadas durante as aulas preparatórias para a OCC-Química. 

Sobre a questão 6, 15 dos 22 alunos presentes na pesquisa obtiveram acertos total 

ou parcial, este dado reflete que os conhecimentos dos alunos foram aprimorados a partir 

das aulas dadas, visto que 68% dos alunos da turma não responderam ou erraram à 

questão 4 que solicitavam apenas para os mesmos preencherem as lacunas do diagrama 

de Linus Pauling com os elétrons que estavam faltando nas camadas e subnível.   

Mostrando assim que a pesquisa foi satisfatória através da elevação aprendizagem 

dos alunos pesquisados.  

Discutindo a questão 7, os alunos tiveram espaço para expor sua opinião sobre as 

metodologias baseadas nas UEPS aplicadas durante as preparatórias. 

Portanto a análise e discussão das respostas dos alunos participantes desta 

pesquisa que ocorreu inserida na turma preparatória para a Olimpíada Cearense de 

Ciências destinada ao eixo Química, através das metodologias utilizadas para 

implementar as UEPS, ocorreu através das análises das avaliações diagnóstica e somativa 

revelando que a proposta  de uma aprendizagem significativa em uma turma olímpica é 

possível, demostrada através do aumento do nível de acertos total e parcial, significando 

que a aprendizagem ocorreu de forma satisfatória e   positiva e também através dos relatos 

dos alunos participantes da pesquisa, afirmando que as aulas foram dinâmicas, diferentes 

e que facilitou a compreensão e o entendimento da Química que até então era vista por 

eles como uma disciplina difícil, abstrata  e não atrativa.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a discussão teórica, embasa em uma revisão de literatura, foi constatado que 

a aprendizagem de grande parte dos alunos participantes de turmas olímpicas ocorre de 

forma mecânica, ou seja, as informações repassadas pelo professor não interagem ou não 

se correlacionam com os conceitos já existentes na estrutura cognitiva dos alunos. Logo, 

esses conteúdos seriam armazenados de forma arbitrária, contribuindo para que o aluno 

aprenda sem entender ou compreender o seu significado e a sua importância em estudá-

lo. 

Diante do cenário exposto, nesta pesquisa, foi apresentado uma proposta 

metodológica baseada na aprendizagem significativa, através de uma sequência didática, 

as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, dividida em etapas e 

trabalhadas de forma diversificada a partir dos conhecimentos prévios existentes nos 

discentes e dos organizadores prévios, quando necessário. O intuito foi a promoção da 

aprendizagem significativa dos estudantes participantes da turma preparatória para a 

Olimpíada Cearense de Ciências, eixo Química.  

A partir da análise dos assuntos norteadores mais abordados nas provas anteriores 

da OCC, eixo Química, foram definidos os conteúdos a serem trabalhos e planejadas as 

aulas com a inserção das UEPS, utilizando de recursos didáticos diversificados a fim de 

promover uma aprendizagem receptiva significa, cujo objetivo é fazer com que o aluno 

aprenda um determinado conteúdo.  

Foram realizados nove encontros para a aplicação das UEPS nas aulas dos 

conteúdos previstos no edital da OCC, os quais são, respectivamente: modelo básico do 

átomo (prótons, neutros e elétrons), distribuição eletrônica e modelos fundamentais sobre 

o átomo. Inicialmente, com a análise dos resultados da avaliação diagnóstica individual, 

foi possível perceber os conhecimentos existentes sobre os assuntos que iriam ser 

abordados. Em seguida, foi detectado que no assunto de distribuição eletrônica seria 

necessário utilizar os organizadores prévios, recursos e materiais que favorecessem a 

aprendizagem significativa, fato esse comprovado pelos erros e respostas incompletas 

e/ou em branco ao longo da resolução das questões. 

Com a realização das aulas executadas através das UEPS, os alunos passaram a 

considerar o conteúdo ministrado menos abstrato e as aulas mais dinâmicas devido aos 

diferentes recursos utilizados. Durante as aulas, os alunos passaram a identificar as 

características, finalidades e a entenderem o porquê da evolução do modelo atômico e 
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como os referidos processos ocorriam, bem como a sua aplicabilidade nos dias atuais. 

Relacionar o modelo de Bohr com o princípio da distribuição eletrônica proposto por 

Linus Pauling, em que os elétrons são dispostos nos átomos em ordem crescente de 

energia, compreendendo a definição de camadas, níveis e subníveis e a relação do elétron 

em receber energia, saltando para uma camada mais externa a qual se encontra, e no 

momento da volta para a sua camada de origem emitindo luz, em virtude da energia 

absorvida anteriormente. Além disso foram introduzidos durante todos os encontros os 

aspectos químicos definidos por Leal (2009), os quais são os aspectos fenomenológico, 

teórico e representacional.  

A abordagem utilizada despertou o interesse dos discentes analisados pelo estudo 

da Química, propiciando uma visão mais clara entre a linguagem científica estudada com 

o seu cotidiano. Concluindo que, ao final dos encontros, a aprendizagem dos conteúdos 

abordados ocorreu de forma significativa, de acordo com a análise da avaliação somativa 

individual, visto que o número de acertos nesse segundo instrumental aplicado foi maior 

do que no primeiro e, também, pela diminuição das respostas incompletas, erradas ou em 

branco.  Outro método utilizado para chegar a essa conclusão foi a constatação do 

progresso que os alunos tiveram ao longo das aulas.  

Portanto, conforme foi proposto nos objetivos geral e específico, pode-se 

considerar que os alunos pesquisados tiveram êxito na aprendizagem do conteúdo 

proposto devido a uma sequência didática utilizada pelo pesquisador, permitindo que o 

discente construa o seu próprio conhecimento, resgatando e ativando o seu subsunçor, 

permitindo, assim, uma melhor compreensão do que lhe é ensinado. Porém, ainda 

apresentaram muitas dificuldades no estudo da Química, particularmente nos conteúdos 

que envolvem o conhecimento do mundo microscópico para a sua aplicabilidade em nível 

macroscópico, nas operações matemáticas, principalmente na área de Físico-Química e 

interpretação textual, sendo esses dois últimos considerados uma deficiência de base, 

tendo os seus motivos explicados nas raízes epistemologias de áreas de estudos distintas.  

Este estudo se integra aos conjuntos de pesquisas e trabalhos acerca do processo 

de aprendizagem no ensino de Química, mais especificamente no ensino voltado para as 

olimpíadas disponíveis na literatura, baseado nas práxis docentes, em que sugerimos e 

apresentamos uma forma eficaz de aprendizagem, metodologias e recursos que o 

professor possa utilizar para facilitar o processo do aluno em resgatar, reativar ou 

reaprender determinado assunto sem que haja esquecimento total. 
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Acredita-se que o estudo realizado possa contribuir para uma fundamentação e 

uma melhor utilização no meio acadêmico, no que se refere ao uso de metodologias e 

estratégias para despertar o interesse pelo ensino e aprendizagem da Química. Espera-se 

que esta dissertação seja útil para a motivação ou subsídio para a realização de pesquisas 

que buscam investigar uma aprendizagem de conhecimento dinâmica, em que não há 

perca de significados, existindo incentivo nas escolas, para professores e alunos a 

participarem das olimpíadas educativas.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento da Direção da Escola   

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA DIREÇÃO DA ESCOLA 

Eu,___________________________________________________________, diretora da 

Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professor Antônio Martins Filho, localizado na 

cidade de Maracanaú-CE, declaro que concordo com a implementação das atividades de 

pesquisa desenvolvidas no âmbito do projeto de mestrado, Olimpíadas de Química: 

Preparação de alunos a partir das Unidades de Ensino Potencialmente Significativas - 

UEPS, cujo objetivo principal do estudo é avaliar a motivação discente a partir da aplicação 

de curso preparatório de Olimpíadas de Química, através de uma proposta de aprendizagem 

significativa, autoria de Suyanne do Nascimento Almeida, aluna do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal de  Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), orientada pela professora Dra. Caroline de Goes Sampaio, 

docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Declaro que fui 

satisfatoriamente esclarecido (a) sobre o fato de que:  

1) Serão aplicados instrumentos de coleta de dados e avaliação, objetivando estudar 

as contribuições das implementações metodológicas elaboradas para a colaboração no 

processo de ensino-aprendizagem sobre o conteúdo proposto;  

2) As informações fornecidas pelos alunos do estabelecimento de ensino do qual sou 

responsável serão utilizadas para a elaboração da dissertação de mestrado apresentada, cujos 

resultados serão divulgados em periódicos da área de Ensino, preservado o anonimato;  

3) Serei informado (a) de todos os resultados obtidos para solucionar qualquer dúvida 

sobre o desenvolvimento das atividades do projeto;  

4) Não terei quaisquer benefícios ou direitos sobre os eventuais resultados decorrentes 

desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, firmo o presente.  

 

______________________________________________________________________ 

Diretor (a) 

 

 

 

Maracanaú-CE, _____ de ________________ 2018. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Esta pesquisa é sobre os processos de aprendizagens em Química especificando o 

conteúdo de “Olimpíadas de Química” mediado por aulas extras, ocorridas no turno da 

tarde com alunos do 1º ano do Ensino Médio da E.E.M.T.I. Professor Antônio Martins 

Filho que está sendo desenvolvida por Suyanne do Nascimento Almeida, mestranda do 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal do 

Ceará (IFCE), sob a orientação da professora Dra. Caroline de Goes Sampaio.  

O objetivo principal do estudo é promover a aprendizagem de Química, avaliar a 

motivação discente a partir da aplicação do curso preparatório de Olimpíadas de Química, 

através de uma proposta de aprendizagem significativa, de maneira que possamos detectar 

sua influência positiva ou negativamente sobre a participação e motivação nas 

Olimpíadas Cearense de Química pelos alunos. A finalidade deste projeto é contribuir 

para a melhoria do ensino e a aprendizagem de Química. 

Solicitamos a sua colaboração para a execução desse estudo, no sentido de autorizar a 

participação de seu (ua) filho (a) a fim de fornecer as informações que lhe forem 

solicitadas, por meio de questionários, entrevistas, testes e utilização do objeto de 

aprendizagem. Solicitamos sua permissão para que os processos de coleta de dados sejam 

gravados, filmados ou através de imagens (se for o caso), como também sua autorização 

para apresentar e publicar os resultados desse estudo em eventos e periódicos da área da 

educação, com a ressalva de que o nome do (a) seu (a) filho (a) será mantido em sigilo ou 

iremos utilizar um codinome para embasar dados quantitativos e fundamentar análises 

qualitativas dentro da pesquisa. Após o término deste, todas as informações serão 

guardadas com o pesquisador, com o acesso somente dele e de sua orientadora.  

Esclarecemos que a participação do (a) seu (a) filho (a) no estudo é voluntária e, portanto, 

ele (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades de 

testagem solicitadas. Caso decida não participar da pesquisa, ou resolver a qualquer 
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momento desistir da mesma, não sofrerá nenhum dano. Informamos que todos os 

procedimentos metodológicos escolhidos para a pesquisa não ofereceram riscos 

previsíveis à saúde. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento 

que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

Agradecemos antecipadamente sua contribuição. 

De acordo com o texto exposto acima, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou 

o meu consentimento para meu/minha filho (a) participar da pesquisa e para publicação 

dos resultados. 

 

Escola participante: E.E.M.T.I. Professor Antônio Martins Filho 

 

Nome completo do (a) filho (a) (letra de forma):  

______________________________________________________________________ 

 

Nome completo do responsável (letra de forma): 

______________________________________________________________________ 

 

Nº do RG do Responsável (SSP/Estado):  

______________________________________________________________________ 

 

   

Assinatura do responsável pelo 

participante da pesquisa 

 Assinatura da Pesquisadora 

 

 

Maracanaú-CE, _____ de ________________ 2018. 
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APÊNDICE C – Ficha de Inscrição 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

EEMTI PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO 

 

OLIMPÍADA CEARENCE DE CIÊNCIAS – DISCIPLINA QUÍMICA 

FICHA DE INSCRIÇÃO: TURMA OLÍMPICA  

ALUNO (A): ___________________________________________________SÉRIE: ________ 

EMAIL: _____________________________________________TELEFONE: (85) _________ 

 

Justifique o “Porquê do seu interesse em participar desta turma olímpica, preparatória 

para a Olimpíada Cearense de Ciências – Disciplina Química”.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Avaliação Diagnóstica Individual 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

INDIVIDUAL 

Aluno (a):________________________________ 

Assunto:  Modelo básico do átomo e Modelos 

fundamentais sobre o átomo. 

1) De acordo com os seus conhecimentos prévios, 

descreva o que é átomo para você. 

_________________________________________

_________________________________________

______________________________________ 

2) Associe as imagens abaixo com os respectivos 

modelos atômicos. 

I.                        II.                       III.  

 

 

(Fonte: http://www.soq.com.br/) 

 

 (   ) Thompson      (   ) Dalton     (   ) Rutherford 

 

3) No início do século, a experiência concebida pelo 

cientista Ernest Rutherford tornou o modelo de 

Thompson (onde o átomo era considerado uma 

esfera com partículas negativas – elétrons) 

incorreto. Ao bombardear um fina lamina de ouro 

com partículas alfas como demonstra a figura 

abaixo:  

 

 

 

 

 

(Fonte: http://espetacularquimica.blogspot.com.br) 

Descreva como Rutherford interpretou os 

desvios das partículas alfa refletidas na 

lâmina de ouro. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

4) Complete o diagrama de Linus Pauling 

abaixo, de acordo com a quantidade de 

elétrons estabelecida em casa subnível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Faça a distribuição eletrônica para os 

elementos abaixo:  

a) 12Mg _________________________ 

b) 20Ca __________________________ 

c) 26Fe __________________________ 

d) 35Br __________________________ 

 

 

http://www.soq.com.br/
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APÊNDICE E – Avaliação Somativa Individual 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

AVALIAÇÃO SOMATIVA 

INDIVIDUAL 

Aluno (a): _______________________________ 

Assunto:  Modelo básico do átomo e Modelos 

fundamentais sobre o átomo. 

1) De acordo com os seus conhecimentos prévios, 

descreva como surgiu a ideia de átomo e como é 

composta atualmente. 

 

2) Associe as imagens abaixo com os respectivos 

modelos atômicos e descreva as principais 

características de cada modelo abaixo:  

 

             

 

(   ) Thompson      (   ) Dalton     (   ) Rutherford 

 

3) No início do século, a experiência concebida pelo 

cientista Ernest Rutherford tornou o modelo de 

Thompson (onde o átomo era considerado uma esfera 

com partículas negativas – elétrons) incorreto. Ao 

bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas 

alfas como demonstra a figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: http://espetacularquimica.blogspot.com.br) 

 

 

a) Descreva como Rutherford interpretou os desvios 

das partículas alfa refletidas na lâmina de ouro. 

b) Cite algumas importantes mudanças ocorridas com 

o surgimento do modelo proposto por Rutherford. 

 

4) Complete o diagrama de Linus Pauling abaixo, de 

acordo com a quantidade de elétrons estabelecida em 

casa subnível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Faça a distribuição eletrônica para os elementos 

abaixo:  

a) 12Mg  b) 20Ca  c) 26Fe2+  

d) 35Br  e) 15P
3-  f) 55Cs+ 

 

6) Informe a família e o período dos elementos da 

questão 05, sem o auxílio da tabela periódica.  

 

7) Sobre os textos e atividades trabalhadas com o 

assunto Modelo básico do átomo: Átomo (prótons, 

nêutrons e elétrons); Distribuição eletrônica e 

Modelos fundamentais sobre o átomo (Modelo 

atômico de Dalton; Thompson; Rutherford e Modelo 

atômico de Rutherford-Bohr), explique o que você 

entendeu sobre este assunto e qual a importância desse 

estudo para o meio cientifico e a sociedade:
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APÊNDICE F – Questionário Socioeconômico 

 

Orientadora: Dra. Caroline de Goes Sampaio   

Mestranda: Suyanne do Nascimento Almeida 

Sua colaboração e participação é muito importante para avaliarmos a coleta de informações 

socioeconômicas a serem utilizadas na dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática – PGECM. Expresse, com liberdade, seriedade e 

comprometimento respondendo o questionário abaixo:  

Marque apenas uma resposta. 

1. Assinale a alternativa que identifica a sua cor/raça 

 

(A) Branca 

(B) Preta 

(C) Parda 

(D) Amarela 

(E) Indígena 

 

2. Idade:   

(A) Até 14 anos   

(B) 15 a 17 anos 

(C) 18 a 20 anos             

(D) 21 a 25 anos 

(E) Mais de 26 

 

3. Sexo:  

(A)  Masculino  (B) Feminino

 

4. Estado civil:   

(A) Solteiro  (B) Casado (C) Outra 

5. Quantas pessoas moram com você? (Incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos) 

(A) Moro sozinho 

(B) Uma a três 

(C) Quatro a sete 

(D) Oito a dez 

(E) Mais de dez 

 

6. A casa onde você mora é?  

(A) Própria (B) Alugada (C) Cedida 

 

7. Sua casa está localizada em?  

(A) Zona rural. 

(B) Zona urbana 

(C) Comunidade indígena. 

(D) Comunidade quilombola. 

 

8. Qual é o nível de escolaridade do seu pai?  
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(D) Ensino Superior 

(E) Especialização 

(F) Não estudou 

(G) Não sei 

 

9. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe?  
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 
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(D) Ensino Superior 

(E) Especialização 

(F) Não estudou 

(G) Não sei 

 

10. Você trabalha ou já trabalhou?  

(A) Sim (B) Não  

 

11. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal?  

(A) Nenhuma renda. 
(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00). 

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00). 

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00). 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00). 
(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00). 

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00). 

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01). 

 

12. Qual a sua renda mensal, aproximadamente?  
(A) Nenhuma renda. 

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00). 

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00). 

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00). 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00). 

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00). 

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00). 

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01). 

 

13. Concluiu o Ensino Fundamental em escola: 

(A) Pública municipal  (B) Pública estadual  (C) Privada  

 

14.Você já reprovou alguma vez? 

 

(A) Não, nunca. 

(B) Sim, uma vez. 

(C) Sim, duas vezes. 

(D) Sim, três vezes ou mais. 

 

 

15. Qual o principal motivo faria você voltar a estudar ou continuar estudando? 

(A) Conseguir um emprego. 

(B) Progredir no emprego atual. 

(C) Conseguir um emprego melhor. 

(D) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado. 

(E) Atender à expectativa de meus familiares sobre meus estudos. 

(F) Não pretendo voltar a estudar.
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APÊNDICE G – Entrevista Professor Dr. Sérgio Melo 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

ENTREVISTA COM O COORDENADOR DA OBQ: PROFESSOR DR. SÉRGIO 

MELO 

 

1) O professor foi um dos fundadores do NECIM e um dos idealizadores da primeira 

Olimpíada de Cearense de Química. Como surgiu a ideia da criação dessa 

modalidade olímpica científica no estado do Ceará? 

2) Atualmente o professor é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Química, 

como surgiu o convite de coordenar uma olimpíada a nível nacional? 

3) Durante a minha leitura para o embasamento do referencial teórico para a minha 

pesquisa, percebi que a Olimpíada Brasileira de Química passou por um período 

suspensão. Qual foi o motivo e como foi reestruturar esta modalidade olímpica 

científica? 

4) Como funciona o processo da OBQ? 

5) Qual o papel social da Olimpíada Brasileira de Química, para a formação e o 

desenvolvimento do aluno participante? 

6) Durante esses anos que o professor vem coordenando este evento educacional, o 

professor pode fazer um comparativo entre a participação de escolas e alunos da 

rede pública e privada de ensino? 

7) Na sua opinião, por que a participação de alunos e escolas da rede pública sempre 

é inferior quando comparada a da rede privada? E o que pode ser feito para mudar 

este cenário? 

8) As estatísticas mostram que os participantes cearenses são o que mais ganham 

medalhas e são classificados para as Olimpíadas internacional de Química. O que 

o professor tem a dizer sobre este fato? 

9) Existe trabalhos acadêmicos sobre esta temática?  

10) Na sua opinião qual a contribuição da OBQ para os seus participantes? 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

ENTREVISTA 
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APÊNDICE H – Entrevista com Marly Diógenes 

 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

 

ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DO NECIM RESPONSÁVEL PELA 

OCC- QUÍMICA: MARLY DIÓGENES 

 

1) A professora Liduína foi uma das fundadoras do NECIM e um dos idealizadores 

da primeira Olimpíada de Cearense de Química. Como surgiu a ideia da criação 

dessa modalidade olímpica científica no estado do Ceará? 

2) Até o ano de 1993 a olimpíada de Química ocorria de forma isolada e a partir 

desta data passou a integrar a OCC com outras disciplinas e modalidades, o que 

levou a este fato? 

3) Como ocorre o processo seletivo da OCC na disciplina de Química? 

4) Durante esses anos que vem coordenando este evento educacional, poderá fazer 

um comparativo entre a participação das escolas e alunos da rede pública e privada 

de ensino? 

5) Na sua opinião, por que a participação dos alunos e escolas da rede pública sempre 

é inferior quando comparada a da rede privada? E o que pode ser feito para mudar 

este cenário? 

6) A participação dos alunos do interior do Ceará é expressiva? Essa participação é 

maior com alunos de escolas públicas ou privadas? Algum aluno do interior já foi 

selecionado para a OBQ? 

7) Como ocorre o processo de divulgação da OCC nas escolas da capital e no 

interior? 

8) Na sua opinião qual a contribuição da OBQ para os seus participantes? 

9) Existem trabalhos acadêmicos sobre esta temática?  

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM 

ENTREVISTA 
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APÊNDICE I – Entrevista transcrita na íntegra com o Professor Dr. Sérgio Melo  

 

1) Sobre a criação da Olimpíada Cearense de Química efetivamente não fui o idealizador 

e nem que iniciou o projeto, mas duas professoras do departamento de Química da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) com colaboração de outros professores, mas eu fui 

convidado em integrar esse time, porém a ideia da criação da olimpíada científica não foi 

minha.  O início da Olimpíada Cearense de Química, quem tem mais informações são a 

professora Liduína que desde do início coordena este núcleo juntamente com a secretária 

do NECIM a professora Marly.  

O Núcleo de ensino de Ciências e matemática (NECIM) foi criado para dar apoio aos 

professores das escolas públicas, orientando em atividades para a sala de aula, foi uma 

luta para conseguir essa sede na avenida da Universidade, um local estratégico onde 

trafega várias linhas de coletivos de ônibus e que se torna acessível aos professores. No 

início as atividades eram bem intensas, como pesquisa de experimentos de baixo custo 

para repassar aos professores da rede pública dando todo o apoio e suporte, associado a 

isso, foi incluída as Olimpíadas. Foi mais ou menos assim que surgiu a trajetória do Necim 

juntamente com a Olimpíada, não participei das primeiras edições, se não me falha a 

memória participei da segunda edição da Olimpíada de Química em 1994. 

Recordo também que alguns estudantes cearenses haviam participado de uma olimpíada 

nacional, organizada pela USP no ano de 1986, então uma professora do instituto de  

Química da USP, organizou a olimpíada de Química a nível nacional, neste mesmo ano 

um professor de física da USP incentivou a inclusão das demais áreas de Ciências nas 

atividade olímpicas, com o  apoio da secretaria das Ciências de São Paulo. 

 

2) Quando vi o trabalho crescendo e os alunos entusiasmados em participar fui ao um 

congresso de Química em Teresina-PI e lá comentei sobre a experiência que estávamos 

tendo com a Olimpíada de Química, aí eles se interessaram em replicar. A partir desta 

conversa combinamos em realizar uma Olimpíada entre os estados daí surgiu a olimpíada 

Norte-Nordeste de Química que foi o embrião do evento da Olimpíada de Química 

nacional. Não me recordo o número de estados participantes, mas está tudo registrado em 

anais.  

Fui coordenador da olimpíada Norte-Nordeste, no ano seguinte mostramos os dados da 

primeira edição da olimpíada Norte-Nordeste, logo mais estados e professores aderiram 



141 
 

e se interessavam em participar. Neste mesmo congresso um professor do Rio de Janeiro 

se interessou em integrar a olimpíada Norte-Nordeste, aí recusamos de início por que 

geograficamente ficava impossível e neste momento surgiu a ideia de expandir a 

Olimpíada de Química para os demais estados brasileiros e foi graças ao interesse deste 

professor, o coordenador atual da olimpíada do Rio de janeiro, que surgiu a Olimpíada 

Brasileira de Química.   

 

3) Sobre o período de suspensão, a primeira olimpíada de Química nacional começou em 

1986 com professora da USP, semelhante a estrutura olímpica atualmente. O estado do 

Ceará foi um dos participantes das três primeiras Olimpíadas ocorridas nos anos de 

1986,1987 e 1988.  

A partir da interrupção da Olimpíada nacional de Química, o estado do Ceará continuou 

realizando a sua olimpíada estadual e está suspensão ocorreu por que os alunos mais bem 

classificados iriam representar o Brasil nas olimpíada internacional, isso em meados de 

88 que ocorreu em Paris, só que os estudantes  se empenharam muito, estudaram e 

almejavam a premiação, mas infelizmente a professora organizadora não conseguiu 

financiamento para a viajem dos participantes e com isso criou uma frustação, digamos 

até um descredito, por que houve uma promessa e o não cumprimento e a falta de apoio 

oficial para com a Olimpíada nacional de Química  levou a desistência da professora em 

organizar outras edições.  

O retorno da olimpíada nacional de Química, ocorreu em 1995, primeiramente entrei em 

contato com a professora da USP que organizará as primeiras edições da Olimpíada 

nacional de Química, mas ela recusou de imediato, afirmando que dava muito trabalho 

organizar e promover esse evento e que não havia apoio financeiro.  

Então comuniquei a professora da USP que iriamos tentar no Ceará, por que os alunos, 

professores e escolas estavam bastante entusiasmados para que ocorresse esta ampliação 

das Olimpíadas de Química. E nesta mesma época já vinha ocorrendo a olimpíada Norte-

Nordeste de Química com bons resultados e a partir deste comunicado não houve 

nenhuma objeção por sua parte e neste momento a Olimpíada Nacional de Química 

passou a ser organizada e promovida pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com 

apoio dos professores da Universidade Estadual do Ceará (UECE), na elaboração e 

correção de questões  e  também no início não havia apoio financeiro, as vezes que algum 

estabelecimento comercial com vinculo educacional como livrarias que nos ajudavam 

com doações para premiações, mas era bem doméstico a promoção e organização da 
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OBQ. Com o passar dos anos foi crescendo até se tornar este grande evento que conta 

com a participação de todos os estados brasileiros.  

Houve uma evolução começando com o nível médio, depois inseridos a modalidade para 

o ensino fundamental, a Olimpíada Brasileira de Química Junior (OBQ- Jr) e  no ano de 

2017 iniciamos com a modalidade de nível superior, como um projeto piloto contando 

apenas com as participações de instituições públicas e privadas cearenses, houve uma 

repercussão muito boa, apresentando os resultados em uma reunião com o coordenadores 

estaduais e houve um interesse de alguns professores coordenadores de outros estados em 

inserir esta nova modalidade na Olimpíada de Química e no momento está ocorrendo o 

período de divulgação e  inscrições na Olimpíada Brasileira de Química de nível superior.   

Na primeira edição da OBQ começamos bem pequenos apenas com 186 estudantes 

inscritos, mas a cada ano a participação foi crescendo e hoje contamos com uma média 

de 340.000 estudantes e agora com a integração do nível superior esse número irá 

aumentar. Para esse evento da OBQ, foi construído aos poucos com o apoio dos colegas 

professores de outros estados em um trabalho coletivo. 

 

4) A OBQ  difere um pouco das outras Olimpíadas de conhecimento, como por exemplo 

da Olimpíada de  matemática, física e etc, por que de certo modo ela é descentralizada, 

visto que cada estado tem sua própria sistemática, ao todo temos 26 Olimpíadas de 

Química e a olimpíada do distrito federal e cada coordenador tem ampla liberdade para 

promover a olimpíada de acordo com o grupo de professores que compõem a organização 

para estimular e incentivar o estudante ao estudo da Química.  

Como por exemplo, o estado de São Paulo, a avaliação deles é baseada em uma redação 

com um tema relacionado a Química, por exemplo a Química nos fertilizantes, a Química 

nos automóveis e após o anuncio do tema os estudantes iram pesquisar sobre o assunto 

sugerido e fazer textos incluindo a utilização da Química nos assuntos indicados e a parti 

dessas redações são corrigidas e escolhidas 100. Após esta primeira etapa os estudantes 

selecionados vão para a USP e participam juntamente com o coordenador da Olimpíada 

do estado e são realizados demonstração de experimentos, transmitidos em telões em 

forma de vídeo e após esta demonstração são respondidos perguntas e relatórios, 

corrigidos por professores doutores da USP e a partir desses dados são selecionados os 

estudantes para participar da OBQ. 
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Citei esse exemplo, para deixar claro que o processo seletivo é livre em cada estado, a 

nossa única exigência é a entrega de uma lista com os nomes dos cinquenta alunos que 

irão participar da OBQ.  

Nós definimos que a olimpíada deve ocorrer em seis fases: 

FASE I: Ocorre na própria escola com a escolha dos participantes para a olimpíada 

estadual.  

FASE II: Olimpíada Estadual. 

FASE III: Os cinquentas aprovados de cada estado são avaliados, esta avaliação ocorre 

no último sábado de agosto, através de uma prova teórica.  

Ao todo temos em média 1.200 estudantes participando e abrangemos para os estudantes 

da OBQ-Jr que tiraram medalha de ouro e prata para compor a OBQ.  

Nas últimas edições, os alunos que representam o Brasil nas Olimpíadas internacionais 

são oriundos da OBQ-Jr, então foi uma boa jogada em contempla-los na OBQ.  

FASE IV: Ocorre no último sábado de janeiro, os selecionados em torno de 180 

estudantes, participam de avaliações sobre conhecimento laboratorial. 

O ideal era a provar ocorrer em um único laboratório, mas o custo com deslocamento 

desses estudantes seriam muito alto, outra possibilidade era entregarmos aos 

coordenadores estaduais roteiros para realização de práticas, mas não teria 

homogeneidade e para não ocorrer divergências nos experimentos devido ao clima de 

cada estádio participante. Então para o tratamento ser igualitário, resolvemos fazer a 

prova em vídeos, que ocorre da seguinte forma: A todos os reagentes e equipamentos são 

montados no laboratório da universidade de Pernambuco, e os professores executam a 

prática e o responsável pela filmagem foca nos dados principais com zoom, print da 

imagem e outros recursos.  

Após a exibição do vídeo os estudantes respondem ao questionário que contém de 7 a 10 

questões. 

FASE V: São selecionados até 18 alunos, onde os estudantes fazem um curso preparatório 

em uma universidade parceira com duração de duas semanas que possua curso de pós-

graduação, pôr que serão os professores da pós-graduação que irão ministrar o curso.  A 

Universidade escolhida recebe os alunos durante dois anos e o curso é baseado em uma 

lista de 40 problemas divididos em 30 teóricos e 10 experimental, esses problemas são 

sugeridos pela a universidade que sediará a próxima olimpíada internacional e 

dependendo do país que sediará o conteúdo exigido é mais Química analítica, orgânica 

dentre outros.    
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FASE VI: Após o curso, é realizada uma prova e apenas 4 alunos serão escolhidos para 

compor a turma que representará o Brasil na Olimpíada interacional de Química e na 

Olimpíada Ibero-Americana de Química. 

 

5)  Sobre o papel social da OBQ, o que nos preocupa muito é a escola pública, se você 

olhar os resultados da Olimpíada percebe-se que o aluno da escola pública ocupam 

posições bem abaixo, as vezes ocorre o destaque de algum aluno, mas o mesmo não são 

de escola tipicamente pública, são alunos do colégio militar, instituto federal por 

exemplo.   

O papel social é a inclusão desses estudantes seja da escola pública ou privada pequena 

que se destacam e acabam ganhando a notoriedade de escolas privadas de grande porte 

conseguindo bolsas de estudos e desenvolvendo seu potencial educacional. 

 

6) Este assunto é muito grande para ser discutindo, mas a falta de recurso da escola 

pública é um grande agravante, enquanto na escola privada há turmas especiais e aulas na 

escola pública falta até pincel.  

 

7) Alguns anos atrás foi realizado um projeto voltado para escola pública onde os ex 

olímpicos iam no contra turno ou aos sábados nas escolas relatarem sua experiência nas 

Olimpíadas de Química e ministrar aulas de reforço.  

 

8) Isso é reflexo e empenho das escolas gigantes com grande quantidade de alunos que 

acabam sendo revelados aptidão para a Química, isso ocorre nas escolas privadas devido 

aos incentivos e recursos que dão aos estudantes e professores nos preparatórios para as 

olimpíada, onde esses alunos passam o dia todo na escola estudando e se preparando, 

diferentemente do que ocorre na escola pública.  

 

9) Existem trabalhos acadêmicos com a temática das Olimpíadas, uma tese de doutorado 

do professor Colombo, vários trabalhos expostos em congressos e duas dissertações em 

fase de conclusão na cidade da Paraíba, com a temática das aulas preparatórias realizados 

pelos ex alunos olímpicos e a dissertação do professor Renato. 

 

10) A contribuição está no estimulo do estudo da Química, tanto para alunos e 

professores, visto que os professores devem se manter atualizados por que os estudantes 
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estão exigindo níveis mais elevados de aprendizado. Também temos ex estudantes 

olímpicos de Química que estão empregados em várias empresas e alunos estudando nas 

melhores universidades internacionais como Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT) e Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech).  
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APÊNDICE J – Entrevista transcrita na íntegra com a secretária do NECIM 

Marly Diógenes 

 

 

Respostas das Questões 01 e 02: 

A Olimpíada Cearense de Ciências iniciou em 1985, criada por uma equipe de professores 

da Universidade Federal do Ceará, juntamente com o apoio da Universidade Estadual do 

Ceará com o propósito de incentivar os alunos da escola pública e particular, 

primeiramente na disciplina de Química; posteriormente foi inserida a disciplina de 

matemática sempre com o objetivo de incentivar os alunos, esse foi o grande objetivo das 

Olimpíadas. 

Assim criou a olimpíada em meados de 85, na época nós tínhamos as feiras de Ciências, 

as Olimpíadas de Química e Matemática, contudo a nossa feira de Ciências era destinada 

as áreas das Ciências e a equipe de professores tinham mais interesse pela área de Ciências 

do que a Matemática, fato este que extinguiu a disciplina de Matemática da OCC 

organizada pelo NECIM, restando apenas as Olimpíadas de Química e as feiras 

cientificas. Após esses fatos, foi criado as Olimpíadas de Ciências abrangendo a Química, 

Física e Biologia. Todos esses eventos ocorreram há 35 atrás.  

Resposta da Questão 03:  

Quando começou a olimpíada cearense de Ciências na disciplina de Química existia duas 

etapas e sempre houve muito incentivo das escolas de Fortaleza tanto capital quanto 

interior na modalidade da Química, por isso que a Química cresceu muito até hoje, 

percebe-se que a modalidade olímpica com maior destaque e o maior interesse dos alunos 

do Ceará são, em participar da olimpíada de Química, depois que surgiu as outras 

Olimpíadas. 

O processo seletivo era constituído por duas etapas: Primeira etapa o aluno se inscrevia, 

a prova era composta por 5 questões subjetivas e o aluno tinha que atingir a média 7 para 

a aprovação para a segunda etapa que ocorria no semestre seguinte. Na segunda etapa os 

alunos aprovados com media igual ou superior a 7,0 eram premiados de acordo com os 

três sistemas de premiação: medalha de ouro, prata e bronze.  

Atualmente as provas da OCC são apenas uma fase, já faz algum tempo, desde a quinta 

Olimpíada que trabalhamos apenas com uma única fase, o motivo para essa alteração foi 
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devido a prova da OCC ser constituída apenas com questões discursivas, muitas pessoas 

(escolas e alunos) se questionam por que a olimpíada cearense de Ciências não trabalha 

com questões objetivas ou duas fases, e respondo, visto que é um trabalho muito longo. 

Eu como organizador começo a trabalhar no início do ano na OCC e vou até o mês de 

novembro e para fazer duas fases não tem condições, por que temos um diferencial, 

damos todo o suporte e ajuda a todas as escolas e alunos inscritos e sempre ocorrem 

algumas mudanças no período de inscrição, por isto seria inviável realizar duas fases, 

como era feito antes no mês de abril e outra em setembro. Quando eu entrei para a equipe 

organizadora da OCC a então professora coordenadora Liduina, sugeriu em acabar com 

as duas fases no processo seletivo da OCC e a partir de todas essas circunstâncias 

relatadas hoje a OCC possui apenas uma única fase. 

Porém sempre ao final de uma edição da OCC, há reuniões com os professores das escolas 

inscritas e a coordenação do NECIM, para fazer um balanço geral sempre voltado para a 

melhoria e qualidade do processo seletivo da OCC e como pauta da reunião anterior, foi 

sugerido que a OCC fosse dividida em duas fases uma realizada pelas escolas e outra pelo 

NECIM e fui totalmente contra, por zelar pela transparência e integridade do processo 

seletivo.   

E outro motivo que dificulta a inserção de uma nova etapa é elaboração e correção das 

provas, já que é realizada por um grupo de professores da Universidade Federal e Estadual 

do Ceará e todos esses professores são academicamente ocupados.  

Então estamos na XXVI edição da OCC e com 33 anos de criação do NECIM e nunca 

houve fraudes, por que toda a nossa sistemática na elaboração, execução e divulgação da 

OCC é um processo muito rigoroso coordenado apenas por mim e a professora Liduina e 

por este motivo que permanecemos com uma única fase e as questões discursivas.   

Resposta da Questão 04:  

A olimpíada cearense de Química ela tem um grande diferencial, os 27 primeiros alunos 

aprovados nas Olimpíadas de Ciências eixo Química estão automaticamente participando 

da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) e muitos desses alunos são aprovados e 

garantem sua vaga e participação nas Olimpíadas do exterior.  Portando a Olimpíada é 

um incentivo educacional muito grande para esses alunos e o que sempre digo, para o 

aluno passar na olimpíada cearense de Ciências eixo Química tem que amar e gostar de 

Química como também digo o mesmo para os aprovados nas áreas de física e biologia , 
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justamente por serem provas difícil, provas com questões abertas que exige do aluno que 

ele saiba o conteúdo exigido por cada disciplina e não existe a opção do aluno chutar em  

a,b,c,d, e. Então é um processo muito rígido, uma seleção difícil que só passa os melhores. 

Resposta da Questão 05:  

A Olimpíada Cearense de Ciências é destinada a alunos das escolas públicas e privadas, 

participando estudantes da capital em Fortaleza também no interior do Ceará nas cidades 

de Juazeiro do Norte e Sobral.  

Sobre a  participação dos alunos e escolas da rede pública sempre é inferior quando 

comparada a da rede privada, o que venho observando esse tempo que estou à frente do 

Necim nas organizações da OCC,  a escola pública foi se desestimulando, há muitos anos 

que há um desestímulo da escola pública, afirmando que  só os alunos da rede privada 

que são aprovados e sempre repito que o NECIM tem o objetivo de incentivar os alunos, 

então cabe aos professores da rede pública incentivar e preparar seus alunos. Eu sempre 

disponibilizo provas anteriores e me encontro sempre à disposição para tirar qualquer 

dúvida. O Necim trata com igualdade as escolas (públicas e provadas), Não Existe 

diferença ao contrário o NECIM fica muito feliz quando tem medalhista da escola pública 

agora existe essa diferença, portando a baixa participação de alunos e escolas da rede 

pública é a falta de incentivo e do ensino público. 

Em anos anteriores já tivemos medalhistas oriundos de escolas públicas, há 3 anos atrás 

os dois medalhistas de ouro da OCC eixo Química foi de escola pública do interior, 

Fortaleza não teve uma medalha de ouro a três anos atrás, este resultado só foi possível 

por que houve incentivo e preparação e esta preparação não foi somente em cima das 

provas anteriores. 

Já na escola particular, há todo um recurso disponível, professores com dedicação 

exclusiva para turmas preparatórias, porem isso não impede da escola pública ter um bom 

desempenho para, isso os professores e os diretores das escolas públicas tem que 

incentivar os seus alunos isso é importante. Lembrando que não temos apenas medalhas 

de ouro e prata, também temos as medalhas de menção honrosa que os alunos da rede 

pública também em edições anteriores ganharam.  
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Resposta da Questão 06:  

Os alunos do interior participam muito, o que ocorre com as inscrições do interior é que 

há uma escolha dos melhores alunos, mas sempre há premiação com medalhas. Todo ano 

a região do Juazeiro do Norte e Sobral se inscrevem na OCC. 

Resposta da Questão 07:  

Sobre a divulgação, antes tivemos muito apoio, já tivemos apoio da Funcap e outros 

órgãos por exemplo, porém atualmente não temos mais apoio, as Olimpíadas providas 

pelo NECIM se sustentam sozinha durante todo o percurso desde as inscrições até a 

divulgação do resultado.  

Então como ocorre o processo das Olimpíadas, a gente prepara o livrinho que é o manual 

das Olimpíadas, todo ano é feito e modificado, contém todas as informações e as novas 

alterações é definida através da reunião anual com os professores das escolas inscritos na 

OCC de Fortaleza, os do interior não vem devido ao deslocamento, mas todas as 

informações são repassadas pelos coordenados regionais.  Nos livrinhos contém todas as 

informações sobre as Olimpíadas do início até a solenidade, como por exemplo o 

conteúdo programático das três modalidades e calendário. Na reunião é para discutir a 

olimpíada, a gente pergunta se eles (professores e escolas) querem alguma alteração, o 

que se pode ser feito melhorar ou não. Após a reunião eu envio um e-mail para as escolas 

e professores com   livro, a ficha de inscrição. 

Como descrito no livro um período de inscrição que geralmente ocorre no mês de junho. 

As inscrições são realizadas pelas escolas e quando o corre algum caso isolado 

inscrevemos os alunos de forma individual, mas deixando claro que caso seja aprovado 

ele vai para solenidade, mas irá representar a escola.  

Resposta da Questão 08:  

Para o NECIM a importância e a contribuição da Olimpíada Brasileira de Química são 

valorosas, porque OBQ dá oportunidade dos nossos alunos aprovados, os 27 primeiros 

colocados, na nossa olimpíada já estão automaticamente classificados para a OBQ.  

Resposta da Questão 09:  

Existe trabalhos acadêmicos com esta temática, desde o início do Necim existiam como 

muitos alunos da graduação e especialização participando das atividades. Mas com o fim 
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da promoção da olimpíada de matemática e das feiras cientificas esse vínculo com os 

alunos foi diminuindo. Havia procurar por professores da rede básica de ensino para saber 

como funciona as Olimpíadas.   

Mas atualmente houve procura por dados e informações de alunos universitários que 

estavam realizando sua pesquisa na área das Olimpíadas. Então estamos à disposição e 

ficamos felizes quando os alunos nos procuram para realizar pesquisas sobre o nosso 

trabalho.  
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APÊNDICE K- JOGO QUEBRA-CABEÇA: DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA  
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APÊNDICE L- EXERCÍCIO COM QUESTÕES DA OCC-QUÍMICA   

 

QUESTÕES OLÍMPICAS- OCC 

QUÍMICA 

 (OCC-99) QUESTÃO 1: Considerando 

os modelos fundamentais do átomo, 

responda e justifique: 

a) Comparando os modelos atômicos de 

Rutherford e Bohr, que relação você 

faria entre eles? 

b) Qual a diferença primordial entre o 

modelo de Rutherford-Bohr e o modelo 

orbital atômico atual? 

(OCC-98) QUESTÃO 2: No início do 

século, a experiencia concebida pelo 

cientista Ernest Rutherford, tornou o 

modelo atômico de Thompson (átomo 

maciço e uniforme) obsoleto. Ao 

bombardear finas lâminas de ouro, 

obteve o resultado da figura abaixo:  

 

 

 

a) Como Rutherford interpretou o fato de 

que apenas algumas partículas alfas 

foram refletidas pela lâmina de ouro? 

(OCC-2005) QUESTÃO 3: Para um 

elemento de número atômico 27, pede-

se: 

a) A configuração eletrônica. 

b) Quais dos dois elétrons cedidos, se 

este elemento formar um íon com carga 

+2? 

(OCC-2001) QUESTÃO 4: A queima de 

fogos de artifícios de início coloriu o céu 

do Brasil na entrada do novo milênio. 

Fogos de artifícios coloridos, são obtidos 

quando se mistura à pólvora, compostos 

de certos elementos químicos. Para se 

obter a cor verde, por exemplo, adiciona-

se compostos de bário. Para conseguir a 

cor amarela, compostos de sódio; 

quando deseja a cor violeta, compostos 

de potássio. 

Responda justificando 

a) Qual o modelo atômico pode explicar 

a cor dos fogos de artifícios quando a 

pólvora explode.  

 

 

 


