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RESUMO

O presente trabalho se debruça sobre as Representações Sociais dos
Coordenadores de Olimpíadas de Química acerca do Ensino de Química no Brasil e
as contribuições das olimpíadas do conhecimento para o ensino dessa disciplina na
Educação Básica, principalmente no Ensino Médio. Os sujeitos de um grupo social
constroem um conhecimento coletivo acerca dos objetos da realidade social,
compartilhado na comunicação e interação cotidiana. As Olímpiadas de Química no
Brasil ocorrem regularmente desde 1996 e todos os estados brasileiros estão
representados. Elas são organizadas e coordenadas por um grupo de professores de
Química de todos os estados brasileiros, que programa, direciona, prepara, aplica e
corrige as provas anuais. A visão das olimpíadas de Química por parte desses
coordenadores é fundamental para sua realização. A pesquisa está fundamentada
teórico-metodologicamente na Teoria das Representações Sociais (TRS), segundo
uma perspectiva psicossocial e cultural elaborada por Serge Moscovici (1961). A
realidade vivida por esses coordenadores permite considerá-los como um grupo social
e as Olimpíadas de Química como objeto de representação social, uma vez que o
conjunto de ideias e crenças que eles possuem é resultante de suas interações
sociais. Neste contexto, foram realizadas entrevistas (ou aplicados questionários) com
43 coordenadores, que estão vinculados, em sua maioria, a instituições públicas de
ensino de todos os estados brasileiros. O corpus assim obtido foi dividido em três
grandes blocos: Química, Ensino de Química e Olimpíadas de Química; e

tratado

por meio da análise lexicográfica, com o auxílio do software Iramuteq. Os resultados
obtidos apontam para a presença de elementos que refletem o objetivo das
Olimpíadas de Química na valorização social do estudante e seu conhecimento, e a
possível estruturação da Representação Social desses coordenadores, relacionados
com o campo da Química e o seu Ensino. Os elementos são vinculados a ideias de
movimentos que contribuem para o campo da Química, que a valorizam e a
dinamizam.

Palavras-chave: Representações Sociais. Olimpíadas de Química. Ensino de
Química.

ABSTRACT
This paper discusses the Social Representations of the Chemistry Olympiad
coordinators about Chemistry teaching in Brazil and how this Olympiad can contribute
to the teaching of this subject in basic education, especially in secondary school. The
subjects in a social group can build a collective knowledge about the objects in social
reality, which can be shared in communication and daily interaction. The Chemistry
Olympiad in Brazil have been held regularly since 1996 and all states are represented
in the competition. It is organized and coordinated by a group of Chemistry teachers
coming from everly Brazilian states, and they are responsible for programing, directing,
preparing, applying and grading all tests. The way these coordinations see the
Chemistry Olympics is fundamental for the competition to happen. This research is
based

theoretically

and

methodologically

on

the

Theory

of

Social

Representations based on a psychosocial and cultural perspective elaborated by
Serge Moscovici (1961). The reality lived by these coordinators allows us to consider
them as a social group and the Chemistry Olympics as an object of social
representation, since the set of ideas and beliefs they have is the result of their social
interactions. In this context, interviews were conducted with 43 coordinators, the
majority of whom are linked to educational state institutions from every state in Brazil.
The corpus obtained was divided into three major blocks (Chemistry, Chemistry
Teaching and Chemistry Olympiad) and were treated using lexicographic analysis with
the aid of Iramuteq software. The results highlights the presence of elements that
reflect the objective of the Chemistry Olympics in the social valorization of students
and their knowledge, and the possible structuring of the Social Representation of
these coordinators, related to the field of Chemistry and its Teaching. The elements
are linked to ideas of movements that can contribute to Chemistry studies, in a way to
valorize and make it dynamic.
Key words: Social Representation; Chemistry Olympiad; Chemistry Teaching
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INTRODUÇÃO
A proposta de um trabalho que envolva Química, Olimpíadas de Química
e Representações Sociais é, no mínimo interessante. A disciplina Química, por
si só, já causa um certo estranhamento em alunos de Ensino Médio. Fórmulas,
abstrações, nomes e nomenclaturas, funções inorgânicas e orgânicas, modelos,
teorias, cálculos são algumas das causas desse estranhamento. Na mesma
linha, uma disputa intelectual (e não física) de uma olimpíada, envolvendo essa
disciplina, parece ainda mais interessante, principalmente por ser uma das
etapas para a participação da Olimpíada Internacional de Química (IChO,
International Chemistry Olympiad), e que tem recebido um número crescente
desde sua primeira edição, em 1995. Já a Teoria das Representações Sociais
TRS), proposta por Serge Moscovici na década de 1950, busca explicar a
realidade social, a partir das representações sociais, que são o resultado de uma
interação social de um determinado grupo de indivíduos e são, de forma bem
simplista, explicações, ou crenças, ou ideias que esse grupo tem acerca de
acontecimentos, pessoas ou objetos.
Tenho trabalhado com as olimpíadas de Química no Brasil desde o seu
início, e que tem sido uma paixão particular. Ao entrar nos estudos de
doutoramento na linha de Representações Sociais, procurei associar as
olimpíadas de Química e a TRS, para investigar a existência de uma possível
representação social no grupo dos professores que organizam e elaboram as
olimpíadas de Química, e se existe alguma influência das mesmas no Ensino de
Química.
Em 1987, no álbum “Que país é este?”, o grupo Legião Urbana fez uma
música, homenageando a Química. Talvez seja a única “homenagem” à
Química, por um grupo nacionalmente conhecido e reconhecido.

QUÍMICA
Letra e música: Renato Russo
Estou trancado em casa e não posso sair
Papai já disse, tenho que passar

Nem música eu não posso mais ouvir
E assim não posso nem me concentrar

Não saco nada de Física
Literatura ou Gramática
Só gosto de Educação Sexual
E eu odeio Química

Não posso nem tentar me divertir
O tempo todo eu tenho que estudar
Fico só pensando se vou conseguir
Passar na porra do vestibular
Chegou a nossa leva de aprendizes
Chegou a vez do nosso ritual
E se você quiser entrar na tribo
Aqui no Belsen tropical

Ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão
Ter filho na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão
Ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, burguês padrão
Você tem que passar no vestibular.

No contexto em que a letra e música foram compostos, não existia o
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM1, e o vestibular era o único acesso
às instituições superiores de ensino. Nessa letra, percebe-se o grande problema
de então é muito parecido com o atual: o ensino da Química era voltado para o
vestibular (e hoje para o ENEM), de uma forma conteudista, distante da

1

Segundo o INEP (2008), o ENEM foi criado em 1998 e se tornou o processo nacional de

seleção para o ingresso no Ensino Superior e certificação para o Ensino Médio. Em 2018,
completou 20 anos, com quase sete milhões de inscritos, aplicado em mais de 1700 municípios.
Quase 40 Instituições de Educação Superior portuguesas usam as notas do ENEM.

realidade2. Não apenas na disciplina da Química, mas no ensino como um todo,
observa-se que, apesar da legislação educacional ter sido atualizada, mudada,
modernizada e que a própria proposta do ENEM é vinculada diretamente com a
vivência do aluno, muitas escolas de ensino médio continuam com um currículo
escolar defasado. As orientações curriculares para o Ensino Médio destacam a
importância da grande área de Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias, preconizando o desenvolvimento intelectual do aluno, buscando
um enfoque nos componentes curriculares (Física, Química, Biologia e
Matemática) na qualidade e não na quantidade dos conceitos formais.
O que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1999), de
Química para o Ensino Médio (em conjunto com as demais Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias) apresentam é que a investigação
sobre a Natureza e o desenvolvimento tecnológico compõem uma cultura
científica que deve produzir conhecimento escolar, com uma inter-relação de
conceitos cotidianos e científicos. Essa inter-relação aponta para uma
compreensão da Natureza e de suas transformações, mediante interações
sociais, técnicas e científicas.
No entanto, esse pressuposto esbarra numa questão cotidiana: os alunos
não sabem ou não entendem o motivo de se estudar/aprender Química, pois a
transmissão desse conhecimento muitas vezes é falha e deficiente. Junte-se a
isso a necessidade de o aluno ter domínio de conteúdos anteriores, por exemplo,
de Matemática. A junção desses dois fatores com uma forte desvinculação entre
o conhecimento de sala de aula e do cotidiano, acaba influenciando
negativamente os alunos, uma vez que acabam sendo apresentados à
memorização de fatos, de símbolos, nomes, fórmulas e um conteúdo estéril.
Miranda e Costa (2007) apontam que essa práxis é danosa ao aluno, uma vez
que não há uma correlação clara entre o que estuda no ambiente escolar, na
Natureza e na sua própria vida. O uso de cálculos e memorização de cálculos
acabam por inibir habilidades investigativas que, segundo Millar e Osborne

2

É importante ressaltar que, com o advento dos PCN e do próprio ENEM, houve uma mudança

significativa no foco do ensino da Química, que se torna mais contextualizada e menos
conteudista.

(1998), é “[...] tornar o estudante apto a aprender e praticar suas habilidades de
localizar e interpretar informações, avaliar evidências e construir argumentos por
ele próprio, apresentar suas ideias de forma escrita e oral e defender suas
conclusões.” Essa ideia vem ao encontro do preconizado nos PCN (BRASIL,
1999), que afirma:
O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de
novas aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que
criam as condições necessárias para o enfrentamento das novas
situações que se colocam. (Brasil, 1999, p. 29)

O uso de memorização de conteúdos apresenta uma baixa retenção dos
mesmos, porque, segundo Stuart e Marcondes (2009, p. 54), para a resolução
de um problema ou para a compreensão de conceitos, um aluno precisa de
diferentes níveis de “demandas cognitivas que se manifestam em processos
mais complexos como reflexão e análise; ou, mais simples como memorização
e aplicação de algoritmos”.

Sem as relações ‘sala de aula/cotidiano’ e

‘teoria/prática’, inibem-se as atividades investigativas do aluno e mantém-se a
transmissão de conhecimentos, em que o professor direciona, para o aluno, os
conhecimentos, sem reflexão e análise. Ao contrário disso, seria a
contextualização, utilização adequada de recursos áudio visuais, aulas práticas
(não necessariamente em laboratórios, podendo ser em atividades fora de sala
de aula) etc.
Lindemann (2010) observou que alunos de Ensino Médio apresentam não
apenas dificuldades no aprendizado de Química, mas também baixo interesse
por essa disciplina, classificando-a como enfadonha e difícil.
Assim, a Química, pelo senso comum, é vista pelo alunado: chata,
enfadonha, difícil, sem atrativos, conteudista, padronizada e “uma disciplina
escolar, sem relação com o mundo da vida dos alunos (QUADROS, 2006).
Mudar isso não é fácil, mas é possível.
Ao observar a natureza, o homem se mostrou capaz de analisar
empiricamente situações corriqueiras, como o nascer do sol, ou situações
complexas, como a transformação de matérias primas da própria natureza em
alimentos, roupas, remédios e máquinas. Estas ilustrações evidenciam que as
Ciências começaram mediante intervenção humana na sua busca por

sobrevivência, nas suas relações grupais, e, por conseguinte, uma intervenção
também social. Ao longo da história observamos que as intervenções
continuaram, aumentaram e se tornaram cada vez mais complexas.
Considerando todos os benefícios conquistados pela Ciência e pela intervenção
humano-social ao longo da História, lamentavelmente os efeitos negativos
causados também devem ser considerados na sua quantidade e complexidade,
pois tornam-se cada dia mais evidentes.
As disciplinas da Química, da Física e da Biologia, formam o conjunto das
Ciências da Natureza e suas Tecnologias dedicadas ao estudo da Natureza e
seus fenômenos. Cada uma delas tem seu respectivo campo de estudo e de
pesquisa, utilizando-se de diferentes métodos para coletar dados, analisá-los e
comprovar teorias.
Essas disciplinas das Ciências são de extrema importância para o
desenvolvimento científico-tecnológico do país, tornando-se por esse motivo
essenciais no itinerário formativo de nossos estudantes. Essa relevância é
assim percebida, por exemplo, nas provas do ENEM, em especial a Química.
Mesmo com esta clara relevância e importância, estas disciplinas não são
valorizadas pelos estudantes, sendo deixadas de lado por sua complexidade,
grau de abstração e intangibilidade conceitual3. Os dados divulgados pelo INEP
dos exames 2017 e 2018 do ENEM são significantes, apresentando em quais
disciplinas estão as maiores e as menores notas e as médias.
Os dados demonstram que em 2017, as menores notas foram nessa
grande área. Surpreendentemente, a 2ª maior nota foi nessa mesma área, ainda
que fosse a 2ª pior média. Já em 2018, houve uma melhora em relação à maior
e menor nota, mas a média nacional foi a pior. Ou seja, apesar de alguns valores
individuais, uma grande maioria apresenta dificuldades nessas disciplinas. É
importante notar que o ENEM utiliza a Teoria de Resposta ao Item, TRI
(ANDRADE, 2000), que é um algoritmo utilizado para corrigir e dar notas às
questões. A ideia básica é avaliar o conhecimento real do aluno, e não apenas
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O próprio conceito de átomo, tão fundamental para o entendimento da Química, apresenta

conceitos etéreos: princípio da incerteza de Heinsenberg, movimento quântico, número de spin,
orbitais probabilísticos.

o critério certo/errado. No momento da correção das provas do ENEM, as
questões mais acertadas pelos candidatos recebem uma pontuação mais baixa;
já as que apresentam uma taxa baixa de acertos recebem uma pontuação mais
alta. Então, um aluno que tem uma nota alta no ENEM não é resultado de acerto
casual (o famoso “chute”), mas reforça o seu preparo.
Considerando-se que a Química está nessa grande área do ENEM, e que
suas leis e teorias são fundamentais para o desenvolvimento da Ciência, tornase relevante entender mais claramente este contexto, o que causa esse
distanciamento e desinteresse, verificar se há alguma estratégia sendo
desenvolvida para ultrapassar esta tensão e em caso negativo propor estratégias
que possam contribuir para isso. Sendo o Brasil uma potência mundial do
agronegócio e com uma indústria petroquímica de grande importância em termos
de produção e que mobiliza o transporte nacional, mão de obra especializada e
qualificada nessa área é fundamental para o desenvolvimento do país.

Quadro 01 - Notas médias ENEM 2017 e 2018

2017

2018

Área de Conhecimento
Menores

Maiores

Média

Menores

Maiores

Média

Notas

Notas

Nacional

Notas

Notas

Nacional

298

885,6

510,6

362,5

869,6

493,8

307,7

868,3

519,3

387,2

850,4

569,2

299,6

788,8

510,2

318,8

816,9

526,9

310,4

993,9

518,5

360

996,1

535,5

Ciências da Natureza e
suas Tecnologias
Ciências Humanas e
suas Tecnologias
Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Matemáticas e suas
Tecnologias

Fonte: INEP, 2019

Vivemos um período de avanços científicos e tecnológico no qual a
alfabetização científica desempenha um papel relevante no processo de ensino.
A compreensão de fenômenos naturais desde os primórdios da humanidade foi
fonte do desenvolvimento científico. Inicialmente baseado nas observações dos
diversos fenômenos, em seguida nas tentativas incentivadas pela necessidade
de sobrevivência e subsistência. A tentativa de compreensão dos fenômenos
naturais sempre foram fundamentais e é ainda mais necessária para o indivíduo
do mundo moderno. No decorrer da História, este desvelamento e compreensão
tornou-se papel da escola. As motivações para compreender os fenômenos
naturais se diversificaram e intensificaram para alguns e ao mesmo tempo
diminuíram e se enfraqueceram para outros. Nesse contexto de desmotivação
encontra-se o ensino da Química no Brasil.
No processo ensino aprendizagem a motivação é peça chave, é
fundamental. O desinteresse pelas ciências em geral e mais especificamente
pelo ensino da Química tem transformado nossos estudantes em analfabetos
científicos. Como conceber tal quadro num mundo onde as ciências e suas
tecnologias se tornam mais complexas a cada dia e o mundo do trabalho, em
todas as suas áreas necessita de indivíduos minimamente alfabetizados
cientificamente?
Destacamos então o papel da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), que
tem como missão “[...] descobrir novos talentos da Química para a Academia e
para a Indústria”4. Suas atividades são voltadas basicamente para o incentivo à
participação de estudantes de Ensino Médio numa competição nacional,
buscando uma premiação simbólica (medalhas e certificados), além do
reconhecimento por se destacar entre os milhares de competidores de todo o
Brasil. Além disso, a participação nas olimpíadas provoca um estímulo aos
alunos e professores, que buscam um ensino/aprendizagem melhor.
A OBQ atua da seguinte forma: organizam-se olimpíadas estaduais,
coordenadas por professores e professoras de instituições renomadas. Este
grupo mantém um contato estreito, discutindo e procurando aprimorar as
4
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http://www.obquimica.org/olimpiadas/index/olimpiada-brasileira-de-quimica/item/regulamento

olimpíadas estaduais e buscando contribuir desta forma para o ensino da
Química como um todo. Esse grupo mantém assim fortes relações sociais
através do compartilhamento de interesses comuns, interagindo dentro e para
fora dele, atuando como um grupo social.
Sendo um grupo social, ele é passível de ser analisado por um viés da
Teoria das Representações Sociais (TRS). Essa teoria foi apresentada por
Serge Moscovici (1961) e norteará a fundamentação teórico-metodológica da
pesquisa. Para Moscovici, a realidade vivida pelos sujeitos de um grupo social
se configura como processos que demandam interpretações de como se
estruturam, como se relacionam e como se transformam como uma imagem ou
representação sobre o objeto do saber de senso comum (MOSCOVICI, 1961).
De forma cotidiana, ideias e opiniões são trocadas e elas carregam em si
as representações sobre a realidade dos indivíduos que constituem o grupo
social, determinando a ideia de senso comum do universo do conhecimento.
Esse senso comum, a representação social (MOSCOVICI, 1961), é enfatizado
pelas ideias, pensamentos, imagens que são compartilhados, de tal forma que
elas são naturalizadas e caracterizadas como parte da identidade do grupo. No
presente trabalho, o grupo social pesquisado é composto pelos professores e
professoras que são coordenadores estaduais das olimpíadas de Química.
Após levantamento nas principais plataformas de artigos e pesquisas
(CAPES, Google Academics), compreendido no período entre 2014 a 2108
verificou-se que uma investigação sobre as Olimpíadas de Química no Brasil,
seus resultados acadêmicos e seu impacto como motivadora de jovens ao
conhecimento científico, ou é inexistente ou não se encontra devidamente
indexada.
Assim, em consonância com o objetivo geral – investigar a representação
social nas Olimpíadas de Química, o presente trabalho foi organizado em
capítulos sequenciais, para apresentar uma melhor compreensão sobre o tema,
e de como foi abordado e investigado.
No Capítulo 01, discorremos sobre o Ensino da Química no Brasil, através
de um pequeno histórico desde o Brasil Colônia, até os dias atuais, passando
pelas principais mudanças e os marcos legais atuais (LDB, PCN, PCN+).
Também apresentamos a realidade atual da formação de professores de

Química no Brasil e destacamos a necessidade premente de docentes dessa
disciplina.
No Capítulo 02, as olimpíadas científicas, de forma geral, e as olimpíadas
de Química são os destaques. Nesse contexto, a olimpíada de Química é
apresentada, junto com sua organização e suas coordenações estaduais,
explicitando o seu funcionamento e ao que se propõe. As olimpíadas científicas
não

são

apenas

uma

competição,

mas

um fator

de

estímulo

ao

ensino/aprendizagem.
O Capítulo 03 tem o Referencial Teórico-Metodológico, que é a Teoria das
Representações Sociais (TRS), proposta por Serge Moscovici. A TRS se propõe
a explicar e tentar compreender a realidade social, vivenciada por um
determinado grupo social, formado por indivíduos que refletem, se comunicam e
demonstram o que pensaram juntos sobre assuntos comuns. Como os
coordenadores estaduais (Sujeitos da Pesquisa) formam um grupo social, a tese
é buscar qual(is) a(s) representação(ões) social(is) eles têm sobre as olimpíadas
de Química. Nesse aspecto, existe o ineditismo, uma vez que não foram
encontradas, nos repositórios pesquisados, numa determinada faixa de tempo,
nenhuma pesquisa relacionando olimpíadas de Química e a TRS.
No Capítulo 04, o Estudo Empírico é apresentado. Nele, é possível se
delinear o método utilizado, os sujeitos da pequisa e o campo da pesquisa e
quais foram os instrumentos de coletas de dados utilizados. Com os dados
obtidos, as análises foram feitas considerando-se três blocos:
I.

A indução de metáfora

II.

O ensino da Química

III.

As olimpíadas de Química

Esses blocos foram analisados um a um, procurando-se observar a
possível correlação entre as olimpíadas e a TRS. A análise do Bloco I foi feita a
partir da indução de metáfora e sua correlação (aos olhos dos sujeitos da
pesquisa) com as olimpíadas. As análises dos Blocos II e III foram realizadas
utilizando-se o software IRaMuTeQ, pelo método da Classificação Hierárquica
Descendente (CHD), que gera blocos de palavras-chaves (que são analisadas
em seu contexto e não separadamente), que podem levar à identificação de
possíveis representações sociais.

Nas considerações finais, é retomada a finalidade da pesquisa, com
reflexões sobre o que foi evidenciado na investigação, ressaltando a importância
da mesma através do referencial teórico, que é a Teoria das Representações
Sociais e apresentamos a confirmação da tese proposta e as representações
sociais existentes.

CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL
1.1 Histórico do Ensino de Química no Brasil

Para compreender o atual contexto de falta de interesse do alunado e
de sua imagem distorcida, há que se pesquisar e entender a questão da
historicidade do ensino da Química, permitindo vincular o conhecimento
científico ao seu contexto, procurando o entendimento e a compreensão da
Química no sistema educacional brasileiro.
De uma forma geral, o ensino de Ciências no Brasil (e o próprio ensino
em si) foi relegado a segundo plano durante a colonização, sendo estabelecido,
formalmente, no século XIX (FILGUEIRAS, 1990). Enquanto outros países da
América tinham inclusive Universidades, o Brasil era uma colônia extrativista,
com o ensino negligenciado. Por exemplo, a Universidade Nacional Maior de
São Marcos, em Lima, Peru, foi criada em 1551. A Universidade Autônoma do
México é de 1551; a Universidade Pontifícia do Peru é de 1624; Harvard foi
estabelecida em 1636; a Universidade de San Carlos da Guatemala foi criada
em 1676. Somente em 1909 foi criada a primeira universidade brasileira, a
Universidade de Manaus, hoje Universidade Federal do Amazonas, UFAM5.
Nessa situação de dependência política, cultural e econômica de
Portugal, o então Brasil-Colônia não era capaz de produzir nenhum avanço
tecnológico, científico ou cultural de relevância. Rheinbolt (1953) considera que
tudo isso tinha, como pano de fundo, um grande desinteresse tecnológico, que
era uma consequência da política extrativista portuguesa. Nessa época, apenas
as escolas jesuíticas apresentavam um incipiente sistema educacional. Nesse
contexto, por exemplo, os padres José de Anchieta e Manoel de Nóbrega
fundam o Colégio São Paulo de Piratininga, que foi o núcleo base da fundação
da cidade de São Paulo.

Observa-se assim que a tradição de formação

humanista foi iniciada e mantida por uma elite da aristocracia recém-implantada.
Assim, desde os primórdios do Brasil, o ensino de qualidade é dirigido
principalmente à elite, já que somente em 1930, com a criação do então
Ministério da Educação e Saúde Pública houve a preocupação, por parte do
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De acordo com a página oficial da UFAM, https://ufam.edu.br/historia.html.

Estado, com uma educação pública (Decreto 19.402, de 14 de novembro de
1930).
Um incidente histórico obriga o fim das escolas religiosas no BrasilColônia: em 1771, o Marquês de Pombal, então Secretário de Estado do rei
português D. José I expulsa os jesuítas da colônia. O incipiente sistema
educacional torna-se ainda mais complicado. Esta seria, de acordo com Seco &
Amaral (2006), a primeira reforma educacional brasileira, que tinha o viés
reforçador do sistema absolutista. A intenção inicial era transformar Portugal de
potência

mercantilista

em potência

industrial,

através

de

um

maior

desenvolvimento da economia local. Essa é prática inicial, por assim dizer, de
uma ação tão comum nos governantes do Brasil: procurar bons resultados a
partir de soluções fáceis. Na Educação, entretanto, bons resultados advêm de
trabalho árduo, constante e crescente. Essa maneira despótica do Marquês de
Pombal gerou, como era de se esperar, mais desconfianças do que bons
resultados. Desta forma, a pretensão de uma formação humanista entra em
declínio. A aristocracia da época (elite local econômica) encaminha seus filhos
para a corte portuguesa, principalmente à Universidade de Coimbra, para formálos, principalmente, médicos e advogados.
Nas Minas Gerais, a descoberta de minerais valiosos, principalmente
ouro, proporciona um avanço tecno-educacional por conta da mineralogia.
Mesmo sendo considerada como uma parte da Física (CARNEIRO, 2006), a
Química6 se desenvolve de forma aplicada, mas não teórica. Em 1772, o ViceRei Marquês do Lavradio instala a Academia Científica, para estudos de
ciências. Nessa mesma época, de acordo com Filgueiras (1998), o primeiro livro
de Química no Brasil é editado: A Química no Brasil: Elementos de Química e
Farmácia, de Manoel Joaquim Henriques de Paiva.
Vicente Coelho de Seabra Silva Telles (1764-1804) foi um dos primeiros
químicos brasileiros, publicando vários livros de Química. O mais conhecido
deles, Elementos de Química, tem um grande mérito: ao abraçar a nova
química do francês Antonie Lavoisier, ele abandona a teoria vigente da época, a
6
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Boyle, o pai da Química moderna, a Química passa a ter um status de ciência, em 1665.

Teoria do Flogisto, do alemão George Stahl (OLIVEIRA; CARVALHO, 2006). As
ideias de Lavoisier eram, por assim dizer, inéditas. Usando-o como base, Seabra
Silva apresenta a história da alquimia como preambulo da Química utiliza a nova
proposta de nomenclatura de Lavoisier para as substâncias.

Nesse ponto, é

importante lembrar que a rejeição da Teoria do Flogisto7 e adesão à teoria de
Lavoisier trouxe benefícios à química nacional iniciante, pois começar errado e
corrigir depois seria um grande desperdício intelectual.
Com a vinda da Casa Real Portuguesa ao Brasil e a elevação da colônia
como sede do governo (Reino de Portugal, Brasil e Algarve) pelo Príncipe
Regente João - futuro rei Dom João VI - , fruto da guerra e consequente invasão
dos exércitos napoleônicos, as Ciências, de uma forma geral, começam a ter
uma estrutura institucional. Essa institucionalidade promovida pelo Príncipe
Regente veio num momento particularmente promissor pois na Europa, nomes
como Dalton, Newlands, Bayer, Thomson, Crookes, Berzelius, Bunsen, Kekulé,
Raoult, Mendeleiev, Liebig, Tollens, Merck, Markovinikov e tantos outros
ajudaram divulgar e ampliar os conhecimentos científicos da época.
As ações de governo do Príncipe Regente foram, na área de
ensino/aprendizagem, muito interessantes. Tanto no Rio de Janeiro, capital do
Reino Unido, e em Salvador, primeira capital brasileira, foram criados dois
colégios8. Diversas indústrias vieram depois de promulgado o Decreto de
Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas. O Jardim Botânico, até hoje
um profícuo produtor de conhecimento, e a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
foram criados por decreto real. A Academia Real Militar (precursora da AMAN –
Academia Militar das Agulhas Negras) foi a primeira escola de engenharia do
país. Na criação da Academia Real Militar, o ensino de Química foi inserido em
seus currículos. Desta maneira, com a sua criação formal, passa a existir a
necessidade de professores dessa Ciência.
Esse período inicial da vinda da Corte portuguesa para o Brasil foi
profícuo: O primeiro livro de Química é impresso no Brasil: Compêndio das
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A Teoria do Flogisto, proposta por Sthal, informava que os corpos, ao sofrerem combustão, poderiam
ganhar ou perder massa (o flogisto), que era “observado” na forma da chama. Não havia, nesse caso,
rigor científico e as conclusões eram baseadas apenas em suposições.
8 Equivalem-se às atuais faculdades

Lições de Chymica, de Daniel Gardener (MOTOYAMA, 2000); o Barão von
Eschwege (o alemão Willhelm Ludwig von Eschwege), que inicia a exploração
comercial de ferro. Isso proporciona a criação do Gabinete de Química e do
Laboratório de Química Aplicada, também no Rio de Janeiro. Além disso, foi
instalado um laboratório de química no Museu Real (fundado em 1818), que era
utilizado para analisar e purificar metais (SANTOS, 2004).
Um dos grandes momentos da História do Brasil é a coroação de Dom
Pedro II, um reconhecido desenvolvimentista e incentivador da Educação em
geral e das Ciências, em particular. Quando jovem, Dom Pedro II foi aluno de
José Bonifácio de Andrada9 e Alexandre Vandelli10, que incutiram no Imperador
o gosto pelas Ciências e, particularmente, pela Química. No Palácio Imperial foi
implementado um laboratório de Química e ele estudou obras de químicos
europeus, tais como Dalton e Laurent (FILGUEIRAS, 1988).
A industrialização do Brasil Império ficou a cargo do Barão de Mauá,
Irineu Evangelista de Souza, como consequência dos incentivos às Ciências
pelo Imperador. Esse ciclo desenvolvimentista proporcionou a projeção do Brasil
como potência regional e crescimento econômico.
Mesmo com esse ciclo desenvolvimentista, mais uma vez elite política e
social do país considerou a Química e outras ciências como associadas à classe
trabalhadora. No seu ponto de vista, essa mesma elite bacharelesca considerava
apenas a Medicina, o Direito, a Engenharia e as carreiras teológicas e filosóficas
como superiores (LOPES, 1998). À época, o ensino de Química era baseado em
memorizar fórmulas e processos, o que mostra que muita coisa não mudou ao
longo dos anos.
Em 1837, o Imperador cria o Colégio Pedro II, que é um marco da
educação brasileira até os dias de hoje. Um dos seus objetivos, através dessa
9

José Bonifácio é considerado o Patriarca da Independência por sua ação política junto a Dom

Pedro I. Além de político, estadista e poeta, José Bonifácio era um cientista e estudando na
Europa e teve contato com alguns cientistas renomados de então, tais como: Antonie Lavoisier,
Alexander Gottlib Werner, Alexander von Humboldt, Alessandro Volta e outros. Ainda hoje, é
considerado um grande cientista na Europa e no Brasil pouco se fala disso.
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pesquisador, escreveu vários livros científicos. Foi genro de José Bonifácio.

Além de

instituição, era estruturar o ensino secundário brasileiro e apresentar um modelo
de currículo a ser copiado pelas futuras escolas brasileiras (ROSA; TOSTA,
2005), com a inclusão de disciplinas científicas. A importância disso se deve ao
fato que Ciências Físicas e Naturais não eram consideradas obrigatórias.
Chassot (1996) cita que somente em 1887 essas disciplinas passam a ser
obrigatórias por conta dos exames de acesso a cursos superiores.
Mesmo com o entusiasmo do Imperador, somente na recém
proclamada República que a Química passa a ser institucionalmente importante.
Em 1918, foi criado o Instituto de Química do Rio de Janeiro. Em São Paulo,
nesse mesmo ano, a Escola Politécnica de São Paulo cria o Curso Superior de
Química; na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária foi criado o
Curso Superior de Química Industrial Agrícola que, em 1933, foi transformado
na Escola de Química do Rio de Janeiro (SILVA, 2006). Em 1934 foi criado, na
Universidade de São Paulo (USP), o Departamento de Química da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, embrião do futuro Instituto de Química
(MATHIAS, 1979).
Em 1931, a Reforma Francisco Campos torna a Química disciplina
obrigatória no ensino secundário (MACEDO, LOPES; 2002), como motivação
inicial para alunos. Essa motivação seria para despertar talentos para as
Ciências.
Uma grande reforma, em 1971, promove mudanças no ensino
secundário brasileiro, através da Lei de Diretrizes e Bases no 5.962/71
(SCHEFFER, 1997). O antigo ensino secundário é abandonado e é criado o
ensino médio profissionalizante. Assim, esta reforma criou duas modalidades no
ensino secundário: a humanística-científica, com foco ao acesso ao ensino
superior; a técnica, objetivando a formação profissional. Nesse bojo, a Química
adquire um caráter técnico-científico11.
A nova Lei de Diretrizes e Bases de 1990, Lei n0 9.394/96, promove uma
reforma no ensino profissionalizante, que passa a ser chamado de Ensino Médio
(nome que se mantém até hoje).
11
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em 1982 no curso Profissionalizante de Química, no Liceu Nilo Peçanha, Niterói/RJ.

Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (PCNEM) são inseridos nessa lei. A Química, que já vinha crescendo
como uma disciplina técnica-científica, passa a ter um caráter multidimensional
e epistemológico em seus conteúdos, com a nítida intenção de promover uma
mudança no tradicionalismo existente (BRASIL, 1999). O Ensino Médio passa a
fazer parte da Educação Básica e essa deverá prover competências e
habilidades adequadas para que o aluno possa estar inserido na Educação do
Século XXI, que tem quatro pilares (MÁRCIO, 2011):
- aprender a conhecer;
- aprender a fazer;
- aprender a viver juntos; e
- aprender a ser.
A nossa Constituição Federal, em seu artigo 210, preconiza que “serão
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeitos aos valores culturais e artísticos, nacionais
e regionais” (BRASIL, 1988), e, somando-se a isto, temos a posição clara do
Ministério da Educação e Cultura, MEC, em relação aos PCNEM, que é
auxiliarem “as equipes escolares na execução de seus trabalhos”, servindo de
“estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e
sobretudo ao desenvolvimento do currículo da escola, contribuindo ainda para a
atualização profissional” (BRASIL, 2004), com vistas a apontarem um caminho
de elaboração de estratégias e metodologias de ensino, que possam manter a
criticidade, a liberdade, a regionalidade e a atitude reflexiva. Logo, os PCNEM
tornam-se uma referência no fazer Educação e não impor Educação, não sendo
propostas fechadas impositivas, mas direcionadoras.
O Ministério da Educação lança, em 2002, o PCN+ (Orientações
Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais) para
tornar exequível os PCNEM, com diretrizes a gestores e professores, para que
os conteúdos dos currículos escolares possam ser utilizados. Nesse documento,
grande área de Ciências da Natureza e a Matemática pressupõe, como eixos
norteadores:
- investigação da Natureza;
- desenvolvimento tecnológico;

- linguagem técnica compartilhada;
- cultura científica.
Esses eixos apontam para uma contextualização que englobe a
representação e a sua comunicação (o que é de fato, muito importante, uma vez
que as Ciências da Natureza e Matemática apresentam uma linguagem própria),
a investigação de fenômenos acompanhada de sua compreensão, pois
investigar

e

não

compreender

não

tem sentido

algum em

termos

acadêmicos/escolares. A ideia central é, portanto, criar um clima favorável a
projetos e ações integradoras, através das competências gerais, alicerçados nos
conhecimentos disciplinares. Com isso, a Química (e as demais disciplinas
dessa grande área) é definida como uma ciência capaz de interpretar o mundo
e intervir na realidade, uma vez que esse documento aponta três pilares: as
transformações químicas, a matéria e suas propriedades e os modelos que são
capazes de explicar essas transformações12.
As competências, apontadas tanto pelo PCNEM como pelo PCN+ (MEC,
1999; 2002) para a Química são, de uma forma geral, as mesmas para o Ensino
Médio, isto é: representação e comunicação; investigação e compreensão;
contextualização sociocultural. Já os conteúdos estão organizados em temas
estruturados, a saber:
1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas
2. Modelos de constituição da matéria
3. Energia e transformação química
4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas
5. Química e atmosfera
6. Química e hidrosfera
7. Química e litosfera
8. Química e biosfera
9. Modelos quânticos e propriedades químicas
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Essa é, inclusive, a definição clássica de Química: ciência que estuda a matéria, suas
transformações e as energias envolvidas nessas transformações.

Estes temas são flexíveis e podem ser desenvolvidos diferentemente nos
três anos do Ensino Médio, muito embora, de uma forma comum, a Química é
subdividida em três grandes temas: Química Geral (normalmente, ministrada no
1º ano), Físico-Química (2º ano) e Química Orgânica (3º ano). Para além dessas
divisões nos anos, O PCN+ , em suas orientações, apresenta que:
A Química deve ser apresentada estruturada sobre o tripé:
transformações químicas, materiais e suas propriedades e
modelos explicativos. Um ensino baseado harmonicamente
nesses três pilares poderá ser a sustentação ao conhecimento
de química do estudante especialmente se, ao tripé de
conhecimentos químicos, se agregar uma trilogia de adequação
pedagógica fundada em: contextualização (que dê significado
aos conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações
outros campos de conhecimento); respeito ao desenvolvimento
cognitivo e afetivo (que garanta ao estudante tratamento atento
a sua formação e seus interesses); desenvolvimento de
competências e habilidades em consonância com os temas e
conteúdos do ensino. (PCN+, 2002, p.86)

Portanto, o que se observa é que o PCNEM estipula diretrizes gerais e o
PCN+

é

um

documento

que

apresenta

orientações

educacionais

complementares. Procura-se, de uma forma geral, a interdisciplinaridade no
Ensino Médio e reforçar os conteúdos de Química, como uma ciência da
Natureza, mas fundamental para a ciência, a cultura e a tecnologia, com enfoque
também na ética e na cidadania para os dias atuais.
Sendo uma orientação governamental, a partir do MEC, o Programa
Nacional das Olimpíadas Brasileiras de Química utiliza o conteúdo dos PCNEM
para seu Conteúdo Programático. Esse conteúdo procura nivelar todos os
participantes dos exames, uma vez que eles são oriundos de todos os estados
brasileiros. A intenção da Coordenação Geral e da Comissão Científica (que
elabora as provas nacionais) é prover aos alunos uma segurança em termos do
conteúdo (nada será cobrado a mais) e uma tranquilidade quanto à uniformidade
(tudo pode ser cobrado), fazendo que as olimpíadas estejam organizadas em
conformidade aos PCN.
No Censo do INEP de 2017 aponta um avanço significativo da Química
no sistema educacional brasileiro, que pode ser observado com a constatação
de que todas as universidades estaduais e federais e todos os institutos federais
apresentam cursos de graduação e/ou pós-graduação em Química ou áreas

afins. Além disso, o Conselho Nacional de Educação traz uma determinação em
seu artigo 7º da Resolução 001/2002-CNE/CP/MEC: os Cursos de Licenciatura
em Química devem ter identidade própria e, por isso, devem ser desatrelados
dos cursos de Bacharelado em Química. A consequência imediata é que todas
as instituições que têm cursos de Bacharelado também tenham cursos de
Licenciatura em Química. De acordo com esse mesmo Censo, existem 263
cursos de Química, sendo 244 presenciais e 19 na modalidade Ensino à
Distância.
Quadro 02 – Número de Licenciaturas em Química no Brasil

Categoria Administrativa
Grande Região
Brasil

Total
263
100,0%
NO
23
100,0%
NE
78
100,0%
SE
86
100,0%
SUL
44
100,0%
CO
32
100,0%
Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Públicas
214
81,4%
19
82,6%
74
94,9%
59
68,6%
34
77,3%
28
87,5%

Privadas
49
18,6%
4
17,4%
4
5,1%
27
31,4%
10
22,7%
4
12,5%

Modalidade de Ensino
Educação a
Educação
Distância
Presencial
19
244
7,2%
92,8%
2
21
8,7%
91,3%
5
73
6,4%
93,6%
11
75
12,8%
87,2%
0
44
0,0%
100,0%
1
31
3,1%
96,9%

Fonte: INEP, 2017

1.2 Formação de Professores de Química.

Uma das dificuldades para o Ensino da Química no Brasil é a formação
de professores na área (MALDANER & PIEDADE, 2005). A priori, se não existem
atrativos para o aluno do Ensino Médio estudar minimamente essa disciplina,
muito menos atrativa é a carreira docente. Os baixos salários, o pequeno
reconhecimento social e as dificuldades relacionadas com a manutenção dessa
carreira são entraves costumeiros.

A demanda por professores de Química, no Ensino Médio, é alvo de muitas
pesquisas. Entre elas, Sampaio (2002) apresentou dados impactantes e
preocupantes. Segundo o autor, na década passada o Brasil teria que formar 55.231
professores de Química; mas até 2010 formaram-se apenas 25.397.

Dados do INEP (Quadro 03) são alarmantes: por exemplo, apesar de
serem oferecidas 8.909 vagas para cursos de Licenciaturas no Brasil, menos de
55% foram preenchidas. E, para piorar, apenas 2.012 se formaram (isto é, menos
de 23% das vagas ofertadas). Mantido esse número de formandos por ano, sem
acréscimo ou diminuição, para suprir a década 00/10, seriam necessários quase
15 anos para suprir a necessidade. Isso sem levar em consideração o aumento
de número de alunos e turmas, a saída dos professores atuais seja por
aposentadoria, seja por mudança de projetos ou por qualquer outra questão.
Assim, supondo para a década 11/20, que a população constante, o número de
alunos constante e o número de turmas permaneçam inalterados, serão
necessários que todos os cursos de Licenciatura em Química, de todo Brasil,
formassem todas as vagas (8.909) durante cerca de 42 anos13(!) para suprir essa
necessidade, mesmo considerando que, de acordo como IBGE (2017), o ritmo
de crescimento da população está desacelerando14.
Quadro 03 – Formação de Professores de Química
Cursos de Formação de Professores

Cursos de Bacharelado

Área

Vagas
Oferecidas

Candidatos
Inscritos

Ingressos

Concluintes

Vagas
Oferecidas

Candidatos
Inscritos

Ingressos

Concluintes

Química

8.909

16.357

4.845

2.012

7.287

21.586

5.164

2.784

Química
Industrial

-

-

-

-

1.710

5.177

1.317

559

Fonte: INEP, 2010

13

Cálculos aproximados do autor, considerando-se um crescimento vegetativo populacional zero
no Brasil, durante esse período
14

De 2013 a 2014, um aumento de 0,86%; de 2014 a 2015, de 0,83%; de 2015 a 2016,
0,80%. Note-se que o percentual de crescimento tem diminuído na ordem de 0,03% ao ano.

Outro dado que impressiona a partir do Censo Educacional do INEP, 2010
é a situação dos professores de Química no Brasil. A partir desse Censo,
observa-se que no Brasil, em 2007, existiam 38.871 professores ensinando
Química no Ensino Médio brasileiro. Destes, 35.183 eram licenciados e 3.688
não licenciados (Quadro 04). Porém, há um detalhe extremamente cruel nesses
dados: apenas 14.842 docentes têm formação em Química, com 13.716
licenciados e 1.126 sem licenciatura. Os demais são de áreas afins (17,84%),
profissionais de outras áreas (38,9%) e até mesmo pedagogos (com
surpreendentes 5,5% do total). Ou seja: existem mais profissionais de áreas
desvinculadas de um conhecimento químico do que profissionais formados em
Química (Quadro 05).
Em dados recentes do INEP, em 2017, entre os 15 maiores cursos de
licenciatura em número de matrículas no Brasil, das 1.530.909 matrículas,
apenas 37.769 (2,4%) eram de licenciaturas em Química. Como existiam, nesse
ano, 8.235.440 matrículas no Ensino Superior, licenciaturas em Química
representam apenas 0,46% do total.

Quadro 04 – Profissionais em Química no Ensino Médio

Profissionais em Química no Ensino Médio

9%

91%
Licenciados

Fonte: INEP, 2010

Não Licenciados

Quadro 05 – Profissionais em Química no Ensino Médio

Profissionais em Química no Ensino Médio
Formações

5%
18%

35%

Licenciados em Química
Químicos sem licenciatura

39%

3%

Profissionais de outras áreas
Profissionais de áreas afins
Pedagogos

Fonte: INEP, 2010
Por ser uma ciência que tem rejeição por parte de alunos mas, ao mesmo
tempo, tão importante para a compreensão de fatos do cotidiano como o preparo
de comida, a lavagem de roupas, o uso de defensivos agrícolas, a indústria
petroquímica, o desenvolvimento de novas drogas e medicamento e outras muito
mais, a formação de novos professores e profissionais da Química se torna
fundamental para sua manutenção e até mesmo existência. Torna-se primordial
atrair talentos para a área da Química, tanto para a Academia quanto para a
indústria. E esta é a missão da Olimpíada Brasileira de Química, preconizada
em seus documentos oficiais e em seu sítio eletrônico.
A importância da Química é fundamental para o desenvolvimento
econômico e social de um país. Por exemplo, o ácido sulfúrico é o produto
químico mais largamente utilizado industrialmente. Seu uso na indústria
petroquímica, de fertilizantes, de automóveis, farmacêutica é enorme. Segundo
Chenier (1986), a produção desse ácido era considerada um indicador da
economia de um país. A forte agroindústria nacional é diretamente dependente
da indústria de fertilizantes e defensivos químicos. Toda a cadeia produtiva
nacional é dependente do transporte (terrestre, fluvial, marinho), que por sua vez
é dependente da petroquímica. Os indicadores econômicos divulgados pelo

IBGE (2018), têm mostrado que, apesar da dificuldade econômica presente, a
indústria química brasileira, oitava maior do mundo e responsável por 2,5% do
PIB brasileiro (sendo que 10% do PIB industrial), empregando mais de dois
milhões de pessoas, tem “vocação para mais que justificada para ser uma das
protagonistas do desenvolvimento do país” e que “a previsão é que, até 2030,
ocorra um incremento de US$ 231,2 bilhões no PIB do segmento; um aumento
de US$ 6,3 bilhões no recolhimento de impostos e um crescimento acumulado
de US$ 5,2 bilhões na renumeração do trabalho”15.
Desta forma, existe uma necessidade fundamental de profissionais e
licenciados em Química na indústria, Ensino Médio, Ensino Superior e Pósgraduações, ou seja, se torna não apenas desejável, mas necessário talentos
para essas áreas. Para se obter esses talentos, tornam-se necessárias maneiras
de se provocar e cativar estudantes nessa direção. Nesse aspecto, as
olimpíadas de Química podem servir estímulo aos estudantes, principalmente de
Ensino Médio.
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CAPÍTULO 2 – OLIMPÍADAS DE QUÍMICA
2.1 Informações Preliminares Contextualizadoras
Em 2019, a respeito de ex-olímpicos16, existem dados interessantes em
algumas instituições de ensino17:
- dos quatro brasileiros convocados pelo Massachusetts Institute of Technology
(MIT), dois são ex-olímpicos de química;
- das 110 vagas ofertadas pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), 37
(1/3 das vagas!) foram ocupadas por ex-olímpicos de química;
- das 90 vagas da cota olímpica no vestibular da UNICAMP, 51 foram
preenchidas por ex-olímpicos de química (2/3 das vagas).

Esses dados já apontam a importância da Olimpíada de Química para a
vida acadêmica de muitos alunos. A UNICAMP, de forma inédita, incluiu em seu
vestibular Vagas Olímpicas18, destinadas a premiados em olimpíadas do
conhecimento. De acordo com o coordenador de vestibular da UNICAMP, prof.
José de Alves Freitas, em entrevista à Revista Pesquisa FAPESP19,
Para a universidade, atrair os medalhistas ajuda a enriquecer e
diversificar o ambiente acadêmico. São, em geral, alunos de alto
desempenho, habituados a longas jornadas de estudo e a enfrentar
desafios – algumas dessas olimpíadas se baseiam na execução de
projetos. Todos têm potencial para se tornar futuros pesquisadores. A
expectativa é de que a estratégia também seja útil para conter a taxa
de evasão na universidade, que entre 2004 e 2011 chegou a 20% dos
estudantes nos três primeiros anos de curso. “Os talentos que estamos
conquistando provavelmente serão mais propensos a concluir a
graduação e poderão contribuir com a pesquisa científica, no futuro”,
diz Freitas Neto. Quatro em cada 10 vieram de escolas públicas. “Um
dos principais objetivos dessa alternativa ao vestibular é justamente
promover a diversidade, estimulando a participação de estudantes de
várias regiões do país e de realidades diferentes.

16

No âmbito das olimpíadas de conhecimento, os termos olímpico e ex-olímpico designam,

respectivamente, estudantes que participaram dessas olimpíadas e alcançaram a faixa de
premiação.
17

Dados retirados do site http://www.obquimica.org/noticias/index/ex-olimpico-de-quimica-no-

mit, acessado em 17/04/2019, às 13:01h
18

Dados retirados do site https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/11/21/unicamp-abre-

inscricoes-para-o-processo-vagas-olimpicas-2019 , acessado em 17/04/2019, às 13:20h.
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https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/03/14/medalha-que-vale-vaga-na-universidade/

De acordo com essa mesma reportagem, a USP20 e a UNESP pensam
em adotar critérios semelhantes para o ingresso de novos alunos. Esses alunos,
de origem olímpica, representam uma grande variação de origem regional, de
empenho nos estudos e de realidades acadêmicas diversas. As olimpíadas de
conhecimento têm sido um profícuo terreno de produção de talentos
acadêmicos, que se dirigem às universidades.
Nesse contexto, as olimpíadas científicas têm sido utilizadas em diversos
níveis e modalidades, com o intuito de contribuir para a tão divulgada formação
do cidadão, tanto intelectual como socialmente, nas mais diversas áreas e níveis
de ensino. Atualmente, o CNPq apoia, por exemplo, as seguintes olimpíadas:
Quadro 06 – Algumas das olimpíadas científicas no Brasil
Nome

Sigla

Instituição Realizadora

Olimpíada Brasileira de Matemática

OBM

SBM, IMPA

Olimpíada Brasileira de Química

OBQ

ABQ

Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

OBA

SAB, AEB

Olimpíada Brasileira de Física

OBF

SBF

Olimpíada Brasileira de Informática

OBI

SBC

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas

OBMEP

MEC, MCT,

SBM, IMPA

Olimpíada Brasileira de Biologia

OBB

ANBio

Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

OBSMA

Fundação Osvaldo Cruz

Olímpiada Brasileira de Robótica

OBR

SBC, SBA, UNESP

Olimpíada Brasileira de Química Jr

OBQJr

ABQ

Olimpíada Nacional em História do Brasil

ONBH

UNICAMP

Olimpíada Brasileira de Física na Escola Pública

OBFEP

OBF, OBMEP

Olimpíada Brasileira de Linguística

OBL

Instituto Vertere

Olimpíada Brasileira de Agropecuária

OBAP

IFSulMG

Olimpíada Nacional do Conhecimento

ONC

SBF, ABQ, SAB, Instituto
Butantã

Fonte: CNPq, 2018
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Em agosto/19, a USP abriu 113 vagas extras para estudantes premiados em Olimpíadas do
Conhecimento. No caso das olimpíadas de Química, são 38 os cursos que conferem pontuação às
medalhas que os estudantes conquistaram na OBQ, OIAQ e IChO nos últimos 2 anos, Edital
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/Edital_Ingresso-de-Participantes-deCompeti%C3%A7%C3%B5es-do-Conhecimento.pdf

2.2 Olimpíadas Científicas

As ditas olimpíadas científicas começam a surgir de forma mais
sistematizada a partir da segunda metade da década de 90, com apoio oficial.
O discurso adotado então é que os alunos devem ser estimulados a participarem
de projetos científicos, categoria na qual as olimpíadas estão inseridas. Políticas
públicas de fomento ajudaram implementar diversas olimpíadas (a mais
conhecida é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas –
OBMEP. A ideia central desses fomentos é que processos educativos possam
ter eco no campo social, avançando de forma integral, não dissociada, sendo
que o estímulo maior é dirigido à participação e não à competição em si. O que
se incentiva é a participação, o estímulo aos estudos, o interesse por
determinadas disciplinas, o despertamento vocacional e não a disputa.
Olimpíadas científicas sempre foram utilizadas no exterior como prática
comum, desde meados do século XX, para despertar o interesse em carreiras
científicas e/ou tecnológicas, na indústria ou na academia, além de promover,
em última análise, um ganho intelectual e social, muitas vezes acompanhado
também de ganho econômico. É interessante notar que, na maioria dos países,
essas olimpíadas são organizadas por sociedades científicas sob patrocínio dos
governos. Cite-se que a UNESCO21 tem avalizado muitas dessas olimpíadas
científicas internacionais.
De acordo com Cândido Silva (2016), a primeira olimpíada cientifica (de
matemática) ocorreu em 1894, na Hungria. Já a primeira olimpíada a nível
internacional ocorre em 1959, na ex-URSS. Especificamente, a primeira
Olimpíada Internacional de Química (International Chemistry Olympiad, IChO)
ocorreu em Praga, capital da então República Tchecoslováquia, em 1968. Até
1975, os países participantes eram do dito bloco socialista e o interesse era o
diálogo entre esses países, uma vez que a Primavera de Praga tinha criado
ressentimentos nos membros desse bloco. Somente em 1980 foi realizada a
primeira IChO em um país não pertencente ao bloco socialista, a Áustria. Hoje,
21

https://medium.com/hub-espm/olimp%C3%ADadas-cient%C3%ADficas-mudam-as-

fei%C3%A7%C3%B5es-da-educa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-88bceacbda0e

cerca de 76 países de todos os continentes participam dessa olímpiada
internacional e mais seis são observadores22. (IChO, 2018).
Segundo Rezende (2012), a gênese das olimpíadas de conhecimento no
Brasil está em sociedades científicas e conta com apoio do Governo Federal e
milhões de alunos de Ensino Médio participam delas:
As olimpíadas escolares têm sido praticadas por vários países. 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 a
Olimpíada Brasileira de Química, trata-se 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 apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), da Secretária 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 científica serão promovidas muito em
breve pelo governo federal, para as escolas públicas. (Rezende, 2012,
p.247)

O apoio do Governo Federal vem através do CNPq, que tem promovido
editais de divulgação científica todos os anos, preconizando a descoberta de
novos talentos, uma vez que
As Olimpíadas Científicas são consideradas momentos privilegiados
para a divulgação científica e para a descoberta e incentivo de novos
talentos. O caráter competitivo estimula a inventividade dos alunos e
professores, além de fornecer elementos fundamentais ao Ministério
da Educação para avaliar estudantes brasileiros em relação aos alunos
de outros países. Como benefício adicional, muitas olimpíadas
incentivam o trabalho em equipe, reforçando hábitos de estudo, o
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De acordo com os regulamentos da IChO, um país se torna membro, com direito a voz e a

voto, após participar por dois anos seguidos como observador.

despertar de vocações científicas e os vínculos de cooperação entre
equipes de estudantes e professores. (CNPq, 2015, p.214)

No contexto do Ensino Médio, observa-se que o Ensino/Aprendizado da
Química tem sido considerado como difícil e complexo.

Uma das maiores

dificuldades é sair da tradicional abstração e cálculos e trazer para o dia-a-dia
do alunado. Isso demanda esforço e preparo do professor, que tem sido cada
vez mais desestimulado em diversos aspectos. Quadros et al (2012) traz o
problema à tona, ao apontar o desestímulo dos professores em geral. Esse
desestimulo, segundo a autora, tem diversas origens, desde a questão salarial
até ao baixo rendimento dos alunos nas avaliações oficiais (vestibulares, ENEM
etc.). Como cita, um professor não pode obrigar um aluno a aprender, mas o
professor deve procurar estratégias para motivação, para que possa ter, na
cidadania sua grande compensação. Essa motivação tem grandes aliados, que
são os colegas, os professores de outras disciplinas, os parentes.

2.3 Olimpíadas de Química

As olimpíadas científicas, em particular a de Química, têm sido
instrumentos para a divulgação científica e para a descoberta de novos talentos,
como um fator de integração, esforço de aprendizagem e incentivo ao estudo. A
proposta da Olimpíada de Química é fomentar o ensino e aprendizagem de
Química em escolas de nível médio, utilizando a competição entre alunos para
estimular hábitos de estudo, através do companheirismo entre alunos/alunos e
alunos/professores. Há mais de uma década, por exemplo, a Olimpíada de
Química do Rio de Janeiro – OQRJ, tem trabalhado com esse objetivo.
A Química, assim como outras disciplinas, tem sua participação na
formação do cidadão, como preconizado pelos PCN. O aprendizado da química
não é considerado algo trivial ou simples. Ao contrário, para tentar minimizar as
deficiências desse aprendizado, novas ferramentas de ensino de variadas
formas e jeitos, técnicas e tecnologias são procuradas e incentivadas, na
intenção de sanar deficiências e dificuldades existentes .
Na busca pela formação integral do indivíduo, o aprendizado de química,
no Ensino Médio, é parte da formação do cidadão. A Química, no entanto, é

vista como uma disciplina complexa, difícil e/ou chata. Através das Olimpíadas
de Química, é buscado um aprendizado tal que, no ensino/aprendizagem dos
participantes, possa ter influência benéfica e profícua, uma vez que são
competições intelectuais entre alunos do Ensino Médio. A sua inspiração é,
obviamente, nas olimpíadas esportivas, onde atletas gabaritados e treinados
entram em competição, cultivando – em tese – laços culturais e alta performance.
As olimpíadas científicas são uma forma de competição entre alunos da
educação básica e superior, mas que primam por um ensino de qualidade, em
competições regionais e nacionais. Elas ocorrem anualmente, como uma forma
de gerar talentos numa determinada área, e assim tentar aumentar o número de
profissionais e/ou pesquisadores na referida disciplina, além de buscar a
melhoria do ensino.
Um dos objetivos de uma olimpíada científica é fazer com que o aluno
alcance a alfabetização e o letramento científico, através da decodificação de
símbolos, da interpretação de gráficos e de dados, e do desenvolvimento de
competências e habilidades. Ainda se destacam a contextualização e a
interdisciplinaridade em várias questões aplicadas aos alunos. Neste conceito
podemos dizer que as olimpíadas científicas, em parte também atendem aos
PCN, que preconizam o trabalho interdisciplinar e a importância de uma
mudança na forma de ensinar ciências na educação básica. Eles também
apontam a importância da alfabetização científica, que é definida e estudada por
diversos autores (HAZEL, TREFIL, 2005; CHASSOT, 2003), que discutem que,
por exemplo, fazer ciência é diferente de usar ciência. O usar ciência não
representa uma alfabetização científica, mas sim o fazer ciência. Chassot coloca
que analfabeto científico é aquele que é incapaz de uma leitura do universo ou
que o faz de maneira um pouco mais facilitada, mas que é incapaz de
transformá-lo em algo melhor.
Os PCNEM (BRASIL, 2000) resgatam as quatro premissas da UNESCO
para a educação: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver e
aprender a ser. Nesse documento está explícito que, para aprender a viver e
aprender a ser é necessário que o jovem aprenda a conhecer e a fazer, como
ações permanentes. Assim, a ética torna-se um ponto central a ser pensado por
todos os participantes da comunidade escolar, fazendo com que o conhecer e o

fazer sejam acompanhados de práticas e vivências saudáveis dentro da escola,
num processo de formação na ação. Essas práticas escolares vêm sendo
pensadas no sentido da inclusão social ou da minimização da exclusão.
Ao longo do tempo, várias ações têm sido propostas com o intuito de
melhorar a qualidade da educação brasileira. Dentre elas destacamos o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o incentivo às olimpíadas
científicas e às feiras de ciências e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica, FUNDEB. A pesquisa em educação tem possibilitado o
conhecimento sobre o que acontece nas instituições de ensino e o
desenvolvimento de ações direcionadas para os problemas locais. Porém,
quando se trata de instituições da educação básica e de ensino de Química, nas
palavras de Schnetzler (2002), as contribuições das pesquisas para a melhoria
do processo de ensino-aprendizagem ainda não chegam à maioria dos
professores, profissionais que, de fato, podem transformar o ensino nas escolas
desse imenso país. Segundo Schnetzler (2002, p.22),
[...] uma forte razão apontada pela literatura revela que
potenciais contribuições da pesquisa educacional não chegam
às salas de aula de forma significativa porque, usualmente, os
professores, em seus processos de formação inicial (cursos de
licenciatura) e continuada não têm sido introduzidos à pesquisa
educacional.

Partindo de duas premissas, a saber, o engajamento é condição para o
aprendizado e a existência de dificuldade dos professores de Química em
envolver o estudante em suas aulas, dirigimos nosso olhar para os ambientes
competitivos em sala de aula. Escolhemos essa perspectiva por conta da
experiência com as olimpíadas científicas e a percepção de que os estudantes
gostam de participar e se empenham nesse tipo de competição, trazendo como
consequência a valorização das aulas de Química.
Há de se considerar que a estrutura competitiva, própria das olimpíadas
científicas, evidencia o caráter de seleção dos melhores, pois um de seus
objetivos é que os alunos percebam que serão recompensados, à medida que
tiverem um desempenho destacado em comparação com os demais. O objetivo
dos estudantes, numa prova que selecionará apenas alguns, é fazer melhor do
que seus próprios colegas. Considerando que a escola é um espaço no qual as

desigualdades se fazem presentes, sejam elas pessoais – sexos, grupos étnicos
etc. – ou de desempenho, propiciado pela origem social, familiar, cultural,
econômica, a olimpíada poderia torná-las ainda mais evidentes.
Se, por um lado, existe a preocupação de que esse tipo de prova não se
torne um fator de exclusão escolar pelo fato de tentar alcançar uma premiação
e não consegui-lo, também existe a realidade de que, se o estudante dedicou,
mesmo que uma pequena parte do seu tempo ao estudo, já usufruiu
positivamente desta competição. Um tempo de estudo, qualquer que seja, é
muito melhor do que nenhum.
Canalle et al (2002), ao compararem a olimpíada científica com uma
olimpíada esportiva, afirmam que:
O atleta olímpico (esportivo) prepara-se para a competição e
depois dela seu preparo esvai-se com o tempo; ao contrário, o
‘atleta’ científico, enquanto se prepara para o evento, na verdade
prepara-se para a vida, para o futuro, talvez para a sua própria
profissão. Enquanto o atleta esportivo precisa de técnico ou
treinador, além de equipamentos para praticar sua modalidade
esportiva (quadras, cavalos, esgrimas, barcos, raquetes, bolas,
campos, revólveres etc.) o ‘atleta’ científico precisa
simplesmente estar na Escola, ter professores, livros e revistas
para ler. Enquanto um se prepara para um evento efêmero, o
outro prepara-se para a vida toda. (p. 11)

Segundo esses autores que são, também, os organizadores da Olimpíada
de Astronomia, mais do que premiar os estudantes, essas provas buscam
despertar o interesse pelas ciências e, até mesmo, possibilita a descoberta de
talentos precoces. Ao se sentir valorizado em uma determinada área de
conhecimento, o aluno tende a aprofundar seus conhecimentos nessa mesma
área e se dedicar ainda mais.
As olimpíadas científicas são atividades extracurriculares realizadas em
vários países para se atingir uma série de objetivos intelectuais, afetivos e
sociais. Alves (2006) comenta os dois tipos de competições escolares: as que
exploram o rendimento físico em atividades esportivas e as que envolvem o
conhecimento trabalhado e refinado em sala de aula, como as olimpíadas
científicas. Essas, apesar de culminarem em atividades extracurriculares, têm

ações que acontecem na sala de aula e que, de uma forma ou de outra, afetam
a organização escolar.
Constata-se na legislação brasileira, o apoio a políticas públicas eficientes
que deem apoio a atividades extracurriculares, conforme é descrito na Lei
n°13.005, de 25 de junho de 2014:
[...] oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às)
estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e
concursos nacionais;

Dentro das olimpíadas científicas realizadas no Brasil deve-se destacar o
trabalho desenvolvido na Olimpíada de Química, que inclusive hoje possui um
portal (www.obquimica.org) com informações sobre todas as olimpíadas de
química nacionais e internacionais. O portal dá acesso ao Programa Nacional
das Olimpíadas de Química, um programa que visa alcançar um ensino de
química com qualidade em todo território nacional. Esse programa apoia as
olimpíadas de química estaduais e regionais, organiza as nacionais (OBQ e
OBQJr), seleciona os alunos que representarão o Brasil nas olimpíadas
internacionais de química (IChO – International Chemistry Olympiad e OIAQ –
Olimpíada Ibero-Americana de Química) e promove aulas de reforço e de
aprofundamento de química nas escolas públicas de Ensino Médio em todo país,
principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que tanto carecem de professores
nesta área.
A OBQ, diferentemente das demais olimpíadas científicas, tem como fase
classificatória

a

etapa

estadual.

Para

participar

da OBQ,

o

aluno,

obrigatoriamente, deverá participar de uma olimpíada estadual e ser classificado
para tal. Na OBQ, até chegar à etapa final, chamada Fase III, o aluno deverá
participar de uma fase local, que ocorre em sua própria escola e essa fase é
chamada Fase I. A etapa seguinte, chamada Fase II, é a olimpíada estadual.
Cada Estado brasileiro tem uma coordenação e cada uma delas têm liberdade
para a escolha de como fará a prova classificatória para a Fase III, onde serão
indicados 50 alunos para a Modalidade A (1º e 2º anos do Ensino Médio) e

Modalidade B (3º ano do Ensino Médio)23.
Por exemplo, em São Paulo, a primeira etapa da prova estadual é por
meio de uma redação, cujo tema é escolhido pela Comissão Organizadora (em
sua maioria, professores da USP). Após a correção dessa redação, os alunos
classificados passam o dia no Campus da USP, em São Paulo/SP,

para

conhecer o Instituto de Química, participar de apresentações culturais e
científicas e ser avaliado mediante uma prova. No final do dia, com as provas
corrigidas, é feita a cerimônia de encerramento, com a premiação. O evento é
aberto para os professores desses alunos, bem como a seus pais.
Já no Rio de Janeiro, a Coordenação Estadual elabora uma prova
objetiva, que é aplicada na escola do aluno e corrigida, mediante gabarito oficial,
pelo professor local. Esse envia as notas à Coordenação e de posse de todas
as notas do Estado, é calculada uma nota de corte. Os alunos acima dessa nota
de corte farão uma segunda prova, com questões objetivas e subjetivas e uma
parte experimental, gravada previamente. As notas dessa segunda prova com a
primeira criarão um ranking e os mais bem colocados serão premiados. Todos
os medalhistas matriculados no 1º Ano (EM1) e no 2º Ano (EM2) concorrerão,
no ano subsequente, à III Fase da OBQ.
Com a autonomia de cada Coordenação Estadual, as provas estaduais
podem ser objetivas, subjetivas, mistas, em uma ou mais etapas, desde que
classifiquem 50 alunos para a Fase III. A Fase III ocorre com os alunos em seus
estados de origem, em lugar pré-determinado pela Coordenação Estadual. A
prova da Fase III é elaborada por uma Comissão Científica, constituída por
mestres e doutores em Química. A prova tem questões objetivas e subjetivas e
são corrigidas por uma equipe previamente treinada para tal. Após a fase de
divulgação de gabaritos, um período de tempo é aberto para recursos. Ao final
dos recursos, é divulgado o resultado final e os melhores alunos da Modalidade
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Cada Coordenação Estadual tem a autonomia de determinar como serão distribuídas essas

50 vagas para a OBQ. Ela pode indicar todos os alunos em uma única modalidade, dividir
igualmente ou fazer qualquer outro tipo de composição. Em geral, na maioria das coordenações,
privilegiam-se os alunos da Modalidade A. Isso é feito porque são esses alunos que têm a maior
chance de chegar a participar de uma olimpíada internacional.

A farão mais uma prova experimental (Fase IV) e desses, serão selecionados 15
alunos que farão um curso, chamado de Curso de Aprofundamento e Excelência
em Química24 e posterior avaliação final (denominada Fase V). Os quatro
melhores classificados serão designados Equipe Olímpica de Química do Brasil
e participarão da IChO e/ou da OIAQ.

2.4 Coordenações Estaduais das Olimpíadas de Química

As coordenações estaduais são autônomas quanto à sua organização e
administração25. Em alguns estados, a ABQ regional é que designa seus
coordenadores. Noutros, instituições de ensino chamam essa responsabilidade
a si. Por conta dessa autonomia, cada coordenação local tem constituição
própria. Por exemplo, em alguns estados existe a figura de um Coordenador e
um Vice-coordenador. Em outros, existe um colegiado de coordenadores que
discutem e elaboram as provas estaduais. Em outros mais, existe uma pequena
equipe. Assim, não existem apenas 27 coordenadores ou responsáveis
estaduais, existindo um número bem maior. Além das coordenações estaduais,
existe o Coordenador Geral, o professor Doutor Sérgio Maia Melo, que ocupa a
coordenação desde o início do Programa Nacional das Olimpíadas de Química.
Esses coordenadores se reúnem presencialmente uma vez por ano, num
evento chamado Reunião Anual dos Coordenadores, em local pré-estabelecido
(em 2017, ocorreu na UFPI, em Teresina/PI; em 2018, na UFC, em Fortaleza/CE.
Em 2019, na USP, em São Paulo/SP), que dura de três a quatro dias. Nela, são
discutidos temas relacionados às provas, regulamentos e financiamentos. Esse
24

Esse curso de aprofundamento é ministrado em instituições federais de ensino superior por

professores que componham o corpo docente de programas de pós-graduação em Química,
nessas instituições. O curso, em geral, dura duas semanas, com uma carga horária de 80 horas,
com aulas teóricas e práticas. Em 2019, esse curso foi ministrado em ambiente do PP. em
Química da UFMG.
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Por conta disso, foram entrevistados 43 coordenadores estaduais. Mesmo assim, nem todos

os coordenadores estaduais foram entrevistados. Estimamos que nossa entrevista alcançou
cerca de 70% de todos os coordenadores.

grupo de coordenadores se mantém em contato estreito ao longo do ano apesar
da distância física, através de correio eletrônico ou por meio de outras mídias
digitais, formando um grupo bastante interativo e dinâmico. Muitas discussões
ocorrem ao longo do ano e na Reunião Anual as decisões são tomadas,
formando diretrizes para o(s) ano(s) seguinte(s). Esse grupo é constituído por
homens e mulheres, majoritariamente mestres e doutores em Química, com
idade entre 26 e 68 anos trabalhando, em sua maioria, em instituições públicas
de ensino26.
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Esses dados serão apresentados no capítulo que trata sobre o Estudo Empírico das

Representações Sociais nas Olimpíadas de Química.

CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
3.1 Teoria das Representações Sociais
Quando Émile Durkheim, sociólogo francês, abre caminho para as
Representações Coletivas, na fundação da Sociologia, ele propõe que essas
Representações Coletivas traduzem as ideias e os pensamentos de um grupo
em relação a objetos-coisas, que são significantes para ele, enquanto grupo ou
sociedade. Desta forma, Durkheim procura mostrar que os fatos sociais são
coisas e, como tais, devem ser tratados.
Essas ‘coisas’ estão relacionadas com seus aspectos mais comuns e
gerais, daí sua importância em analisá-la na sua causa e na sua função em
relação ao próprio grupo, uma vez que as mesmas se distanciam do individual e
suas manifestações. Durkheim, em sua obra “As Regras do Método Sociológico”
(1895), afirma que o social não pertence a nenhum indivíduo e, por isso mesmo,
é modelado pela Consciência Coletiva (a realidade social derivativa de contatos
sociais). A obra de Durkheim demonstra a Consciência Coletiva como fruto de
representações de um grupo e não dos indivíduos em si. Ela iria para além da
individualidade, embora possa ter suas comparações com as representações do
indivíduo e do grupo (WACHELKE; CAMARGO, 2007)
Vida coletiva tal qual a vida mental é feita de representações. Essas
representações individuais podem ser comparadas com as representações
coletivas, uma vez que essas são necessárias para explicar crenças e/ou
comportamentos individuais, muito embora nem todos indivíduos de um mesmo
grupo

social

compartilhem as

mesmas

representações

coletivas. As

representações coletivas independem do indivíduo e fazem parte da consciência
coletiva. Ainda, segundo Durkheim, essa consciência transcende a consciência
individual, pela sua superioridade e pela pressão que exerce sobre ela, fazendo
que o individual seja uma contribuição para o todo e que o todo seja maior do
que a soma das partes. Para Durkheim (2010, p.53), a consciência coletiva é
“[...] conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de
uma mesma sociedade, formando um sistema determinado com vida própria”,
trazendo a diferenciação entre o coletivo e o indivíduo.
Baseado nessas ideias de Durkheim, Serge Moscovici propõe a Teoria

das Representações Sociais (TRS), no campo da Psicologia Social, em meados
da década de 50.

Provavelmente, a grande diferença entre o trabalho de

Moscovici (1961) e o de Durkheim reside no fato de que no segundo, a
Representação

Coletiva

seria

praticamente

estática,

sem

nenhuma

reelaboração no interior de um grupo de onde ela emerge. Para Moscovici, as
Representações Sociais (e não mais Representações Coletivas) são um
fenômeno das sociedades contemporâneas e têm, como característica
diferenciadora, ser passível de mudanças intragrupos, reelaborando as
representações, a partir de como os indivíduos podem interagir com elas, recriálas e as reinterpretar. Essas participações dos indivíduos acabam sendo
fundamentais, já que a perspectiva do indivíduo não se perde quando se analisa
o grupo e suas práticas sociais, mas se torna preponderante. Assim, as opiniões
e atitudes individuais acabam convergindo para uma ação coletiva, trazendo as
representações sociais como um potencial crítico e transformador.
A noção de representação social que emerge da Teoria das
Representações Sociais (TRS) não é fácil de definir, uma vez que o próprio
Moscovici deixa essa teoria aberta, o que causa uma grande discussão
(CAMARGO 2005). Ainda assim,

a TRS tem sido adotada em diversas

pesquisas, sendo considerada bem sucedida como recurso científico.
Talvez a ideia mais básica sugerida por Moscovici,

é que a

Representação Social poderia ser entendida como “a versão contemporânea do
senso comum” (MOSCOVICI, 1981, p. 191), que é uma forma específica de
pensamento social. Esse senso comum, gerado pelos grupos, se apresenta
como uma realidade social única, não vislumbrando a dicotomia entre o
individual e o social (isto é, o indivíduo e a sociedade), visto que na TRS, o
indivíduo e a sociedade não existem separadamente, mas são uma só entidade.
As próprias contradições que daí podem surgir são, na verdade, possíveis
transformações. Portanto, as representações sociais não são estáticas, mas
trazem em si informações, crenças, opiniões, posturas, comunicações, ações do
grupo, que são construídas coletivamente (MAZZOTTI, 1997).
Essas construções só são possíveis por meio de dois processos, a
objetivação e a ancoragem (MOSCOVICI, 1961). A objetivação tem a ver com a
reificação do abstrato, isto é, fazer do abstrato algo material, palpável e repleto

de significados. Já a ancoragem é a forma que se dá sentido à uma figura, dentro
de um determinado contexto. Ambos trazem para o mundo das coisas (objetos)
o mundo do coletivo (ideias). Os supostos reflexos do real fazem com que haja
uma passagem de conceitos (ou ideias) para esquemas ou imagens reais.
A objetivação trata de incorporar esse novo conhecimento e o readequar
ou readaptá-lo ao que se tem anteriormente. Assim, é possível transformar os
conceitos abstratos em concretos, no processo de reificação. Moscovici (1981,
pp. 181-209) chama esse processo de integração ao núcleo figurativo, que é um
“complexo de imagens que reproduz [...] um conjunto de ideias.”, que pode ser
incorporado. Ao ser incorporado, poderá se transformar em parte de uma outra
futura objetivação.
A ancoragem traz um novo pensamento ou ideia desconhecida para
aquilo que é familiar ao indivíduo, isto é, com o novo pensamento, o indivíduo
recorre a algo que lhe é já incorporado em seu mundo de ideias, algo que lhe
seja familiar e com isso busca a interpretação que melhor se adeque à sua rede
de conhecimentos. O que Moscovici (1981) chama de ancorar é isso: classificar
e denominar objetos. Tudo aquilo que não sofre ancoragem ou são estranhos ou
são inexistentes e, por isso mesmo, não fazem parte da Representação Social
de um indivíduo. Daí a necessidade de relacionar o novo com algo já familiar:
isso é a ancoragem. Essa constituição de uma rede de significações em torno
do objeto é uma relação com os valores e práticas sociais. Assim, a ancoragem
é uma atribuição de sentido em torno do objeto, relacionando a valores e práticas
sociais, isto é, integrar cognitivamente o objeto no sistema de pensamento préexistente (ALVES-MAZZOTI, 1994). Portanto, ao contrário da objetivação (que é
uma construção formal de conhecimento), trata-se de um processo contínuo de
reinserção do pensamento, com uma forte intervenção social.
Esses dois processos, objetivação e ancoragem, são processos que estão
na base da representação social e são necessários para alcançar uma
compreensão das práticas sociais, suas interações e suas dinâmicas. Esses
vínculos produzidos por ambos os processos são escolhas orientadas por
experiências.
Embora estudados inicialmente por Moscovici, a TRS não se fechou como
uma teoria acabada, mas em constante evolução. Uma grande prova disso é

presença das três grandes escolas que surgem com três discípulos de
Moscovici: Denise Jodelet, Jean-Claude Abric e Willem Doise. Cada um deles
procura aprofundar-se em uma linha de pensamento, desenvolvendo ainda mais
a TRS. Jodelet caminha pela originalidade do pensamento de Moscovici, através
da abordagem processual; Doise se articula com uma visão sociológica,
valorizando a abordagem societal. A linha seguida por Doise é conhecida como
a Escola de Genebra. Por sua vez, Abric procura trabalhar com a dimensão
cognitivo-estrutural das representações sociais, chamada de abordagem
estrutural. Essa linha é chamada, academicamente, de Escola de Midi.
Jodelet (1985) procura trazer maior clareza às ideias de objetivação e
ancoragem, aprofundando seus conceitos e interpretações. Para Jodelet, a
objetivação é uma operação estruturante, que utiliza os esquemas conceituais,
de tal forma que o excesso de significações seja reabsorvido. Esse processo se
passaria em três fases, a saber (JODELET, 1992) :
- Construção seletiva: a utilização de critérios normativos, que possam fazer uma
triagem em função de sua realidade social;
- Esquematização estruturante: a reprodução de uma estrutura conceitual, que
é capaz de trazer ao indivíduo uma imagem que ele possa entender e associar
em sua vivência e em suas relações. Ao organizar esses esquemas, o indivíduo
tem como resultado o chamado núcleo ou esquema figurativo, provocando a
reificação do novo.
- Naturalização: é quando o conhecimento científico é apropriado por indivíduos,
transformando-se em senso comum.

Ao ser naturalizado, um determinado

conhecimento passa a não sofrer mais questionamentos, uma vez que passa a
fazer parte do universo social.
O que se percebe com clareza é que a TRS está ainda numa fase
de aperfeiçoamento, para que a mesma seja estruturada com maior
detalhamento em seu escopo estrutural e conceitual. Notadamente, ela encontra
eco em países europeus, onde nasceu, e na América Latina, que tratam a
questão social com uma visão menos individualista do que nos Estados Unidos.

Isso se reflete principalmente no fato de que as três maiores escolas da TRS são
europeias e de colaboradores muito próximos de Moscovici.
Se por um lado existe o universo científico, o universo da ciência
(MOSCOVICI, 1973), no qual existem teorias e os especialistas tem alguma
hierarquia, devido à sua capacidade, por outro lado, o universo do senso comum
é o locus onde as práticas cotidianas acontecem, e os seus participantes são
amadores. Como tais, têm a mesma competência para conversar entre si e,
dessa forma, buscarem entenderem a realidade e adequarem os conceitos com
as suas vivências e experiências.
As Representações Sociais também são construídas na mídia (com
alcance público) por meio de processo de comunicação (MOSCOVICI, 2003).
Jodelet (2001, p.22), acerca disso, afirma: “(as representações sociais) circulam
nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e
imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e
espaciais”, reforçando a necessidade de um ‘entendimento leigo’, do senso
comum. Essa ação do entendimento e apropriação de conhecimentos científicos
é comum, pois “ação humana é, em grande parte, guiada a partir de razões
simbólicas, o senso comum, e não por motivos racionais” (CASTRO &
FERREIRA, 2015).
A popularização de conceitos científicos se torna parte do ‘discurso diário’
dos leigos. Mas como eles são incorporados nesse discurso? Quando pessoas
passam a ter contato com ideias das quais não tem um conhecimento pleno, são
buscadas formas e maneiras que possam transformar esse conhecimento em
algo acessível, a partir de coisas que lhe são comuns, evidentes para um
determinado grupo (MOSCOVICI, 2012), para que seja dado sentido comum.
Gamson (1988, p. 165) chama esse conjunto de ideias e símbolos que
são usados no processo de construção de sentido de “discurso público
relevante”, que tem semelhanças com as Representações Sociais articuladas
por Moscovici. Desta maneira, Gamson descreve essa organização de conceitos
populares comuns como o sentido dado por leigos, que se torna parte bem
sucedida desse “discurso público relevante”, que pode ser chamada de
popularização científica e é uma representação social da ciência para o público
leigo.

Billig (1991, p. 66) afirma que “as ideias científicas são alteradas de um
modo específico”. Essas alterações são realizadas tanto para comunicação
quanto para ser admitido por diversos grupos sociais, que o duplicam para
atender o que lhes for mais favorável.
Na história das ciências verifica-se a passagem do senso comum ao
científico, ou seja, enunciados usuais foram o ponto de partida para a elaboração
dos conceitos científicos, mas em nossa época isso se inverteu, pois agora, por
meio da divulgação, o "senso comum é a ciência tornada comum" (MOSCOVICI,
2013, p. 60), o que se faz por meio de modificações relevantes dos conceitos
científicos, os quais são adaptados aos valores, às necessidades e interesses
dos grupos sociais. Como as representações sociais podem ser consideradas
com um conjunto de noções, valores, proposições e definições no viver diário
das pessoas, em face às suas comunicações interpessoais, o conjunto de
conhecimentos de um determinado objeto é compartilhado pelos membros do
grupo.

Assim, ao se apropriar de um objeto não familiar, são criadas

representações para o transformar algo familiar. De acordo com Moscovici
(2003, p. 61), “ocorre um processo que transforma algo estranho e perturbador,
que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias, e o compara a um
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada”. Isso faz com
que o objeto estudado possa ser incorporado e adjetivado no conjunto de
conhecimentos socialmente elaborados.
Se por um lado existe o universo científico, o universo da ciência
(MOSCOVICI, 1973), no qual existem teorias e os especialistas tem alguma
hierarquia, devido à sua capacidade, por outro lado, o universo do senso comum
é o locus onde as práticas cotidianas acontecem, e os seus participantes são
amadores. Como tais, têm a mesma competência para conversar entre si e,
dessa forma, buscarem entenderem a realidade e adequarem os conceitos com
as suas vivências e experiências.
Sobre essa questão do senso comum, Moscovici (2003), propõe que
“... a ciência era baseada no senso comum e fazia senso comum menos comum;
mas agora senso comum é a ciência tornada comum”. Assim, a Teoria das
Representações Sociais permite entender, em certa medida, como um
determinado grupo social, através de seus indivíduos concebem suas práticas e,

consequentemente, seus sentidos e significados, através da construção de um
determinado conhecimento.
Ao se observar um determinado grupo social, é possível verificar como o
conhecimento desse mesmo grupo é construído e representado, e estudar a
relação do indivíduo com a sociedade na qual está inserido, uma vez que são os
indivíduos que compõem o grupo social (SÁ, 2006). Essas representações,
construídas socialmente, passam a ser comunicadas, dando forma à realidade
(ALVES-MAZZOTI, 2008), sendo essa comunicação através de ações,
representações e códigos característicos. Como o grupo social tem um
determinado saber constituído socialmente, a Teoria das Representações
Sociais aponta a maneira de como a construção da realidade dos indivíduos no
grupo é realizada, mediante a posição tomada. Abric (2000) diz que as práticas
sociais são dependentes da “identificação da ‘visão de mundo’” que o grupo
tem. Essa visão de mundo permite compreender como as interações sociais
funcionam e o que determina suas práticas sociais. Cabe ressaltar que o grupo
social não está só, e apresentam relações com outros grupos de seu entorno
social mais próximo.
Abric propõe identificar, além da Representação Social, quais são os
componentes de sua estrutura, a qual, em sua tese de doutoramento de 1976,
chamou de Teoria do Núcleo Central – TNC, partindo da hipótese de como uma
representação social está organizada.

Para isso, ele afirma que

“toda

representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de um
ou de alguns elementos que dão à representação o seu significado” (ABRIC,
1994, p.73 apud SÁ, 1996).
A ideia proposta é que as representações sociais se organizam em
estruturas complementares: o núcleo (ou sistema) central e o sistema periférico.
Esse núcleo central é rígido, consensualizado e rígido, em oposição ao sistema
periférico que é mutável, flexível e individual. De acordo com Sá (1998), a teoria
proposta por Sá permite compreender melhor as contradições existentes nas
representações sociais, exatamente por apresentarem essas duas estruturas.
Assim, as representações sociais são geradas e organizadas a partir do núcleo
central; assim, o núcleo central tem características de resistência a mudanças.
Por sua vez, o sistema periférico (elementos periféricos) seria mais suscetível a

mudanças por ser a interface entre a movimentação social externa e a
construção da representação.
Um outro ponto extremamente importante é a função identitária. Abric
(1994) propôs quatro funções essenciais para as representações sociais:função do saber ou cognitiva: é a que permite um grupo social compreender e
explicar sua realidade social;
- função orientadora: é a que orienta práticas sociais, condutas e
comportamentos de um grupo social;
- função justificadora: é a que permite que os membros de um grupo social
expliquem e justifiquem suas ações e condutas em seu meio social, e
- função identitária: é a que permite que os membros do grupo se identifiquem
enquanto grupo.

A função identitária está relacionada com a identidade do grupo, pois situa
um determinado grupo social com a sua cultura, suas características específicas,
definindo sua identidade e situa os indivíduos do grupo social analisado dentro
do campo social, permitindo que esse mesmo grupo elabore sua identidade
social. No entanto, as ideias, informações, pensamentos, opiniões do grupo
sobre sua prática podem, conforme Ibanez (1988, apud Sá, 1998) não ser
caracterizado como representação social.
Segundo Jodelet (1989, p. 36) a representação social é uma forma de
conhecimento compartilhada e socialmente desenvolvida “com projetos práticos
e contribui para a construção de uma realidade comum ao grupo social”. Assim,
a construção de uma identidade social de um determinado grupo se origina pela
assimilação de conhecimentos e pelo comportamento intragrupal como
decorrência de um “processo de elaboração psicológica e social da realidade”
(JODELET, 1989, p.36-37). As representações sociais, através de sua função
identitária, mantém a identidade de um grupo mediante a sua cultura e, como
acentua Moscovici (2013), são colocadas como um modelo, distinto e partilhado
por um grupo de pessoas.

3.2 A Teoria das Representações Sociais e a Química
Por que usar a TRS em pesquisas sobre Ensino de Química? De uma
forma geral, conhecendo-se a estrutura da Representação Social e, por
conseguinte, como os elementos dessa representação organizam-se em seu
núcleo central e sistema periférico, existe a possibilidade de entender e conhecer
como um determinado grupo social pensa e age em relação às suas ações. O
fato de conhecer a sua prática, ela pode ser repensada e modificada,
consolidada ou, até mesmo, descartada, uma vez que, analisando os dados,
percebemos

sentidos, significados e processos. Essas informações são

capazes de dar um sentido de entendimento e pertencimento do grupo em
relação a si mesmo e ao seu entorno, ao mundo. É nessa identificação que
Moscovici (2010) afirma que os sujeitos constroem a partir do objeto que é
possível entender o objeto em si.
Embora existam pesquisas relacionando a TRS com a Química e também
existam outras que relacionam as olimpíadas de Química, não foram
encontradas, de acordo com os repositórios pesquisados (Google Academics,
CAPES etc.) nenhuma que relacione a TRS com as olimpíadas, sendo esta
pesquisa inédita, ao menos no período compreendido entre 2010 e 2108, para
se entender como essas representações sociais atuam nas práticas dos
organizadores (coordenadores) das olimpíadas de Química.
Estudando-se, a partir da TRS, a representação social da Olimpíada de
Química, sua estrutura, organização e sua hierarquização, de acordo com Abric
(2000), torna-se possível a sua compreensão, a visão de mundo dos seus
responsáveis.

Assim,

ao conhecer e entender como funcionam, torna-se

possível entender como essas representações atuam nas práticas e como as
práticas influenciam as representações (CAMPOS, 2003), uma vez que se
apresentam em duplo sentido. Campos (2012) também cita que um sistema
cognitivo construído por ator social (individuo ou grupo), baseado na TRS, é
capaz de “dar sentido à situação percebida e aos comportamentos
empreendidos”.
Sendo a representação social a construção do sujeito (ou grupo social)
sobre o objeto mas não sua reprodução, ela é sempre reconstruída. No caso da

Química/Ensino de Química, ela se dá à medida que o sujeito ou grupo social
reflete, por exemplo, nas suas atividades propedêuticas, planejamentos
pedagógicos e práticas didáticas. A dificuldade de um pronto entendimento por
parte da maioria dos alunos, leva docentes a procurar estratégias que possam
melhorar o entendimento e conhecimento sobre essa disciplina. Uma dessas
estratégias é justamente a Olimpíada de Química, uma vez que, para participar
desse evento, se tornam necessários momentos de dedicação de estudos,
resolução de exercícios, leitura, interpretação, debate com colegas e
professores, ou seja, um preparo mínimo para tal participação.
Assim, pretendemos conhecer e entender as possíveis representações
sociais dos coordenadores das olimpíadas de Química do Brasil, que formam o
grupo social pesquisado, no intuito de contribuir para o Ensino de Química,
através de estratégias alternativas extraclasse abrangentes e entender o que
motiva esses mesmos coordenadores, já que essas práticas podem ser
(re)orientadas pelas representações sociais mediante conjuntos organizados,
significações sociais e processos educativos.
Essa contribuição decorre de movimentos que acontecem em escolas que
participam das olimpíadas, uma vez que escolas participantes criam turmas
especiais, com a dedicação de um professor, para resolução de questões de
grandes concursos e competições

que envolvam essa disciplina; aulas de

tópicos especiais, além do conteúdo programático; contratação de monitores
para tirar dúvidas. Além dessas ações da escola, os próprios alunos se reúnem
para tirar dúvidas entre si, para procurar resoluções na WEB, em sites que
contém esse conteúdo (por exemplo, http://portal.metodista.br/olimpiada-dequimica/gabarito; https://enem.estuda.com/questoes_provas/instituicao-158/obq
;https://www.youtube.com/watch?v=BETe3xcvRFo; http://noic.com.br/materiaisquimica/guia/ ; etc), formando grupos de estudos, presenciais ou virtuais. Um
exemplo considerável é o Torneio Virtual de Química, que é um evento
organizado por estudantes de graduação de Química e de Engenharia Química
da UNICAMP, que objetiva
“fomentar o interesse e o estudo da Química, visando um estreitamento na
relação entre alunos e professores e os incentivos ao trabalho em equipe, ao
estudo de excelência e à ampliação da capacidade de pesquisa dos
participantes. Também busca-se aproximar os ensinos médio e superior em

termos de conteúdo, de forma a, eventualmente, auxiliar o participante em
seu caminho universitário e desenvolver seu interesse pela academia. Assim,
se espera incentivar a entrada de alunos mais motivados nas universidades,
em especial no que concerne às áreas de ciências exatas e biomédicas”.27

Como já observado anteriormente, um dos referenciais teóricosmetodológicos que tem tendo grande destaque na Educação é a Teoria das
Representações Sociais, uma vez que a mesma é interdisciplinar, aplicável a
diversos campos das ciências. Isso lhe confere um caráter transversal, pois
permite uma adaptação a muitos campos de pesquisa e áreas de conhecimento.
Sendo a Teoria das Representações Sociais originária da Psicologia
Social, ela possui uma característica ímpar, uma vez que, mesmo
compreendendo as diversas práticas sociais de um determinado grupo, ela não
perde a perspectiva do individuo. Assim, a partir da construção da realidade do
indivíduo de um determinado grupo social, que é construído coletivamente pelo
contexto da interação e comunicação entre os indivíduos, ou seja, as
Representações Sociais se originam da vida cotidiana e da interação entre esses
mesmos indivíduos, que são membros de grupos sociais.
Uma vez que a Teoria das Representações Sociais é

baseada nas

comunicações interpessoais, elas são o conjunto de conceitos, proposições e
explicações da vivência de cada indivíduo e, por conseguinte, o próprio grupo.
As representações sociais vão evoluindo conforme a própria dinâmica do grupo
se desenvolve.
As representações sociais em um grupo social, como o dos
coordenadores das olimpíadas de Química, podem prover um diagnóstico dos
conhecimentos, expectativas e estruturas dos coordenadores e, com isso,
direcionar as práticas docentes e, como será visto, a pesquisa e a gestão das
próprias olimpíadas.

Os valores presentes na representação social são

partilhados pelo grupo em si e mantém ao longo dos anos, ainda que valores
individuais tenham origem em uma vivência específica, num estado da
federação, dentro de uma instituição de ensino, com trajetórias formativas
diferentes, práticas docentes heterogêneas e expectativas diversas.
27
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A dimensão continental de nosso país se reflete neste ponto. A distância
física e as estruturas das instituições apoiadoras das olimpíadas influenciam em
seu resultado. Por exemplo28, ao se comparar o Estado de São Paulo, com 79
instituições com curso superior de Química e 38.720 alunos de Ensino Médio
nas Olimpíadas com o Estado do Tocantins, que possui apenas duas instituições
com curso superior de Química e apenas 1.807 alunos participantes das
olimpíadas, essa dinâmica é bem percebida.
Embora se perceba a possível existência de representações sociais das
olimpíadas, as experiências individuais dos coordenadores, contextualizadas em
suas realidades educacionais são muito diferentes.
Portanto, ao se estudar o grupo de coordenadores estaduais das
olimpíadas de Química, é possível analisar como as representações sociais são
construídas e elaboradas, permitindo, de uma forma compreensiva, um
diagnóstico com vistas à melhoria do ensino e da pesquisa, ao relacionar à
construção da concepção de olimpíada de química dos coordenadores.
Ao se constituir um grupo social, o grupo dos coordenadores estaduais
das olimpíadas de Química tem a sua identidade definida através das ações
efetivadas de formas internas e externas às olimpíadas, resguardando a auto
imagem positiva, reforçando a ideia da função identitária aí existente. Essa auto
imagem parece ser conquistada através das ações realizadas e vinculadas às
olimpíadas, como cursos de aperfeiçoamento e/ou aprofundamento; incentivo
aos discentes de graduação e pós-graduação na participação de elaboração,
aplicação e correção de provas; participação em eventos de educação, ensino e
aprendizagem; diálogo com escolas e instituições; aproximação com conselhos
regionais e federal de Química.

Essas ações denotam o papel social do

professor, do coordenador das olimpíadas e da própria olimpíada, pois
apresentam um caráter dinâmico.
Os professores/coordenadores das olimpíadas estabelecem relações de
pertencimento à própria olimpíada, uma vez que se identificam com seus
propósitos e objetivos e, ao mesmo tempo, se diferenciam dos demais docentes
da área por conta de suas ações no ensino/aprendizagem em Química. É esse
28
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sentimento de pertencimento que se torna a fonte de coesão e integração dos
elementos desse grupo social, pois a identidade só pode ser construída na
alteridade, sendo possível enxergar no outro a si mesmo, nos erros e nos
acertos.

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS EMPÍRICOS

4.1 Método

Ao se fazer uma pesquisa científica, é necessária uma escolha adequada
de metodologia, que deve estar correlacionada com o referencial teórico
escolhido. Desta maneira, a opção foi a abordagem estrutural de Abric, na qual
Representações Sociais de um grupo social apresentam estruturas de
conhecimento de temas pertinentes ao próprio grupo. Assim, a análise não é
apenas do conteúdo das Representações em si, mas também suas origens e
suas transformações.
A pesquisa foi realizada junto aos coordenadores das olimpíadas de
Química e o instrumento de coleta de dados foi um questionário aberto. As
respostas foram inseridas no software IRaMuTeQ e foram analisadas pelo
método Análise Textual Discursiva. Este software identifica, a partir do corpus
analisado, as classes textuais e as categorias utilizadas pelos entrevistados.
A análise lexográfica é de grande importância quando um determinado
grupo social é estudado, pois ela apresenta a parte consensual de uma
representação e esse consenso pode ser considerado a própria identidade do
grupo.

Com auxílio do software IRaMuTeQ, trechos dos discursos dos

Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, mesmo que possam ser aparentemente
diversos, são aglutinados em termos de relações próximas ao seu significado.
Com esse tipo de estruturação das aglutinações dos termos é possível
compreender melhor o contexto do grupo social e reconstruir o seu discurso
consensual, de acordo com a relação das palavras, suas associações em
classes e as frequências. Essa estrutura textual, trazida à luz pelo software
IRaMuTeQ, corresponde à estrutura da representação social.
4.2 Os sujeitos e o campo da pesquisa.

Os sujeitos participantes da pesquisa são os coordenadores estaduais
das olimpíadas de Química, de ambos os sexos, com idades entre 25 e 65 anos,
com formação em Química e áreas afins (Engenharia Química, Farmácia), em

sua maioria com ampla experiência docente, sendo coordenadores entre dois e
28 anos, predominantemente doutores, trabalhando majoritariamente em
instituições públicas federais de ensino. Para fins de funcionalidade (e não de
identificação), eles são registrados, por exemplo, por P22. Isso significa que é o
professor ou professora (P), na 22ª colocação na listagem, sendo a ordem
aleatória.
A quantidade de coordenadores das olimpíadas estaduais não é igual ao
número de estados da federação, uma vez que muitas Coordenações Estaduais
são compostas por colegiados. O número total de coordenadores é de
aproximadamente 55, sendo que 43 responderam às entrevistas.
Os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa foram categorizados, a partir do
Questionário Objetivo em:
-

Distribuição por Sexo

-

Faixa de Idade

-

Faixa de Tempo nas Olimpíadas

-

Formação na Graduação

-

Titulação mais Alta

-

Tempo de Magistério

-

Tipo de Instituição

Os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa são majoritariamente do sexo
masculino, sendo 77% deles. Já 23% deles são do sexo feminino. A idade foi
dividida por faixas, de 25 a 35 (Faixa I), de 36 a 45 (Faixa II), de 46 a 55 (Faixa
III) e acima de 55 (Faixa IV). Não há professores com menos de 25 anos e os
que estão acima de 55 anos apenas dois se encontram aposentados. Assim, os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa estão assim distribuídos:
-

Faixa I: 21%

-

Faixa II: 23%

-

Faixa III: 42%

-

Faixa IV: 14%

Já em Tempo de Participação nas Olimpíadas é considerado somente a
partir do momento no qual é efetivamente Coordenador Estadual. Essa distinção

deve ficar bem clara, uma vez que um número considerável de Coordenadores
já foram ou participantes como alunos (Por exemplo, P39 decidiu seguir a
carreira em Química conta de sua participação numa olimpíada estadual e,
conforme suas palavras, “...por volta do segundo ano do Ensino Médio, quando
eu comecei a acompanhar mais de perto o trabalho de um dos meus professores
favoritos.), ou quando eram professores em alguma escola, aplicando as provas.
Essa participação foi dividida em Faixa de Tempo:
-

Faixa I: de 01 a 02 anos

-

Faixa II: de 03 a 05 anos

-

Faixa III: de 06 a 10 anos

-

Faixa IV: acima de 10 anos

É importante ressaltar que os Coordenadores das Olimpíadas antes de
assumirem de fato a Coordenação, participam em torno de dois anos como
subcoordenador ou vice-coordenador, conforme o Estado. Quando um
Coordenador está na Faixa I, significa que efetivamente é coordenador há pouco
tempo, mas que participa das olimpíadas há mais tempo.
A formação na Graduação é, como se esperava, maciçamente em
Química (88%), tanto em Licenciatura ou Bacharelado. As áreas afins estão
presentes, tais como Engenharia Química (5%), Química Industrial (5%) e
Farmácia (2%). Todos são professores (podendo estar em um ou mais nível de
atuação: Ensino Médio, Ensino Médio Técnico, Graduação e Pós Graduação)
com diferentes tempos de magistério. Com mais de 20 anos de magistérios são
maioria, com 45%; entre 15 e 20 anos são 28%; entre 10 e 15 anos, existem
17%. Com menos de 5 anos e entre 5 e 10 anos constituem 5%, respectivamente
cada.

É extremamente significativo, uma vez que 90% total dos

Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa tem uma experiência de mais de 10 anos
de magistério. Some-se a isso o fato de 67% serem doutores, 23% mestres, 5%
especialistas e 5% com Graduação, somente. Ou seja, a experiência acadêmica
é muito grande e profícua e esses dados apontam uma real preocupação com o
Ensino da Química e o seu desenvolvimento.
Desses, apenas 12% estão vinculados em instituições particulares e 88%
em instituições públicas. Dessas instituições públicas, 74% são federais e 26%

são estaduais. Ou seja, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa são
massivamente professores doutores em instituições públicas federais, com uma
larga experiência em sala de aula. Esses dados corroboram a ideia da
preocupação com o Ensino de Química no âmbito das olimpíadas.

4.3 Instrumentos de coleta de dados

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de questionário
questões abertas, via entrevista (ao vivo, com gravações, ou por e-mail),
questões objetivas, baseado tanto na TRS de Moscovici (2012) como na TNC,
de Abric (2001), uma vez os dados coletados do corpus apresentam informações
relevantes à analise. Assim, os termos evocados pelos sujeitos da pesquisa
apresentam similitude e conduzem a um possível núcleo central e uma possível
periferia.
É interessante notar que Jodelet (2001) aponta que coleta de
informações, via questionários ou entrevistas é importante para analisar e
explicar as representações sociais, uma vez que é possível identificar conjuntos
de significações por meio de associação de palavras. Sendo as palavras uma
mensagem, um discurso, é possível buscar o sentido e a representação por
detrás dessas palavras.
Gil (2008) afirma que a entrevista/questionário é uma das técnicas de
coletas de dados mais utilizada nas ciências sociais, considerando que a técnica
tem valor similar ao tubo de ensaio na Química (GIL, 2008). Assim, as
entrevistas/questionários foram individuais, e com todo o cuidado para não
induzir respostas, com o tempo aberto, sem restrição de horários. As
entrevistas/questionários foram concluídas de tal forma que foi deixada a “porta
aberta”, para futuros contatos e novas entrevistas seguindo aquilo que é
chamado “efeito Zeigarnik”, que é manter o interesse mesmo com a interrupção
ou finalização da entrevista29.
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Existe o interesse do pesquisador em continuar pesquisas na área, com outros enfoques.

Entrevistas com esses coordenadores serão de extrema valia.

O questionário aplicado é constituído por questões objetivas e por
questões semiestruturadas, sendo respondidas ou ao vivo, com gravações, ou
por escrito, em uma única etapa. As questões objetivas foram feitas para
identificar o perfil sociodemográfico dos sujeitos. Já as semiestruturadas foram
fundamentadas por uma livre expressão de ideias, mas sempre voltadas para
três grandes temas: A Química, O Ensino de Química e as Olimpíadas de
Química.
As respostas das questões semiestruturadas foram espontâneas, sem
controle ou estímulo por parte do entrevistador, procurando a liberdade total dos
sujeitos da pesquisa (GIL, 2008)
As entrevistas/questionários foram realizadas de duas formas:
- Presencialmente, mediante gravação e posterior transcrição das informações
coletadas. Essas entrevistas presenciais foram realizadas em intervalos nas
reuniões anuais de coordenadores ou reuniões de comissões ou aproveitando
viagens de cunho profissional a outros estados.
- Via eletrônica (ou por correio eletrônico, via Google Forms ® ou via entrevista
remota – Skype ® ou similares). Como não houve a oportunidade de entrevistar
todos os coordenadores presencialmente, muitos se dispuseram a responder a
entrevista via eletrônica.
As questões objetivas tinham como enfoque identificar o perfil dos sujeitos
entrevistados para se verificar a relevância do contexto sociodemográfico em
que estão imersos e estão apresentadas no Apêndice I. Os dados obtidos se
demonstraram importantes para a pesquisa, uma vez que muitas respostas são
estruturadas a partir da experiência pessoal do Coordenador/Sujeito da
Pesquisa.
As questões semiestruturadas (Quadro 07) foram feitas de uma única vez.
No entanto elas eram subdivididas em três blocos. Esses blocos se referiam:

- Bloco I: Indução de Metáfora
- Bloco II: O Ensino de Química
- Bloco III: As Olimpíadas de Química.

Quadro 07 – Entrevista, Questões Semiestruturadas, com respostas livres

1. Se a Olimpíada de Química fosse uma reação química, qual
seria? Por quê?
2. Como você começou a se interessar por Química?
3. Qual a área da Química que você mais gosta de ensinar?
4. Como e quando você começou a se interessar pelo Ensino da
Química?
5. Como você se aproximou das Olimpíadas de Química?
6. Como você se envolveu na organização das Olimpíadas de
Química?
7. Qual

a

importância

das

Olimpíadas de

Química

para

professores de Química?
8. As Olimpíadas de Química têm algum impacto no Ensino de
Química?

É importante ressaltar as diferenças

das questões 5 e 6, que têm

objetivos diferentes. A questão 5 se refere a uma aproximação, seja como aluno,
como professor ou coordenador da escola, uma vez que muitos ex-alunos, que
participaram como competidores das olimpíadas de Química – alguns
medalhistas, se formaram na área e quando tiveram oportunidade, em suas
atividades profissionais, se engajaram no Projeto Olimpíadas de Química. Já a
questão 6 se refere a um envolvimento e participação como Coordenador
Estadual da olimpíada.
Portanto, o Bloco I, indução de metáfora, se constitui da pergunta 1. Já o
Bloco II se refere ao ensino da Química, e está constituído das perguntas 2, 3, 4
e 8. O último bloco, o III, se refere às olimpíadas de Química (perguntas 5, 6, 7
e 8). Ressalte-se que a pergunta 8 está presente, para fins de análise nos Blocos
II e III, uma vez que ela se refere tanto ao Ensino como às olimpíadas.
Questão 1 está imersa no universo acadêmico dos sujeitos da pesquisa e
proporcionou uma ligação imediata da pesquisa com as suas vivências
acadêmicas. Em geral, ela causou um momento de reflexão e descontração,

levando todos os sujeitos da pesquisa à uma busca crítica dessa associação.
Embora existisse uma gama enorme de formação na área (i.e., Química
Inorgânica, Físico Química, Química Orgânica etc.), as respostas foram
associadas à Química básica, que tem um caráter mais inicial nessa ciência.
O Bloco II está mais relacionado com a prática acadêmica diária, ou seja,
o ensinar Química. O vincular com suas atividades acadêmicas traça uma
história acadêmica, uma vez que remetem à atração inicial pela Química, como
ciência. No geral, como foi analisado, existe uma carga afetiva com esse início.
A afetividade na prática pedagógica tem um papel importante para que um aluno
possa decidir um futuro acadêmico. Em geral, a figura de um professor
apaixonado por sua disciplina pode direcionar seus alunos a um determinado
futuro acadêmico.
Essa afetividade pode despertar paixões ou ódios por uma determinada
disciplina, uma vez que ela influencia positiva ou negativamente o aluno. Quando
positiva, a construção do conhecimento torna-se mais agradável e aponta um
norte profissional. Quando negativa, existe a desvinculação cognitiva. O parecer
CNE/CEB no 7/2010 aponta a necessidade de considerar o currículo como
conjunto de experiências, com uma ênfase na gestão das emoções (MEC, 2010,
p. 19). É inegável que bons professores são sempre lembrados por seus alunos,
e que são capazes de despertar uma carga emocional positiva à sua disciplina.
A escola tem um papel relevante no desenvolvimento social, cognitivo e
afetivo dos alunos e um professor tem uma importância ímpar nesse processo.
O Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, destacava a necessidade de
preparo físico, emocional e afetivo por parte de professores (FREIRE, 2010, p.
11), “profissionalmente competentes e amorosos”, já que o processo educativo
é fundamentado na relação professor/aluno e é nessa interação que se
fundamenta o sentido da aprendizagem.
O Bloco III apresenta-se com uma relação direta às olimpíadas de
Química e suas implicações. As questões desse bloco procuram, a partir de suas
respostas, compreender e determinar a Representação Social na realidade
profissional dos sujeitos da pesquisa. Nesse ponto, a entrevista realizada
procura identificar o conteúdo da representação e a relação entre os elementos.

Os sujeitos da pesquisa são, em sua maioria, professores do ensino
superior, que promovem, com apoio de suas respectivas instituições, as
olimpíadas. O apoio institucional decorre de ações extensionistas e sempre
vinculado aos grupos de pesquisa dos sujeitos da pesquisa. Alguns são exolímpicos e se sentem compromissados, de certa forma, com as olimpíadas.
Outros, como professores do Ensino Médio, procuram o incentivo extraclasse
para promover uma atração à Química.
Observa-se assim, entre os sujeitos da pesquisa, um grau de afetividade
com as olimpíadas, pois ocorre um encontro de interesses acadêmicos por meio
do processo educacional, culminando em uma aprendizagem maior na Química.
A maneira e a forma como os sujeitos da pesquisa incentivam seus alunos
podem ser observadas, por exemplo, nos sítios eletrônicos das olimpíadas
estaduais e da olimpíada brasileira de química. O incentivo, por exemplo, vem
da solenidade de encerramento do evento, onde, ao ser premiado, o aluno do
Ensino Médio é reconhecido publicamente, perante seus colegas de escola e de
sua família. O reconhecimento público, por parte de familiares, colegas e
professores influencia no aprendizado e formação do aluno, gerando um impacto
positivo em suas escolhas futuras.
É importante ressaltar que as ações de coordenação, elaboração,
distribuição e correção de provas, divulgação e demais atividades relacionadas
com as olimpíadas estaduais e nacionais são realizadas sem nenhuma
renumeração. Ao contrário, muitas vezes os coordenadores acabam gastando
parte de seus vencimentos ou salários para a realização das olimpíadas. A
grande recompensa reside na satisfação pessoal.
4.4 Análise dos Dados
Os corpus coletados foram analisados a partir da inserção dos dados no
software IRaMuTeQ
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, que é um software gratuito, que foi desenvolvido

inicialmente em francês por Pierre Ratinaud em 2009 (CAMARGO; JUSTO,
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Acrônimo de Interface de R pour les Analyses Multidimensionnalles de Textes et de

Questionnaires (RATINAUD, 2014; CAMARGO & JUSTO, 2013).

2013). No Brasil, inicialmente foi difundido pelo LACCOS (Laboratório de
Psicologia Social da Comunicação e Cognição da UFSC, CIERS-Ed – Centro
Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade Educação, da FFC – Fundação Carlos Chagas; e o Grupo de Pesquisa Valores,
Educação e Formação de Professores, da UNESP – Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho. A versão utilizada nessa pesquisa é 0.7 alpha
2, de 2014, que de acordo com o site www.iramuteq.org é a última versão
disponível.
O IRaMuTeQ, utilizado como auxiliar no método de análise de dados,
identifica as classes textuais a partir do corpus de análise, que, por sua vez,
originam classes a serem consideradas. Basicamente, as análises utilizadas são
baseadas no Método Reinert do IRaMuTeQ, que organiza as falas dos
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa em classes. Esse método baseia-se na
proximidade léxica e apresenta classes de palavras que são usadas em
contextos similares.
As análises são realizadas a partir de cálculos de frequências de palavras,
podendo ser apresentada em nuvem de palavras. Além disso, a partir de cálculos
estatísticos, o corpus também é analisado “em função de seus vocabulários, e
o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas
(palavras já lematizadas). Essa análise visa obter classes que apresentam
vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente das outras classes”
(CAMARGO & JUSTO, 2013, p. 516). Assim, obtém-se diferentes agrupamentos
de palavras das classes propostas, com a intensidade de cada palavra no
conjunto de classes. Com isso, o pesquisador tem uma interpretação qualitativa
do corpus.
Esse software também procura obter classes de palavras que estão
significativamente associadas com uma determinada classe, apresentando um
sistema hierárquico de classes. Isso é interessante, uma vez que se infere as
ideias que emanam de um corpus textual. Essa análise é chamada de
Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que foi utilizada nos Blocos II e
III.

4.5 Bloco I: Indução de Metáfora – Olimpíada de Química x Reação
Química
4.5.1 Metáfora

A metáfora é uma figura de linguagem extremamente comum, que
pretende retirar uma palavra de seu contexto denotativo e alocá-la em um novo
campo de significação, isto é, dar uma conotação por meio de uma comparação,
observando o que existe de similar entre ambas.
A indução de metáfora, numa entrevista, permite ao sujeito da pesquisa
uma ativação afetiva, se familiarizando com o pesquisador e, com isso, promover
descontração, integração com o tema e o caráter espontâneo nas respostas no
assunto da entrevista, criando um fio condutor da representação com o saber
prático do entrevistado (SILVA, 2014), por meio de lembranças mais evidentes.
Assim, apesar da metáfora ser uma comparação entre elementos de naturezas
distintas, ela é um “recurso cognitivo que estrutura o discurso” (CASTRO &
CASTRO, 2018).

Mazzotti (2000) afirma que metáforas organizam o

pensamento coletivo e são ferramentas de análise de discurso na identificação
de possíveis representações sociais. De acordo com Spink (1995), pesquisas
em representações sociais tem utilizado essa técnica, uma vez que permite um
acesso rápido aos elementos semânticos estudados. Por conseguinte, as
metáforas são um grande recurso analítico inicial para o desenvolvimento de
ideias sobre o significado de um determinado objeto estudado.
Como o saber prático dos entrevistados é a própria Química e que, no
geral, todos ministram aulas experimentais, a questão de comparação das
olimpíadas com uma reação química traz à metáfora conceitos fundamentais que
norteiam o discurso e a prática enquanto coordenadores. Ao escolher um
determinado tipo de reação química, o sujeito da entrevista reflete sobre sua
prática pedagógica e sua prática de pesquisador.

4.5.2 Reações Químicas

As reações químicas são interações ou transformações qualitativas entre
substâncias que produzem outras substâncias, sempre envolvendo energia (por
absorção ou por liberação). Uma reação química poder ser observada quando
ocorre mudança inesperada de cor, liberação ou absorção de energia, formação
de precipitados e liberação de gás (MORTIMER; MACHADO, 2003). No entanto,
essas constatações devem ser comprovadas via propriedades físicas, tais como
densidade, solubilidade e pontos de fusão e de ebulição, em tabelas próprias.
A Química, para fins didáticos, é subdivida em grandes áreas tais como
Química Geral e Inorgânica, Físico-Química, Química Orgânica e Química
Analítica, entre outras. Cada uma delas têm suas particularidades e suas
reações químicas características. No entanto, uma classificação inicial em
algumas categorias gerais é feita para facilitar a compreensão do fenômeno,
muito mais complexo do que parece ser, pois qualquer reação química envolve
rupturas/formações de ligações químicas, que por sua vez está relacionada com
elétrons e toda teoria quântica relacionada a eles (spin, orbitais, camadas de
valência, números quânticos etc.). Ou seja, reações químicas não são somente
interações intermoleculares, mas envolvem ligações químicas.
A Química inicial estudada em cursos médios e superiores é a Química
Geral e Inorgânica e a classificação geral das reações químicas é introduzida ao
se estudar os fenômenos físicos e químicos. Desde os filósofos pré-socráticos
existe uma preocupação em entender e explicar como determinadas
transformações ocorrem e como outras não ocorrem. O que inicialmente foi
proposto como “afinidades” e “aversões”31 entre tipos de matérias perdurou até
o Século XVIII, quando os primeiros químicos (diferentemente da tradição
alquímica) procuram sistematizar o conhecimento. Ettiene F. Geoffroy (16721731) criou a primeira Tabela de Afinidades, baseado em seu estudo empírico
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Empédocles (495 a.C./430 a.C.) apresenta sua teoria dos quatro elementos (água, terra, fogo,

ar), que constituiriam toda a matéria no universo e que a interação entre elas era movida por
duas forças superiores, o amor e o ódio. Assim, toda a matéria do universo era criada,
transformada e destruída a partir desses quatro elementos e sob a ação dessas duas forças.

das afinidades químicas. Com o desenvolvimento das teorias atômicomoleculares (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr),

a compreensão e a

classificação das reações químicas foram sendo desenvolvidas no final do
século XIX e consolidaram-se no século XX.
Hoje, a concepção geral abarca a compreensão de um rearranjo de
partículas (não apenas átomos e moléculas, mas também íons), com um balanço
de massa e energia entre os reagentes (substâncias originais) e os produtos
(substâncias finais), oriundos do processo.
Há um consenso entre os autores de livros de Química Geral e Inorgânica
tanto de Ensino Médio como no Ensino Superior (por exemplo, Ricardo Feltre,
Martha Reis, J. Russel, R. Masterton etc.) nas classificações gerais. Assim, as
reações podem ser classificadas, de forma extremamente simplista, quanto:
a) À energia: reações que liberam energia são chamadas exotérmicas e
as que absorvem energia são chamadas endotérmicas. Uma forma
simples de observação nessas reações é a variação de temperatura.
Se ocorre um abaixamento de temperatura, entende-se que houve
absorção de energia. Os reagentes apresentam um nível de energia
mais baixo que os produtos e necessitam de mais energia, capturada
do meio em que ocorre; o meio, portanto, tem um abaixamento da
temperatura. Já uma reação exotérmica (o exemplo geral são as
reações de combustão ou queima) libera energia, uma vez que o nível
de energia dos produtos é menor do que dos reagentes. De uma forma
simples, pode-se dizer que os reagentes têm uma energia ‘estocada’
dentro de si e que, ao reagirem, liberam essa energia para o meio.
b) À reversibilidade: reações químicas podem ser classificadas quanto ao
fenômeno da reversibilidade, sendo irreversíveis ou reversíveis. A
queima de uma folha de papel, por exemplo, é um processo
irreversível, uma vez que a formação de cinzas, após o fenômeno, não
permitirá a volta à folha original. Já numa reação reversível, os
produtos poderão formar os reagentes iniciais. A fotossíntese e a
respiração de uma planta são exemplo de reversibilidade, uma vez que
na fotossíntese a absorção de gás carbônico e água formam glicose e

gás oxigênio. O processo inverso da respiração celular implica que o
gás oxigênio reage com a glicose, formando gás carbônico e água:
Respiração

6 O2 + C6H12O6

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
í

6 CO2 + 6 H2O

c) Ao número de reagentes/produtos: a variação do número de
substâncias dos reagentes e dos produtos é a principal característica.
Assim, temos:


Reações de síntese ou adição: dois ou três

reagentes

interagem entre si, formando um único produto. Como exemplo,
a queima do carvão com oxigênio formando gás carbônico (que
também é exemplo de uma reação de exotérmica):
C(s) + O2(g)  CO 2(g)



Reações de análise ou decomposição: um único reagente
forma dois ou mais produtos. Um exemplo fácil de entender é a
decomposição de bicarbonato de sódio (ingrediente comum em
comprimidos efervescentes) em gás carbônico, água e
carbonato de sódio:
2

2 NaHCO3(s) ⎯



Na2CO3(s) + H2O(l) + CO 2(g)

Reações de simples troca ou de deslocamento: ocorrem
quando uma substância simples reage com outra composta,
originando uma nova substância simples e uma nova
substância composta. Por exemplo, quando um pedaço de ferro
metálico (substância simples) é imerso em uma solução de
ácido clorídrico (substância composta) são formados o gás
hidrogênio (substância simples) e cloreto férrico (substância
composta):
6 HCl(aq) + 2 Fe(s)  2 FeCl3(aq) + 3 H2(g)



Reações de dupla troca: duas substâncias compostas reagem
formando duas outras substâncias, igualmente compostas. Se

uma solução de sulfeto de sódio for misturada com uma solução
de nitrato férrico ocorrerá uma reação, formando solução de
nitrato de sódio e sulfeto férrico sólido:
3 Na2S(aq) + 2 Fe(NO3)3(aq)  6 NaNO3(aq) + Fe2S3(s)
Outras respostas foram dadas, fora dessa classificação inicial. Foram
citadas também:


reações catalíticas: aquelas que precisam de um agente
externo para ocorrer ou serem aceleradas;



reações de esterificação: uma reação específica da Química
Orgânica, muito comum para a obtenção de aromatizantes
sintéticos), que é um caso particular de reações de dupla troca;



reações lentas: aquelas que demandam um tempo para
ocorrer, podendo ser de minutos a anos. Por exemplo, a
formação ferrugem num prego;



reações de polimerização: um tipo específico de reações
orgânicas, onde várias moléculas pequenas – chamadas
monômeros, iguais ou diferentes, se unem formando uma
macromolécula – os polímeros. O nylon®, o pvc, os aminoácidos
são exemplos de polímeros.

Figura 01 – Representação pictórica dos tipos de reações químicas32
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de

https://farmaceuticodigital.tumblr.com/post/181805573953/da-série-

qu%C3%ADmica-em-emojis-boas, em 05/07/2019, às 21:58h

A pergunta introdutória da entrevista foi respondida após um breve
momento de reflexão. É interessante notar que os sujeitos da pesquisa sabiam
que a entrevista seria sobre olimpíadas de química, mas o impacto da pergunta
inicial criou um clima agradável nas entrevistas. Alguns entrevistados sorriram,
outros se mostraram agradavelmente impactados por ela. Foram registrados 11
tipos de respostas, como no quadro a seguir:
Quadro 08 – Relação Olimpíada de Química x Reação Química
Tipo de Reação

Número de Respostas

Catalítica

2

Combustão

12

Decomposição

1

Deslocamento

2

Dupla Troca

6

Endotérmica

1

Esterificação

2

Irreversível

1

Lenta

1

Polimerização

4

Síntese

14

Embora as respostas tenham sido explicitamente em 11 tipos diferentes,
elas podem ser reagrupadas, considerando que, em última análise:
- as reações de combustão são reações exotérmicas;
- as reações de esterificação são reações dupla troca;
- as reações de polimerização são reações de síntese.
As reações catalíticas são reações lentas, e uma substância é inserida no
meio reacional apenas para acelerar a velocidade da reação. Assim, uma reação
catalítica pode ser qualquer reação química que sofre a ação de um agente
externo, o catalisador. O catalisador tem a característica de promover a
velocidade da reação, sem ser reagente ou produto, mantendo-se inalterado ao
final do processo.
O Gráfico 01 apresenta as respostas reagrupadas, onde as de menor
frequência foram reagrupadas sob o nome “Outras”. Assim, é possível verificar

a existência de três grandes grupos de reações, a saber, reações de síntese,
exotérmica (ou combustão) e dupla troca.
Gráfico 01 – Distribuição reagrupada de tipos das reações químicas, associadas
às olimpíadas de Química.

Tipos de Reações

17%
Síntese
39%

Exotérmica

18%

Dupla Troca
Outras
26%

A estruturação do discurso dos coordenadores parte das ideias principais
que abrangem reações químicas básicas da Química. Embora de diferentes
formações e experiências, a livre associação da maioria dos sujeitos da pesquisa
não foi relacionar reações complexas, do tipo Síntese de Whöler, Alquilação de
Friedel-Crafts, Hidrogenação de Sabatier-Senderens, mas associar às reações
mais elementares, que são a base de estudos de reações químicas. A
associação imediata aponta para uma simplificação que possa atrair e não criar
dificuldades a partir de uma linguagem tipicamente hermética.
4.5.3

Categorias de Respostas

As respostas transitam desde à analogias com reações químicas como
pseudo-reações, podendo ser agrupadas em três categorias diferentes:
Conhecimento Formal, Conhecimento

Informal e Zona de Transição,

apresentadas no gráfico 02. A categoria de Conhecimento Formal mostra a
relação direta entre o conhecimento acadêmico, com uma possível falta de

contextualização e a relação entre o cotidiano das olimpíadas. Ao se afastar do
cotidiano, os coordenadores tendem a formalizar um conhecimento que poderia
ter uma interpretação mais focada e associada à formação cidadã, tão
preconizada nos PCNEM e PCN+.

Gráfico 02 – Associação às reações
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O Conhecimento Formal, com 38% de associações, é surpreendente,
uma vez que a pergunta questionava o porquê da associação. Cerca de 12%
das respostas não apresentavam nenhuma justificativa, todas elas na categoria
de Conhecimento Formal (um terço dos sujeitos nessa categoria). O que
transparece é que os Coordenadores/Sujeitos da pesquisa que assim
responderam as respostas são uma obrigação, sem uma necessidade de um
envolvimento a mais. Exemplos de respostas são: “reação dupla troca”;
“combustão”; ou, ainda mais técnica e formal: “Na(s) + H2O(l)  NaOH(aq) + ½
H2(g)”. Essas respostas não tinham nenhuma explicação ou motivação33.
Por outro lado, a categoria Conhecimento Informal tem apenas 5% de
participação. Nessa categoria, as respostas que foram apresentadas eram
extremamente lúdicas, sem conexão aparente com a formalidade da Química.
Por exemplo, um dos sujeitos da pesquisa coloca como “dedicação + esforço =
33
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sucesso”, que é algo genérico, encontrado em frases de autoajuda e estímulo,
não necessariamente na Química. O Conhecimento Informal apresenta-se mais
como um componente afetivo em relação à olimpíada, apresentando-se como
algo positivo a se conseguir, um prêmio, uma satisfação, um objetivo a ser
alcançado.
A maioria das respostas, com 57% na categoria Zona de Transição, é uma
mescla entre o caráter formal da Química e a vivência cotidiana dos sujeitos da
pesquisa. Uma das respostas (P05) sugere que a olimpíada é uma reação “de
combustão, porque coloca o cérebro para trabalhar, quase pegando fogo”,
apontando a existência de um esforço necessário para participar da mesma.
Outro sujeito (P07) coloca em sua resposta que somente “o mais reativo vai
prevalecer na reação”, mostrando que o participante de uma olimpíada deve ser
proativo, ao almejar uma premiação. Uma das respostas envolve todos os
participantes das olimpíadas, concatenando-os num processo sinérgico, onde
todos ganham: “Os estudantes seriam os monômeros; professores, escolas e
coordenadores, os catalisadores; e o resultado final é a grandiosidade que se
tornou hoje a Olimpíada de Química”.
Quando é apontado (P13) que “existe uma via de aprendizado nos dois
sentidos” ; “forças se somam em um processo que é pouco espontâneo (...)
levando nossos alunos para o máximo rendimento” (P04); “Nas diversas
interações que ocorrem entre alunos, professores, responsáveis e coordenação,
há muito aprendizado por ambas (sic) as partes” (P24), existe, nessa categoria,
a relevância de um envolvimento de todos os componentes que constituem uma
olimpíada, seja como competidor ou organizador ou coordenador ou professor.
A grande vitória, para esses sujeitos já está em participar do evento.
Comparando com o evento esportivo representado pelas Olimpíadas que
ocorreram no Rio de Janeiro, oficialmente Jogos da XXI Olimpíadas (Rio 2016),
em 2016, participaram 206 países e 11.303 atletas, em 28 esportes e 48
modalidades, sendo que apenas 59 conseguiram ao menos uma medalha de
ouro e 87 alcançaram ao menos uma medalha. Foram distribuídas 307 medalhas

de ouro, 307 de prata e 360 de bronze, num total de 974 medalhas34. O grande
número de participantes e o relativamente pequeno número de medalhas
apontam para a máxima do Barão de Coubertin, Pierre de Frédy, idealizador das
Olimpíadas da Era Moderna: “O importante é competir”. Muito embora o desejo
de qualquer competidor seja almejar a vitória e sua glória máxima, não é possível
que todos possam alcançar a vitória e seus prêmios. Assim, muitos terão, como
grande prêmio, a oportunidade em participar de um evento único.
A categoria Zona de Transição surge como uma integração do
conhecimento formal, tornado menos árido pelo viver cotidiano dos sujeitos da
pesquisa. A evocação de termos na Zona de Transição mostra uma tendência
no Ensino da Química que vem desde os anos 80/90 e consolida-se
paulatinamente: fazer uma associação do cotidiano do aluno com o aprendizado
em Química. Chassot (2003) cita essas novas perspectivas, que é ter um ensino
de ciências com aspectos sociais e pessoais dos estudantes. Messeder (2013),
por exemplo, preconiza que o uso de formas alternativas (exibição de filmes,
visita a museus, indústrias, peças teatrais etc), que façam parte do contexto
social dos estudantes, despertam o interesse pelas ciências naturais. Gomes
(2017), em sua Dissertação de Mestrado, utiliza, por exemplo, uma visita à feira
livre com seus alunos para trabalhar o conteúdo Funções Orgânicas, apontando
o cotidiano como forte componente do aprendizado, dentro do contexto social e
pessoal dos alunos.

4.5.4 Categoria: Reação de Síntese

A reação de síntese, apontada nessa associação por 39% dos sujeitos da
pesquisa, caracteriza-se pela interação dos reagentes com a formação de um
único produto. A ideia de síntese emerge de método (ou operação) que consiste
em reunir coisas (concretas – como na Química, abstratas – como em
relacionamentos) diferentes e fundi-las num todo, que apresente coerência.
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Assim, embora possam apresentar diferenças, existem afinidades que
promovem a formação de um produto final.
Assim, os reagentes (que são a prova, os alunos, os professores, os
coordenadores) apresentam diferenças entre si, mas guardam afinidades para
que possam não apenas interagir, mas formar um produto de interesse. Esse
produto não é, necessariamente o prêmio ou a medalha.
Cândido Silva (2016), em sua dissertação de mestrado, observou que
existe um aspecto competitivo nas olimpíadas. No entanto, apesar da objeção
de alguns educadores, “é importante para a formação, pois a empolgação dos
alunos (...) os incentiva a se prepararem melhor para os exames”, de uma forma
geral e não apenas para a Química.
Essa reação significa um congraçamento de esforços para produzir algo
novo ou diferente, mediante movimentos de ação e reação. Além disso,
pensando quimicamente, os elementos em uma reação química não
desaparecem, não deixam de existir, mas são transformados e adquirem novas
propriedades e características no produto final. Assim, ao se referirem à Reação
de Síntese, os sujeitos da pesquisa mostram que as olimpíadas de Química
promovem uma transformação, que pode ser no aluno, na escola, no professor,
no coordenador, que ganham novas características, mantendo sua essência, o
que é reforçado por P04: “...forças se somam em um processo que é pouco
espontâneo... deslocando o equilíbrio de nossos alunos para o máximo
rendimento”.
O discurso de P15 relaciona-se não com a glória individual da premiação,
mas um ganho coletivo pois “todo conhecimento adquirido ... se junta ... e revela
o quão rico e importante é essa ciência (Química) em nosso dia a dia”. Ou seja,
o que a sociedade ganha com a divulgação científica e, particularmente, com a
Química, é algo que vai além da própria competição. Esse discurso é similar ao
de P20, pois o conhecimento de forma esparsa é transformado em “uma longa
sequência estruturada e organizada de aprendizado”.
O formalismo da síntese da amônia, evocado por P23 lembra que a
adequação necessária, mesmo com baixo rendimento, pode ser levada “ao
rendimento máximo”, ou seja, mesmo que a premiação seja destinada a poucos,
muitos se favorecem. P25, ao relacionar as olimpíadas de Química com a síntese

de água, explicita que o “objetivo central (é) apanhar fenômenos corriqueiros e
voláteis à percepção analítica no contexto empírico do indivíduo e expressá-los
de tal maneira que seja fluída a relação formativa entre uma análise crítica e a
interpretação (minimamente) científica sobre o aspecto abordado com,
consequentemente, o desenvolvimento de novos conhecimentos”, que é
também abordado por P27, que entende que a olimpíada “permite que os
estudantes construam novos conhecimentos a partir dos que já tem”.
Finalmente, P30 parece sintetizar o sentimento majoritário dos
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, quando expressa que é “uma ideia de
disseminar o conhecimento. Uma reação, sei lá, de síntese. Porque a ideia seria
de transferir esse conhecimento, ou seja, ser formadores de opinião e de
conhecimento”. Assim, a Olimpíada de Química não é vista como uma
competição entre muitas pessoas, mas uma transferência de conhecimento e
ampliação de formadores de opinião, num congraçamento de esforços de muitas
áreas, lugares e pessoas diferentes.

4.5.5 Categoria: Reações Exotérmicas

As reações exotérmicas são aquelas em existe uma diferença energética
entre os produtos e os reagentes e essa diferença energética é liberada para o
entorno (meio ambiente), aquecendo-o.
Essa associação foi feita por 26% dos sujeitos da pesquisa. A associação
com energia35 liberada transmite a ideia que algo que é feito de forma mais
discreta e transmitida ao meio, como uma metáfora de algo que é alardeado
após o resultado do processo, uma vez que essa energia liberada é capaz de
mudar o seu entorno.
Ao se pensar em reações exotérmicas, é possível associar que a energia
liberada pode ser utilizada para promover, por exemplo, uma mudança, um
movimento como no caso da combustão da gasolina em um automóvel. A
energia liberada se presta a um determinado fim, que é colocar o automóvel em
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movimento. Ou a queima de gás de cozinha, utilizada no preparo de alimentos.
As associações que são feitas apontam para um aproveitamento da energia
liberada pela reação exotérmica, onde a energia interna (dos reagentes) é
transferida para o meio externo e essa energia pode ser aproveitada de inúmeras
formas. Essas reações são extremamente comuns em nosso dia a dia, pois
envolvem preparo de alimentos, aquecimento de ambientes, queima de
combustíveis fósseis, produção de reagentes químicos e fármacos etc.
Um dos sujeitos da pesquisa (P35) expõe isso ao afirmar que “libera
bastante ‘calor’ e incentiva o estudo da Química”, indicando que o ‘calor’, isto é,
energia em trânsito, é capaz de gerar o incentivo a outros alunos participarem.
Isso é bem percebido nos levantamentos feitos nessa pesquisa (Apêndice I),
onde o Ceará, estado com cerca de 4% da população brasileira, tem o maior
número proporcional de estudantes inscritos na OBQ (com aproximadamente
315 mil alunos regularmente inscritos no Ensino Médio regular, cerca de 32 mil
alunos, 11% do total, participam das olimpíadas de Química), superando o
estado mais populoso da União (com cerca de 22% da população brasileira, São
Paulo), que tem quase dois milhões de estudantes no Ensino Médio regular e
apenas 38 mil (cerca de 2%) participantes das olimpíadas de Química.
Esses dados são muitos importantes, pois indicam que um em cada dez
alunos cearenses de Ensino Médio participam das olimpíadas. A analogia com
a combustão faz sentido, pois para o fogo de uma combustão se manter acesa
é necessário que haja energia suficiente para continuar a queima de um
combustível. Assim, a quantidade de participantes, ainda mais sendo
medalhistas, seria essa ‘energia em trânsito’ que incentiva a participação de
outros estudantes.
P22 fala de “Combustão. Libera bastante energia”, que mantém a
analogia da energia desprendida ao meio. Já P16, ao falar da respiração celular,
que é uma reação de combustão, explicitamente cita que “sendo uma
representação de um esforço (...), que é essencial para o desenvolvimento dos
estudantes”, associando essa ‘energia em trânsito’ a um desenvolvimento geral
– dos estudantes, a partir de um esforço individual.
A promoção individual, a partir da participação na olimpíada, é
considerada (P38) um “crescimento da pessoa, gera uma energia por saber”, ou

seja, reforça a ideia de que, embora a participação do aluno seja individual, o
resultado tende a ser coletivo, pois o que é gerado (saber, energia,
desenvolvimento, esforço) é, de alguma forma, aproveitado pelo entorno do
estudante participante, isto é, colegas, familiares, professores, coordenadores.
Ao que tudo indica, o número crescente de alunos e escolas que se
inscrevem nas olimpíadas ao longo dos anos é fruto dessa energia intensa
produzida pelos participantes, que tem se mostrado capaz de energizar o campo
da Química. Um dado interessante é observado no site da Olimpíada Nacional
de Ciências36 (ONC, que é uma olimpíada conjunta de Química, Biologia, Física
e Astronomia): a 1ª edição, em 2016 tinha cerca de 82 mil inscritos; em 2017,
103 mil; a 3ª edição, em 2018, 203 mil. A atual edição, a quarta, tem mais de um
milhão e oitocentos mil inscritos. A OBQ começou com apenas cinco estados e
com menos de 50 participantes. Hoje, todos os estados brasileiros estão
presentes nesse evento e o número de alunos inscritos chega a mais de 350 mil
em 2019.
Um caso de sucesso observado é o pequeno mas valoroso estado da
Paraíba: embora tenha cerca de 4 milhões de habitantes e com apenas 6
instituições de ensino superior que oferecem o curso de Química, das suas 580
escolas de Ensino Médio, 315 (54,3%) participam das olimpíadas de Química,
sendo, proporcionalmente, o estado que mais tem escolas e alunos inscritos.

4.5.6 Categoria: Reações de Dupla Troca

Com 18% das citações, as reações de dupla troca são sugeridas como
“uma via de aprendizado nos dois sentidos” (P13), se referindo a estudantes e
professores que aprendem com as olimpíadas e as utilizam para seus estudos.
Ao se referir à reação de esterificação, um tipo de reação dupla troca que ocorre
na Química Orgânica, a versatilidade é lembrada (P17), pois “possibilita a
obtenção de diferentes produtos, com diferentes gradações, garantindo o acesso
à uma ampla gama de mercados”. A olimpíada não é, por si só, o acesso a
mercados. No entanto, a participação nelas está sendo considerada como
36
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pontuação extra em universidades brasileiras. Muitas universidades estrangeiras
utilizam esse critério para fornecer vagas e bolsas.
Sendo uma reação “muito interessante” (P32), ela é capaz de mostrar que
“todos os agentes desse processo tem sua contribuição e seu aprendizado”,
assinalando que o ensino/aprendizagem estão ocorrendo sempre em mão dupla
e que todos os participantes de uma olimpíada tem sua contribuição, o que é
confirmado quando é dito (P36) que “tantos os alunos que adquirem
conhecimento como a gente, professor, que aprende com eles, que ajuda”. Esse
processo sinérgico também é assinalado com a afirmação (P34) que “tanto os
professores quanto os alunos ganham com a atividade”.
Embora nem todos os participantes das olimpíadas sejam efetivamente
premiados, o que se observa é um ganho coletivo, desde as fases preparatórias:
O professor é estimulado a preparar o seu aluno para essa competição; o aluno
é estimulado a participar; o aluno medalhista se sente estimulado a participar
mais; o professor, ao ver seu aluno premiado, estimula outros alunos a
participarem. Assim a participação e uma eventual premiação traz o sentido de
ganho aos envolvidos: professor, aluno, colegas, escola, caracterizando essa
‘reação de dupla troca’: existe uma energia que sai do professor para o aluno,
mas que também sai do aluno para o professor.
O que se desprende com essas metáforas é que os elementos da
representação, isto é, reações químicas vinculam-se diretamente às condições
históricas e culturais do grupo. Nesse caso, sendo um grupo formado,
essencialmente, por professores de Química, a vinculação de processos
químicos com processos educativos é esperada, adequada e auto reflexiva.
As três respostas mais prontamente citadas apontam para algumas
considerações:
1. Para atrair um público ainda maior para a Química (e esse é um dos
objetivos da OBQ), é deixada de lado uma linguagem hermética e
adotada uma mais simplificada possível, de maneira a conquistar e
não afastar os alunos, isto é, produzir uma alfabetização científica de
fato (como apontada por Chassot) e tornar a Química, como Moscovici
propôs, tornar a ciência comum em um senso comum;

2. As citações surgem das experiências de Ensino/Aprendizagem dos
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa. Essas experiências tendem a
reforçar a ideia de causa/efeito, ou seja, a participação em uma
olimpíada (causa) pode produzir a formação de uma massa crítica de
estudantes em Cursos Superiores de Química e afins (efeito);
3. O dinamismo adotado nessas citações associa ao fato que algo
acontecerá, tal qual uma reação química. Usando-se os reagentes
corretos e as condições necessárias, a reação não deixará de ocorrer;
usando-se a metodologia correta, a divulgação da Química ocorrerá.

De posse dessas análises, o grupo constituído pelos coordenadores
estaduais das olimpíadas de Química pode refletir sobre suas ações e promover
mudanças que julguem necessárias e, ao mesmo tempo, procurar aperfeiçoar a
metodologia utilizada. O diagnóstico pode direcionar práticas docentes e as
próprias olimpíadas, tornando-a ainda mais significativa no contexto atual, uma
vez que as olimpíadas têm sido uma efetiva ferramenta de divulgação da
Química, procurando descobrir talentos e esses dados corroboram com essa
visão, uma

vez que

os

Coordenadores/Sujeitos

da

Pesquisa

estão

compromissados com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
Segundo Moscovici (2010), a ancoragem transforma aquilo que é
diferente ou estranho num sistema próprio de categorias, comparando com algo
que é apropriado ou familiar. A comparação direta de uma olimpíada de química
com uma olímpiada esportiva não faria sentido, já que a segunda não faz parte,
a priori, de um sistema familiar aos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa. No
entanto, a categoria ‘Reações Químicas’ é, ao mesmo tempo, familiar e particular
ao grupo. Para alguém fora do grupo, a associação da olimpíada esportiva com
a olimpíada de Química gera uma certa surpresa. Comentários e perguntas do
tipo: “O que vocês fazem? Lançamento de tubos de ensaio à distância?” ; “Existe
natação em uma piscina cheia de ácido?”; “Deve ser interessante o
levantamento de provetas.” etc., são muito comuns.
Ao transformarem a ideia de uma olimpíada esportiva em algo relacionado
com as suas vivências, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa fazem a
ancoragem com o que lhe é mais básico: reações químicas, ou seja,

transformam aquilo que não lhes é familiar em algo mais próximo as suas
realidades docentes.
Nessa mesma linha de pensamento, retomamos a ideia da objetivação.
Alves-Mazzotti (2008) descreve a objetivação como a passagem de conceitos
ou ideias para imagens concretas, reflexos do real. Assim, para os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa nada mais concreto do que práticas
laboratoriais, que envolvam reações químicas, previamente classificadas de
forma geral (reações de síntese, reações de dupla troca, reações exotérmicas).
Além disso, podemos distinguir de forma mais clara aquilo que Moscovici
(1981) chama universo consensual (presente no senso comum, originário de
interações sociais e que produz representações sociais) e o universo reificado
(onde o pensamento formal, rigoroso, científico estão presentes). As olimpíadas
de Química seriam, nesse aspecto, pertencentes a um universo consensual, já
que fazem parte de um cotidiano e de interações sociais, onde as
representações sociais são produzidas. Já as reações químicas pertenceriam
ao universo reificado, por serem de uma estrutura científica e hierarquizada.

4.6 Bloco II – O Ensino da Química
4.6.1 Análise Preliminar do Bloco II

Após a transcrição das entrevistas, as respostas fornecidas pelos
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa em blocos temáticos. O Bloco II utiliza as
perguntas da entrevista que se referem ao Ensino da Química. Nesse bloco, a
intenção era de pesquisar como os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa
percebem a relação entre olimpíada e ensino de Química, através de sua própria
trajetória inicial (aquilo que provocou uma atração à Química) e sua trajetória
atual, uma vez que delineia sua escolha e sua ação.
As perguntas desse bloco são:
- Como você começou a se interessar por Química?
- Qual área da Química que você mais gosta de ensinar?
- Como e quando você começou a se interessar pelo Ensino da Química?

- As olimpíadas de Química têm algum impacto positivo no Ensino de
Química?
Nesse corpus, denominado Ensino da Química, as respostas foram
processadas pelo software IRaMuTeQ pelo método da Classificação Hierárquica
Descendente (CHD), gerando as figuras e quadros que se seguem nas
subseções a seguir.

Foram obtidas cinco Classes, apresentadas como

categorias.
Nesse bloco, o corpus analisado representa o que Coordenador/Sujeito
da Pesquisa apresenta como sua trajetória, desde a escolha pela Química até
suas práticas cotidianas. Assim, as respostas analisadas e as palavras-chaves
identificam não apenas o que trouxe o coordenador até à sua atual colocação
como professor, mas como ele encontra-se em ação. As palavras-chaves não
podem ser analisadas isoladamente, uma vez que, dessa forma, não irão
produzir significação. Foi levado em consideração o seu contexto, imerso na
linguagem e história.
Os dados iniciais do corpus foram:
- Número de Textos: 43
- Número de segmentos de texto (ST): 169
- Número de formas: 1485
- Número de ocorrências: 5961
- Número de formas ativas: 884
- Número de formas suplementares: 173
- Número de formas ativas com a frequência ≥ 3: 237
- Média das formas por segmento: 35.272189
- Número de classes: 5

4.6.2 Análise do Dendograma

Na análise realizada pelo IRaMuTeQ, no CHD, foi obtido um dendograma
com cinco classes (figura 02). A partir dele, é possível interpretar cada classe e
avaliar os pontos convergentes e os pontos divergentes entre as classes. Nesse

dendograma, existem cinco classes, ordenadas. Sendo a leitura de cima para
baixo, vemos a existência de dois blocos ou corpus:
a) Bloco 1 (R1), comportando a classe 5, com 15,4%.
b) Bloco 2 (R2), subdividida entre as classes 2 (29,1%) e 3 (20,4%) e entre
as classes 1 (18,2%) e 4 (16,4%), com 82,6% no total.
O Bloco 1 é caracterizada como uma classe solitária, com pouca
probabilidade de interação com as outras classes na interpretação. O Bloco 2,
com a maior parte porcentual do corpus, tem 4 subclasses estáveis, com duas
partições. As classes 2 e 3 apresentam aproximações entre si e distanciamento
das demais. O mesmo ocorre com as classes 1 e 4. Ou seja, quanto mais
próximas as classes, maior afinidade contextual.

Figura 02 – Dendograma do Bloco II

Fonte: IRaMuTeQ

O dendograma da Figura 02 é melhor explicitado na Figura 03, onde estão
presentes as 10 palavras com maior Chi-quadrado, ou seja, maior grau
associativo. No dendograma do Bloco II (Figura 06), observa-se que, quanto
mais no topo de cada lista e quanto maior o tamanho relativo da palavra, maior
influência na classe.

Figura 03 – Dendograma do Bloco II, com as palavras mais citadas em cada
classe

Fonte: IRaMuTeQ
Cinco classes se mostraram estáveis, isto é, composta de segmentos de
textos (ST) com vocabulário semelhante (CAMARGO; JUSTO, 2013). As classes
são descritas abaixo:

- Classe 1, Ações Propedêuticas: Causas, com 18,2%: nessa classe, os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa apresentam as causas primárias de suas
ações propedêuticas, baseadas em seus históricos pessoais. Nessa classe, o
que é observado são as ações presentes são fundamentadas em suas
experiências anteriores, seja como aluno de ensino fundamental, seja como
professor e que são realizadas no presente, muitas vezes em parceria com
outros professores de áreas diversas. Experimentos químicos realizados no
ensino fundamental, levados a cabo por professores, criaram a memória afetiva
e um referencial para suas práticas atuais, muitas correlacionadas com o
cotidiano do professor e dos alunos.

Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: médio, ensino,
trabalhar, contato, fundamental, físico, ensinar, professor, gosto, inorgânico,
disciplina, conhecimento.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P16: “Desde meu Ensino Médio inspirado com meus primeiros
professores, gosto de lecionar na área de Química Orgânica”;



P41: “Tive um professor muito bom no Ensino Fundamental e Médio, que
fazia coisas diversas, além de boas aulas”;



P27: “Foi no Ensino Médio, pois tive bons professores e a escola
propiciava atividades investigativas”;



P43: “Comecei a me interessar por Química no Ensino Médio quando vi
que coisas que aconteciam ao meu redor poderiam ser explicadas pela
Química e Ciências Exatas”;



P22: “(Passei a) compreender bem os assuntos de Físico Química no
momento que comecei a trabalhar com monitoria e aulas particulares”;

- Classe 2, Ações Olímpicas: Como Alcançar Objetivos Gerais com 29,1%: os
objetivos gerais são vistos, nessa classe, como parte principal das ações
olímpicas. Como o objetivo principal da OBQ é a descoberta de talentos, os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa percebem que esses objetivos são
alcançados, uma vez que muitos dos participantes das olimpíadas mostram o
interesse de buscarem cursos de Química e afins no ensino superior.

É

interessante notar que não são apenas alunos que foram premiados, mas
participantes, de forma geral, mesmo não premiados. Isso é possível devido à
possibilidade de integração entre os alunos com interesses comuns, pois decorre
do

fato

de

muitas

coordenações

estaduais

promoverem

cursos

de

aprofundamento, com alunos de diversas escolas de ensino médio daquele
estado.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: curso, olímpico,
docente, processo, ingressar, aluno, olimpíada, área, contribuir, oportunidade.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:



P01: “(Observamos) com mais frequência a presença de ex-olímpicos nos
cursos universitários na área da Química como monitores e bolsistas de
Iniciação Científica, que tiveram passagem nas olimpíadas de Química”;



P16: “O impacto da prova para o Ensino é incentivar o interesse pela área
da Química e o reconhecimento de talentos para essa matéria. Diversos
campeões e participantes ingressaram na UNB e escolheram cursos afins
motivados pela afinidade com a Química, que foi encontrada fazendo a
olimpíada”;



P23: “(...) além de contribuir para descobrir potenciais talentos para a
área, os processos olímpicos favorecem a integração entre estudantes
com interesses comuns e o aprofundamento dos conteúdos.”;



P24: “Além disto, encontram alunos de outras unidades em aulas
olímpicas ou nos cursos de aprofundamento fornecidos pela coordenação
estadual .” .

- Classe 3, com 20,9%: aqui, são apresentados, pelos Coordenadores/Sujeitos
da Pesquisa, os objetivos gerais das olimpíadas.

Na classe anterior, era

observado como alcançar esses objetivos. Na Classe 3, eles são apresentados
como, por exemplo, impactar escolas e professores; estimular o estudo das
Ciências e, em particular, a Química; ter atividades e projetos correlatos;
aumentar o interesse na participação em olimpíadas; envolver o público (isto é,
alunos e professores); e, de forma mais ampla, beneficiar todo o país com um
ensino de melhor qualidade, através de profissionais bem formados.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: público, escola,
impacto, estado, estudar, particular, projeto, dificuldade, perceber, maior,
positivo .
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P31: “Para alguns colégios públicos e algumas escolas particulares, esse
evento já é tradicional. Os estudantes são motivados a estudar e a
participar.”



P24: “No estado e no país, percebo que alunos de escolas grandes e
pequenas, estaduais e particulares, se reúnem nos cursos de

aprofundamento, cerimônias de premiação e em algumas fases das
olimpíadas estaduais e nacionais”;


P11: “O desejo sempre é que tenha impacto em todo o Estado. Não
conseguimos atingir o Estado como um todo, mas percebo que as escolas
envolvidas estão cada vez mais estimuladas por essa competição
científica”;



P31: “É óbvio que escolas particulares têm uma equipe específica
contratada para instruir os alunos numa determinada área das ciências.
Quer queira, quer não, é um impacto positivo. As escolas estão investindo
para que os alunos tenham melhor atuação.”.

- Classe 4, Ações Propedêuticas: Interações, com 16,4%: nessa classe, as
ações propedêuticas são apontadas, pelos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa
como oriundas (diferentemente da Classe 1) de suas experiências iniciais como
professores. A experiência de lecionar pela primeira vez, de se espelhar em
professores mais antigos, a vivência de ministrar outras disciplinas, de se sentir
bem em lecionar, entrar em sala de aula não mais como aluno mas como
professor, demonstra não apenas a auto satisfação mas também a realização
em uma escolha profissional adequada ao seu perfil. A questão do estágio
profissional também é abordada por alguns dos Coordenadores/Sujeitos da
Pesquisa como uma experiência que faz a transição de aluno de graduação para
professor.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: matemática,
lecionar, sentir, dar, época, longo, cálculo, biologia, ciência, entrar.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P29: “No Rio Grande do Sul, eu era professor municipal e dava aulas de
ciências. Quando mudei para o interior do Mato Grosso do Sul, comecei
a dar aulas de Ciências, Física, Química; algumas de Matemática,
algumas de Biologia”;



P04: “Nos primeiros anos de faculdade, ao lecionar Matemática em um
projeto entre jovens do Instituto Unibanco, ali percebi a paixão por dar
aulas”. Gostava de sentir a sensação de encontrar a resposta certa. Tudo

isso me motivou a entrar na Faculdade de Química, mas o interesse por
Química se deu ao longo do caminho, principalmente nas primeiras aulas
de Termodinâmica”;


P32: “Sempre gostei de cálculo e sempre fui bem estudioso, e sempre
gostei de ajudar as pessoas. E lecionar é uma coisa que me realiza. Me
sinto bem fazendo isso”;



P01: “Foi um momento de mudança para turma, sobretudo para mim, que
senti um comichão na mente provocada pela aprendizagem prazerosa
dessa ciência”.



P05: “Pensava em ser bacharel, mas ao entrar em uma turma na época
de estágio e ver o quanto se interessaram pelo o que preparei, me senti
no meu lugar”.

- Classe 5, Resultado das Ações Propostas, com 15,4% : A última classe deste
Bloco apresenta, na visão dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, quais são
os resultados (tanto os esperados como os já realizados) das ações
propedêuticas e das ações olímpicas são valorizados. Nota-se que emerge uma
preocupação não de ser premiado, mas ser reconhecido por participar desse
evento. A participação pode gerar uma motivação para continuar os estudos na
Química e áreas afins, alcançar um bom desempenho em certames
internacionais, valorizar a Educação, mostrar o potencial que os alunos têm.
Novamente, a descoberta de novos talentos é enfatizada, como parcialmente
atingida, pois existe um aprendizado, que é considerado uma boa preparação
para um futuro, dentro ou fora da academia.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: incentivo,
valorizar, filho, desempenho, resultado, internacional, bolsa, forma, conseguir,
estudo, motivação.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P04: “Nesse sentido, os resultados nas olimpíadas frequentemente serão
responsáveis por valorizar o aluno, seja através de reconhecimento,
medalhas e certificados, que elevarão a auto estima do mesmo,
permitindo que o mesmo tenha motivação para alçar voos mais altos ou

pelo incentivo acadêmico através de bolsas de estudos para alunos
olímpicos”;


P27: “Isso contribui para a melhoria da imagem da população em relação
à Química, tanto no Estado quanto no País.

Além disso, um bom

desempenho valoriza a Educação do Estado frente aos demais Estados
do país”;


P20: “Incentivo aos estudantes, para se dedicarem aos estudos para se
tornarem bons profissionais; premiação de alunos com desempenho
excepcional; incentivo à formação de novos professores”;



P36: “Quando os filhos conseguem alguma coisa, algum destaque, eles
se sentem retribuídos de alguma forma, por saber que o filho vai crescer.
É essa motivação e essa energia da Química Aplicada que a olimpíada
científica consegue”.
As ações que se desprendem dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa

se encaminham e se relacionam com o Ensino da Química. Essas ações não
são solitárias, mas dependem estar acompanhadas de ações nas instituições
escolares e na própria família. Da mesma forma que uma reação química não
ocorre se tiver um único reagente (são necessários outros reagentes, condições
propícias – temperatura, pressão, estado físico, catalisadores), as ações que
para a melhora do Ensino, não só de Química, de forma geral necessitam da
família dos estudantes, de apoio institucional, dos próprios professores, do
Estado.
Os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, como químicos que são,
entendem que uma reação química, mesmo com todos os requisitos
necessários, é passível de não ocorrência. Assim, não basta apoio, seja familiar
ou institucional, docente ou estatal. São necessárias ações efetivas e eficazes,
uma vez que o Ensino e a própria Educação não se fazem sozinhas, mas é
resultado de ações coletivas dos alunos, escolas, famílias, Estado.
Professores podem estimular e despertar paixões por ciências disciplinas
e conteúdos. Instituições podem prover condições e materiais (sala de aula,
lousa, laboratórios etc.). A família pode prover condições básicas (alimentação,
transporte, morada) e o suporte afetivo essencial. E o Estado deve prover, por

obrigação constitucional, as condições de um ensino público, gratuito e de
qualidade.
As ações dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa são decorrentes de
suas experiências anteriores em sala de aula, seja como alunos ou seja como
professores. As memórias afetivas são recorrentes na proposição de ações que
possam levar sucesso às olimpíadas e, por consequência, aos alunos
participantes. Ainda que muitos que participam das olimpíadas não se tornem
químicos ou professores de Química ou mesmo de áreas afins (Engenharia
Química, Farmácia, Biomedicina, Bioquímica, Engenheiro de Alimentos etc.),
certamente levarão em suas memórias os afetos transmitidos e retransmitidos.
4.7 Bloco III – A Olimpíada de Química

4.7.1 Análise Preliminar

O Bloco III tem seu foco na Olimpíada em Química em si. As perguntas
se relacionam diretamente com a organização, os resultados e as
consequências das olimpíadas. Os corpus desse bloco foram processados
igualmente pelo IRaMuTeQ e foram obtidos, nesse bloco, 5 categorias. As
perguntas desse Bloco são:
- Como você se aproximou das Olimpíadas de Química?
- Como você se envolveu na organização das Olimpíadas de Química?
- Qual a importância das Olimpíadas de Química para professores de
Química?
- As Olimpíadas de Química têm algum impacto positivo no Ensino de
Química?
Nesse bloco, o corpus analisado representa o que as olimpíadas de
Química representam ao Coordenador/Sujeito da Pesquisa.

As respostas

analisadas nesse bloco e as palavras-chaves identificam os resultados, aos
olhos dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, a importância das olimpíadas
de Química.

As palavras-chaves não podem, novamente, ser analisadas

isoladamente, uma vez que, dessa forma, não irão produzir significação. O que

tem que ser levado em consideração é o seu contexto, vinculado ao
Coordenador/Sujeito da Pesquisa.
Os dados iniciais do corpus foram:
- Número de Textos: 43
- Número de segmentos de texto (ST): 216
- Número de formas: 1692
- Número de ocorrências: 7675
- Número de formas ativas: 964
- Número de formas suplementares: 183
- Número de formas ativas com a frequência ≥ 3: 319
- Média das formas por segmento: 35.532407
- Número de classes: 5

4.7.2 Análise do Dendograma

Na análise realizada pelo IRaMuTeQ, no CHD, desse terceiro bloco, foi
obtido um dendograma com cinco classes (figura 04). Com ele, interpreta-se
cada classe e faz-se a avaliação dos pontos convergentes e os pontos
divergentes entre as classes. Nesse dendograma, existem cinco classes,
ordenadas. Sendo a leitura de cima para baixo, vemos a existência de duas
grandes ramificações ou corpus:

a) Bloco 2 (R2), subdividida entre as classes 5 (16,7%) e a subramificação
R3, com a classe 4 (19,3%) e entre as classes 3 (20%) e 1 (15,3%), com
71,3 % no total.
b) Bloco 1 (R1), comportando a classe 5, com 28,7%.

O Bloco 1 é caracterizada como uma classe solitária, com pouca
probabilidade de interação com as outras classes na interpretação. O Bloco 2,
com a maior parte porcentual do corpus, tem quatro subclasses estáveis, com
três partições. As classes 1 e 3 apresentam aproximações entre si. Como já

observado anteriormente, quanto mais próximas as classes, maior afinidade
contextual.
Figura 04 – Dendograma do Bloco III

Fonte: IRaMuTeQ

O dendograma da Figura 04 é melhor explicitado na Figura 05, onde estão
presentes as palavras mais citadas. No dendograma do Bloco III (Figura 05),
observa-se que, quanto mais no topo de cada lista e quanto maior o tamanho
relativo da palavra, maior influência na classe. Nesse dendograma são
observadas citações que remetem aos movimentos que as olimpíadas têm, no
olhar dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa.

Figura 05 – Dendograma do Bloco III, com as palavras mais citadas em cada
classe

Fonte: IRaMuTeQ

Cinco classes se mostram estáveis, sendo compostas dos segmentos de
texto (ST) com vocabulário semelhante e são descritas abaixo:

- Classe 1, Movimento à Pesquisa (Incentivo), com 15,3%: qualquer atividade de
Extensão ou de Divulgação Científica só tem sentido se houver divulgação.
Assim, uma das consequências das olimpíadas é o incentivo à pesquisa para os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa e também para os professores dos alunos
que participam das olimpíadas. Embora os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa
sejam, como apontado anteriormente, em sua maioria Mestres e Doutores,
existe a percepção clara que a pesquisa sobre as olimpíadas deve ser ampliada.
Em sua dissertação de mestrado, o professor Renato Candido da Silva, O Estado
da Arte das Publicações sobre as Olimpíadas de Ciências no Brasil (UFG, 2016),
constatou

que são poucas as publicações, no Brasil, que envolvam as

olimpíadas científicas. O levantamento feito por ele apontam:


Sete artigos, sendo apenas dois sobre olimpíadas de química;



Sete dissertações, sendo que nenhuma de Química (a dele foi a
primeira);



Uma tese de doutorado, que versa sobre as de Química.

É interessante notar que, embora existam muitas olimpíadas científicas,
apenas quatro (Química, Física, Biologia e Matemática) tem pesquisas
acadêmicas. Dados e levantamentos das olimpíadas científicas podem “gerar
material que pode ser utilizado em pesquisas acadêmicas (...) nas áreas
específicas, em educação ou mesmo por entidades governamentais (CANDIDO
DA SILVA, 2016). A falta de material acadêmico das olimpíadas científicas já foi
observada anteriormente (ZÁRATE; CANALLE, SILVA; 2009).
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: incentivar,
médio, pesquisa, ensino, CPII, busca(r), contato, interesse, professor.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P04: “As olimpíadas incentivam os professores a buscarem novas
abordagens no ensino, aprimorando o próprio conhecimento”;



P06: “Por achar ser um caminho de incentivo à melhoria do Ensino de
Química, tanto por parte dos alunos como dos professores, e trazer
atualidades, conceitos corretos e incentivar a pesquisa”;



P17: “Favorece o contato dos alunos do Ensino Médio e do Ensino
Fundamental com a Universidade e possibilita que tenham acesso e
conhecimento das diferentes linhas de pesquisas que estão sendo
desenvolvidas e trabalha temas atuais que, constantemente, aparecem
no cotidiano, apresentando novas perspectivas para tais questões”;



P29: “Isso (a olimpíada) incentiva o professor e faz com que ele desperte
no aluno o conhecimento da Química, com um crescimento intelectual do
professor.

[...] a partir de buscar o interesse das pessoas no

conhecimento científico”.

- Classe 2, Movimento dos Coordenadores, com 28,7%: Nesta classe, o que
surge com maior intensidade é um movimento relacionado com os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa. Esse movimento é diretamente vinculado
às ações realizadas da burocracia interna das olimpíadas, como incentivar,

convidar e professores, busca de novos participantes (alunos, professores,
escolas). Em geral, a saída de um antigo coordenador e a entrada de um novo
envolve convite, conversação, convencimento. Como esse trabalho é voluntário,
sem ganhos financeiros para o coordenador, é necessária uma boa
argumentação. Além disso, o coordenador exerce atividades burocráticas como
elaborar, revisar, aplicar e corrigir provas; manter contato com os demais
coordenadores; procurar uma estreita proximidade com professores e
instituições, que são potenciais participantes (através de seus alunos); produção
de material para aplicação das provas; busca por patrocinadores; realização e
certificação para as cerimônias de encerramento etc.
As atividades (ou movimentos) dos coordenadores estão associados à
questão da operacionalidade do evento, isto é, como os coordenadores se
movimentam nele e por ele. Assim, o desempenho e o resultado, por exemplo,
são consequência de alguma ação anterior.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: coordenador,
ano, estadual, projeto, olimpíada, antigo, convidar, envolver, ABQ, reunião,
época.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P28: “Em menos de dois anos já era coordenador estadual, uma vez que
o coordenador de então precisou se afastar. Daí passei a ajudar também
na coordenação nacional e hoje participo na organização da OBQ no
(meu estado);



P09: “Meu chefe à época já conhecia meu histórico de participação na
olimpíada como estudante e o antigo coordenador teve que deixar a
coordenação por motivos pessoais”;



P23: “Fui professor responsável por levar os alunos até a primeira fase da
prova, que ocorria em outra cidade. As olimpíadas contribuem para a
motivação dos professores, uma vez que os alunos se envolvem com os
projetos de olimpíadas e frequentemente se tornam mais envolvidos com
o conteúdo”;



P36: “Eu me envolvi por conta da ABQ. Participei de uma reunião e fui
convidada a ajudar nessa área. Acabei fazendo projetos e tudo mais
nessa área”.

- Classe 3, Movimento ao Público (escolas e alunos), com 20%: Essa classe
demonstra o movimento que os Coordenadores/Sujeitos apresentam em relação
ao público das olimpíadas, isto é, as escolas e os alunos. As olimpíadas de
Química procuram incentivar a participação de escolas e alunos em seus
eventos, demonstrando a importância dessa ciência. Por exemplo, a OQRJ tem
em seu calendário o Encontro de Ensino de Química, que ocorre no mesmo dia
da prova da 2ª Fase. Em 2019 ocorrerá o 3º encontro com o tema A BNCC e
Suas Implicações no Currículo de Química no Ensino Médio37; esse encontro é
destinado a professores de Química, sendo um momento de reflexão e debate.
Um outro exemplo vem da Olimpíada Paraibana de Química, que
desenvolveu o projeto “O projeto Ações Construtivas para o Conhecimento
Químico nas escolas públicas”38, que foi um projeto piloto promovido pela
CAPES em apoio ao PNOQ com grupo de pesquisa, o GPMEQ – Grupo de
pesquisas em metodologia para a Educação Química. Este grupo realizou um
curso de nivelamento em química destinado aos alunos do Timor-Leste
Ingressantes no curso de licenciatura em Química e Química Industrial da
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Além desses, outras coordenações
estaduais tem projetos similares, envolvendo licenciandos em Química, Ensino
Médio e, principalmente, Escolas Públicas (normalmente deficitárias em
professores de Ciências, principalmente Química).
Muitas escolas de Ensino Médio têm projetos internos vinculados à
aprovação em vestibulares e ENEM, chamados Projeto Medicina (dedicados a
alunos que tentarão ingressar num curso superior de Medicina), Projeto IME-ITA
(para alunos que almejam ingressar no IME ou ITA). Nesse sentido, têm sido

37
38

http://oqrj.site.com.br
http://paraiba.obquimica.org/fotos/item/62-projeto-acoes-construtivas-para-o-conhecimento-

em-quimica-compartilhando-saberes-com-alunos-da-republica-democratica-de-timor-leste

abertos projetos vinculados às olimpíadas de Química, para alunos que
participarão dessas ou desejam Cursos Superiores de Química ou Áreas Afins.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: gente, estudar,
impacto, ciência, ponto, público, maior, positivo, estudante, superior, básico.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P31: “(a olimpíada) serve de guia para os estudantes estudarem e que é
a melhor forma e maior alcance que a gente tem, e que a gente acredita
que seja o principal ponto”; “[...] para alguns colégios públicos e algumas
escolas particulares, esse evento já é tradicional. Os estudantes são
motivados a participar”;



P27: “Acredito que a olimpíada tem impacto positivo, pois motiva desde
os professores e os estudantes da escola básica, quanto ao professores
e estudantes dos cursos superiores de Química, que fazem parceria para
a realização de eventos”;



P36: “A partir do momento que começam a estudar, seja pesquisa, seja a
ciência de forma geral, primeiro pode ser que se interesse e ao se
interessar, podemos criar um corpo de pesquisadores com eficiência e
competência”;



P24: “Penso que para os estudantes é muito gratificante. E assim,
estimular os estudantes que gostam de Química a estudarem mais esta
disciplina”.

- Classe 4, Movimento à Sociedade (Impacto), com 19,3%: o quarto movimento
observado diz respeito ao impacto que as olimpíadas causam na sociedade.
Assim, esse movimento é direcionado à sociedade, na expectativa alcancem a
família do estudante, a escola, autoridades e possam promover essa descoberta
dos talentos. Ainda que existam críticas às olimpíadas cientificas, por ser um
ambiente competitivo, Barros et al (2009) as veem como uma maneira auxiliar
numa estratégia pedagógica mais ampla, pois não se restringe ao ensino formal
em sala de aula. Fora do contexto de sala de aula, o aluno se mostra muito mais
interessado e participativo, estimulado por sua família.

Alvarenga et al. (2014) apresentam o participar de olimpíadas científicas
como atividade que permite desenvolver: o raciocínio lógico, o pensamento
crítico e a criatividade. A reflexão, acerca dos conhecimentos alcançados
durante o processo em toda a olimpíada, torna-se uma ação importante que
possibilita “o surgimento de candidatos que se identifiquem com carreiras
técnico-científicas e até mesmo para as licenciaturas”. Essa participação e
consequente desenvolvimento desses atributos, criam um impacto positivo na
sociedade, ao valorizar o desempenho e a participação dos estudantes nas
olimpíadas. Por exemplo, no Ceará foi instituído, mediante a

Lei Estadual

No.16.102, de 05 de maio de 2016, o Dia Estadual do Medalhista de Olimpíadas
Científicas, a ser comemorado todo dia 26 de agosto39. Sem dúvidas, é um
reconhecimento dos esforços empreendidos e, consequente, um estímulo aos
estudantes.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: conseguir,
coisa, grande, descobrir, científico, sociedade, problema, exemplo, destaque,
competição.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P35: “De forma geral, acho importante ter alunos olímpicos nas grandes
universidades no Brasil. Temos destaques e podemos conseguir mudar o
ensino da Química, mas é bem complicado [...]”;



P09: “Como competição científica, as olimpíadas de Química contribuem
para a descoberta de novos talentos para a Química”;



P37: “Uma coisa que a gente tem que ressaltar é a motivação e o
estímulo, porque esses projetos conseguem atingir as massas, porque
elas vão voluntariamente”;



P31: “Pode ser que nem todos venham a trabalhar com Química, mas
despertam para a importância da Química na sua vida, na sociedade”;



P03: “É um estímulo ao estudo, com direcionamento de aprendizado ao
mostrar a Química como uma disciplina importante para a sociedade”.

39https://www.al.ce.gov.br/index.php/ultimas-noticias/item/84411-

22082019solenealunosmedalha, acesso em 25/08/2019, às 22:37h

- Classe 5, Movimento à Valorização, com 16,7%: Como já apontado
anteriormente, existem críticas à criação de um ambiente competitivo no
ambiente escolar, uma vez que não ir bem numa avaliação dessas pode causar
efeito deletério. No entanto, a participação de seus alunos, leva professores à
uma dedicação e valorização maior de suas aulas, de modo a serem mais
criativos na elaboração de questões e reaprenderem conteúdos, para que
possam estimular alunos talentosos.
A valorização vai além de premiações, uma vez as olimpíadas de Química
contribuem para o processo de ensino e aprendizagem, pois olimpíadas
científicas motivam os alunos a estudarem mais e melhor, pois se sentem
valorizados. Além do mais, a premiação valoriza o aluno não somente durante
a cerimônia final, mas também potencializa sua auto estima, levando-o a um
esforço em se destacar entre seus colegas em sala de aula.
Nesta Classe, as palavras com maior Chi-quadrado são: possível, bom,
elaboração,

frente,

aplicação,

valorizar,

encontrar,

estudo,

instituição,

desempenho, resultado.
Algumas frases que podemos destacar dessa classe são:


P20: “(a importância em) reaprender conteúdos que foram esquecidos,
trabalhar a criatividade na elaboração de questões, se tornar um professor
de Química versátil e estimular alunos talentosos.”

“Incentivo aos

estudantes para se dedicarem aos estudos, para se tornarem bons
profissionais; premiação de alunos com desempenho excepcional;
incentivo à formação de novos professores”;


P27: “Um bom desempenho dos estudantes em olimpíadas internacionais
valoriza a imagem do país frente aos outros países”;



P15: “Acho que de alguma forma mostra os resultados de seu trabalho”;



P05: “Os professores e diretores se mostram empolgados em apresentar
um conteúdo ainda melhor para obter bons resultados na (olimpíada)”.

4.7.3 Movimentos Interno e Externos

A ideia de movimento advém de ações. Essas ações ocorrem não apenas
durante as aplicações das provas das olimpíadas, mas transcorrem durante todo
o

ano,

envolvendo

preparação,

seleção,

palestras,

conversas

com

patrocinadores e apoiadores, pesquisas. Como já observado na parte objetiva
do questionário, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa militam na Educação,
como docentes tanto do Ensino Básico como do Superior e, em sua maioria, na
rede pública federal ou estadual. Isso implica em ações diretas e indiretas em
sala de aula. As ações, institucionais ou não, procuram sempre impulsionar a
qualidade do ensino e a maior difusão do Ensino de Química. Assim, o sentido
de Movimento é adequado pois decorre de ações planejadas, estruturadas,
aplicadas e avaliadas.

4.7.3.1

Movimento Interno

Sendo movimento dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, ele pode ser
dividido em dois: Movimento Interno e Movimento Externo. O Movimento Interno
é diretamente vinculado às ações realizadas da burocracia interna das
olimpíadas,

como

denotam

as

citações

feitas

tais

como

projeto,

coordenação/coordenador, convidar, envolver.
Uma das ações dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa é o envolver e,
por conseguinte, convidar algum professor para participar, seja como membro
da equipe da Coordenação Estadual, seja como responsável pela aplicação de
provas nas escolas participantes.
Esse Movimento é uma forma de incentivar mais participantes, pois as
olimpíadas contribuem para a motivação dos professores, uma vez que os
alunos que se envolvem com os projetos de olimpíadas frequentemente se
tornam mais envolvidos com o conteúdo da disciplina e, de forma sinérgica,
incentivam e são incentivados.
Outra palavra (na verdade, um termo) citado é ABQ, que é a Associação
Brasileira de Química, entidade fundada em 1922, durante as comemorações do

centenário da Independência.

Desde então, tem reunido profissionais da

Química e áreas afins em Congressos, Reuniões Temáticas, Simpósios,
Encontros, Workshops. Atualmente, a ABQ possui cerca de 4.000 associados,
em todos os Estados brasileiros.
A ABQ é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) e tem fortes vínculos com a American Chemical Society (ACS), a
Associação Química Argentina, a Associação Química do Peru e a Federação
Latino-Americana de Associações de Química (FLAQ).
Essa citação não é despropositada, uma vez que, desde 1995, a ABQ
promove a OBQ, sendo seu organizador e principal apoiador. Os Coordenadores
Estaduais das olimpíadas de Química são, em sua maioria, associados. Desde
2014, os Coordenadores Estaduais, como forma de agradecimento e incentivo,
são isentos das taxas de inscrição em quaisquer eventos nacionais por ela
organizados.
Em sua estrutura administrativa, dos seus dez dirigentes nacionais, três
são coordenadores das olimpíadas de Química, sendo o Coordenador Geral, o
prof. Sergio Melo, o Diretor de Assuntos de Olimpíadas. Isso demonstra não só
o apoio, mas o envolvimento da ABQ nas olimpíadas. Uma das publicações da
ABQ é o livro das "Olimpíadas Brasileiras de Química", editado anualmente pelo
Prof. Sergio Maia Melo, contendo as questões das provas aplicadas e informes
sobre as Olimpíadas ocorridas naquele ano. Além disso, diversos dirigentes
regionais são Coordenadores Estaduais.
O Movimento Interno ocorre de modo a operacionalizar e preparar as
olimpíadas ao longo do ano. Esse movimento permite um planejamento por parte
dos Coordenadores Estaduais e encontra apoio da ABQ e das instituições, as
quais os Coordenadores estão vinculados.
4.7.3.2

Movimentos Externos

Os movimentos chamados externos são aqueles que emergem da
Olimpíada de Química em direção a quatro classes identificadas na análise
(figura 06):


Movimento à Pesquisa: Incentivo



Movimento ao Público: Alunos e Escolas



Movimento à Sociedade: Impacto



Movimento à Valorização: Interna e Externa

Esses movimentos decorrem daquilo que a própria Olimpíada produz, no
entendimento de seus coordenadores, que vai além de premiações e
certificados. Esses movimentos são dirigidos externamente como resposta ao
investimento material e intelectual às olimpíadas.

Figura 06 – Movimentos Externos

PÚBLICO

Olimpíada

SOCIEDADE

Fonte: o autor, a partir dos dados obtidos no Iramuteq

VALORIZAÇÃO

Movimento à Pesquisa - Incentivo
A produção de material sobre é algo que os Coordenadores/Sujeitos da
Pesquisa percebem como necessária. P06 afirma que as olimpíadas podem
“trazer atualidades, conceitos corretos e incentivar a pesquisa” e que “podemos
verificar que a OBQ traz uma equidade, ajudando na divulgação de pesquisa e
também na aproximação de conteúdos básicos (...)”. P34 afirma que em sua
instituição há um movimento nessa direção (Pesquisa), já que a olimpíada
“elevou a busca dos professores por pesquisa nessa área e no Estado do Rio de
Janeiro incentivou as escolas, de forma geral, a buscar um maior entrosamento”.
As olimpíadas de Química, nesse Movimento à Pesquisa podem ajudar a
divulgar ainda mais as Ciências e estimular os estudantes a interessarem-se à
Química e à Pesquisa. Uma ação institucional adotada pela Unicamp vai nesse
sentido. Os alunos medalhistas em olimpíadas científicas tiveram, de acordo
com o site institucional40, 90 vagas no vestibular 2019, desde que apresentem
documentação comprobatória. Além da vaga, o aluno olímpico aprovado
receberá uma Bolsa de Iniciação Científica e terá um tutor (um docente,
pesquisador) que o acompanhará durante sua formação, estimulando-o a
pesquisas vinculadas ao tutor. Além da Unicamp, a USP e a Unesp pretendem
criar um projeto similar, de acordo com a revista da FAPESP41 já para o
Vestibular 2020. Essas ações tendem a ser seguidas por outras instituições
brasileiras.
Quadro 09 – Ingressantes na UNICAMP, via vagas olímpicas.

1
1
1

Curso de Ingresso Olimpiada Medalha
Eng. da Computação
OBQ
OURO
Química
OBQ
BRONZE
Química
OBQ
PRATA

Fonte: ComVest, UNICAMP
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https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/11/21/unicamp-abre-inscricoes-para-o-processovagas-olimpicas-2019
41
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/03/14/medalha-que-vale-vaga-na-universidade/

Segundo informações da ComVest (Comissão Permanente para
Vestibulares, UNICAMP), em 2019 três alunos oriundos da OBQ obtiveram suas
vagas de acordo com a premiação obtida (quadro 09).
Existe nesse movimento uma clara alusão à Reação de Síntese, a
metáfora citada majoritariamente (39%) pelos Coordenadores/Sujeitos da
Pesquisa. Ao definir que a reação de síntese é produzir algo, mediante a
interação de seus participantes, observa-se aqui que essa interação está
produzindo mais do que pesquisas em si, mas, possivelmente, futuros
pesquisadores em diversas áreas, uma vez que estimula a transferência e
ampliação de conhecimentos, mediante um esforço de alunos, professores,
escolas e coordenadores.

Movimento ao Público (alunos/escolas)

As olimpíadas promovem um movimento direcionado ao seu público
principal que são os alunos e as escolas. Ele cria um impacto positivo, pois
algumas instituições de ensino superior, vinculadas aos Coordenadores/Sujeitos
da pesquisa, apresentam projetos de extensão para disseminação e
aprofundamento nos estudos, visando às olimpíadas.
Em artigo, Dantas et al. (2016) escrevem sobre a contribuição das
olimpíadas como um aspecto motivacional para alunos de escolas públicas e
particulares da Paraíba e licenciandos em Química. Afirma-se, nesse artigo, que
mesmo com dificuldades, houve um aumento de interesse pela Química, que vai
ao encontro das palavras de P36: “a partir do momento que começam a estudar,
seja pesquisa seja a ciência de forma geral, primeiro pode ser que se interesse,
e se interessar podemos criar um corpo de pesquisadores com eficiência e
competência”.
É interessante notar a correlação aqui de uma das metáforas citadas no
Bloco I (Se a Olimpíada fosse uma Reação Química, qual ela seria?): a reação
de dupla troca, sendo citada por 18% dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa.
Nessa metáfora, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa demonstram haver um
processo sinérgico, pois, ao mesmo tempo que os alunos e escolas são

estimulados, eles, coordenadores, também se sentem estimulados a fazer um
trabalho ainda melhor.
O ensino/aprendizagem sempre ocorre em mão dupla, onde os
participantes, sejam alunos, sejam professores tendem a ganhar. Nas palavras
de Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas, a
definição de mestre, aquele que ensina, é muito singela: “Mestre não é quem
sempre ensina, mas quem de repente aprende”. Essa expressão coloca
professores e coordenadores não apenas como aqueles que compartilham os
conhecimentos produzidos e sistematizados, mas que também são capazes de
(re)aprender e (re)transmitir ideias e conteúdos: portanto, todos ganham. Mesmo
nas fases preparatórias (nas escolas), o professor é provocado e estimulado e
não apenas os alunos participantes.

Movimento à Sociedade – Impacto

O impacto que as olimpíadas científicas causam na sociedade pode ser
observado na reportagem da Revista FAPESP42, onde fica demonstrado que
75% das vagas olímpicas da Unicamp são preenchidas por alunos fora de São
Paulo, como Roraima, Piauí, Ceará, Bahia. Muitos são alunos oriundos de
escolas públicas do interior, de condições financeiras mínimas e que dependem
de recursos do Apoio ao Estudante e bolsas de pesquisa. Ao mudar a realidade
desses alunos, a realidade social da família muda e de seu entorno também.
Existem muitos pesquisadores, professores, oficiais militares, químicos,
farmacêuticos que mudaram a sua própria história e de seus familiares com as
conquistas que se seguiram às premiações olímpicas.
As olimpíadas científicas provocam um impacto positivo, difícil de
mensurar. Duas histórias maravilhosas são de Ricardo de Oliveira43, portador de
uma doença neurológica, a amiotrofia espinhal, e de Samuel William Silva
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https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/03/14/medalha-que-vale-vaga-na-universidade/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/12/02/ele-superou-uma-doenca-neurologica-e-

virou-craque-em-olimpiadas-de-ensino.htm

Almeida44. O primeiro é do interior do Piauí e por conta de sua doença, só pode
ir à escola com 17 anos de idade, levado em um carrinho de mão por seu pai.
Hoje está formado em Mecatrônica Industrial, pelo IFCE. Seu interesse pelas
ciências foi fomentado por sua participação em olimpíadas científicas.

O

segundo vem de uma família de origem humilde, de um bairro de periferia de
Teresina/PI, com histórico de violência. Em 2018, foi o primeiro lugar geral na
OBQJr, com 100% de aproveitamento! Sua intenção é seguir na carreira
acadêmica, cursando Medicina. As olimpíadas conseguem incentivar alunos
num ambiente, ao mesmo tempo, competitivo e colaborativo (todos ganham) e,
assim,

despertar

o

potencial

para

uma

determinada

carreira,

não

necessariamente na área da Química.
São inúmeras as histórias de superação causadas pela participação nas
olimpíadas de Química. Alunos que mudaram seu destino com estudo,
dedicação e foco, promovendo uma mudança também em suas famílias e
escolas na direção de um futuro melhor.
Nesse movimento, podemos detectar uma semelhança às reações
exotérmicas, citadas por 26% dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, pois a
“energia” liberada nesse processo que envolve as olimpíadas é um ganho para
o aluno participante, seus colegas e professores, seus familiares, a sociedade
de forma geral. Essa “energia” intensa é que incentiva os participantes (alunos,
professores, coordenadores) e energiza o campo da Química. Por exemplo,
quando uma pessoa abraça o magistério como carreira profissional, o impacto
na sociedade não tem como ser medido, uma vez que ele será responsável pela
formação de futuros

médicos, engenheiros, nutricionistas, advogados,

sociólogos, antropólogos e todas as demais carreiras.

Movimento à Valorização
Em algumas instituições particulares45, foi criado um bônus pecuniário
para os professores, cujos alunos se destacam com premiações olímpicas.
44
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Embora seja questionável, o fato que é uma forma da escola procurar valorizar
o profissional envolvido com as olimpíadas, mas a questão pecuniária é uma
motivação de curto prazo.
Uma valorização para o professor envolvido é o sentimento de realização
ao ver alunos sendo premiado, como aconteceu com P05, que pediu “para fazer
parte da comissão ao ter uma aluna medalhando. Se foi possível, com tantas
dificuldades, imagina com alguém realmente de dedicando no campus”, ou seja,
a dedicação resulta numa valorização e auto realização.
A valorização do professor deve ir além das questões salariais, embora
ainda seja fundamental. Para as escolas públicas, a Lei no 11.738 de 16 de julho
de 2008 institui o piso salarial profissional para os professores do magistério
público da educação básica. Ainda assim, somente em abril de 2011 o Supremo
Tribunal Federal a considera constitucional. A meta 17 do Plano Nacional de
Educação (PNE, Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional da Educação) determina que a renda média do magistério seja igualada
a profissionais de mesma nível de escolaridade, visando a valorização do
trabalho do professor na rede pública. Se faz urgente e necessário que essas
leis sejam cumpridas e as metas propostas alcançadas no ensino público, com
a devida valorização do trabalho docente.
A valorização da relação professor/aluno passa pela questão afetiva, sem
a qual o processo ensino/aprendizagem não se desenvolve plenamente
(PIAGET, 1971; VYGOTSKY, 1994, FREIRE, 2002), pois a relação alunoprofessor é sempre profícua, principalmente quando essa relação de mão dupla
(ou Reação de Dupla Troca?) ocorre. Freire (2002, p.47) afirma que: “Às vezes,
mal se imagina o que se pode passar a representar um simples gesto de um
professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força
formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo”.
Outra forma de valorização acontece nas cerimônias de encerramentos
das olimpíadas estaduais e brasileiras46. Alunos, familiares, autoridades,
colegas, professores, escolas participam dessas cerimônias e os alunos
46

Na página http://www.obquimica.org/fotos existem algumas das inúmeras fotos desses

eventos.

premiados se sentem valorizados ao serem homenageados e, em geral,
homenageiam também seus professores de Química.
Uma característica dos jovens, em geral, é transpor desafios. As
olimpíadas podem estimulá-los a superar obstáculos, criar hábitos de estudo e,
com isso, serem valorizados dentro e fora de sua instituição de ensino, ainda
mais quando conseguem, por exemplo, uma vaga numa instituição de ensino
superior conceituada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2010; SÁ, 2002)
permite entender como um grupo social concebe suas práticas, significados e
práticas, na tentativa de explicar o mundo e como esse mesmo grupo se vê e se
insere nele. Ao pesquisar um grupo social, buscamos entender o que ele constrói
e como representa as opiniões que possui. No presente estudo, os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa apresentam, a partir das respostas
analisadas, sua visão de mundo em relação às olimpíadas de Química.
A partir dos dados levantados e das entrevistas realizadas, como não
poderia deixar de ser, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa apresentam um
discurso central que se divide em dois pontos essenciais:
- A Química é importante para a sociedade: sendo parte de um país continental,
com uma forte vocação ao agronegócio por conta de seu vasto território, uma
industrialização crescente, principalmente a partir do Governo Juscelino
Kubitschek (1956-1961) e a recente internacionalização das economias
mundiais. A formação de mão de obra qualificada para a indústria,
principalmente a vinculada à petroquímica é fundamental. Segundo os dados da
Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM47), existem 1033 fábricas
de produtos químicos industriais (insumos básicos para outras fábricas e/ou
indústrias) e a indústria química, considerando-se o PIB industrial, detém a 3º
maior participação setorial do Brasil (IBGE, 2017). A Revista Exame faz um
ranking periodicamente das maiores indústrias brasileiras e das 10 maiores,
apenas uma não apresenta vinculação direta com a química48.
- O Ensino de Química é importante para a sociedade: essa premissa decorre
da anterior. Se o agronegócio e as maiores indústrias são fortemente vinculados
à Química e áreas afins, e promovem uma grande parcela PIB brasileiro, se torna
necessária mão de obra qualificada para essas áreas. Retomando uma das
missões da Olimpíada Brasileira de Química, se faz necessário a descoberta de
talentos para a indústria e para a academia.
47
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Não por acaso, uma das apoiadoras da OBQ

(https://exame.abril.com.br/revista-exame/melhores-maiores-as-50-maiores-setoriais/, acesso
em 22/08/2019 ).

Cocco e Sudbrack (2015), ao estudarem sobre a Olimpíada Brasileira de
Matemática para Escolas Públicas (OBMEP), percebem que as ações nela
existentes são apenas para avaliação, sem uma demonstração das ações
docentes de seus coordenadores e professores envolvidos. Desta forma, o seu
grande papel é para apresentar parâmetros de avaliação para o Estado, para
dados, pesquisas e aplicações futuras. Já as olimpíadas de Química apresentam
outro viés, que é demonstrado pelas Representações Sociais que os
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa apresentam. A pergunta inicial que deu
origem à presente pesquisa é respondida: existem Representações Sociais no
grupo dos professores que organizam e elaboram as olimpíadas de Química?
Se existem, elas exercem alguma influência no Ensino da Química?
Primeiramente, no Bloco I, onde se procura uma metáfora para as
olimpíadas de Química, através da associação das olimpíadas com uma reação
química, observa-se que a objetivação (maneira de trazer elementos fora de seu
contexto para categorias mais familiares) é alcançada, uma vez que as
metáforas utilizadas são reações químicas, trazendo aquilo que pode gerar uma
surpresa para uma realidade mais familiar, as suas ações docentes. Em seguida,
a ancoragem (passagem de conceitos para imagens concretas) que ocorre
transforma um conceito abstrato em algo tangível. Assim, ao associar as
olimpíadas

com

tipos

conhecidos

de

reações

químicas,

os

Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa tratam de reagentes e produtos de um
universo reificado com as causas e efeitos de um universo consensual.
O que se observa nesse bloco é que as metáforas utilizadas remetem à
ideia do dinamismo energético não isolado, mas sempre sinérgico entre os
participantes (coordenadores, professores, alunos). As trocas realizadas, a
energia desprendida e a síntese realizada estão sempre indicando a
preocupação existente não só com a premiação ou medalhas, mas com um
desenvolvimento e aperfeiçoamento no campo da Química, em especial no
Ensino, para a motivação para na participação do aluno.
O Bloco II trata sobre o Ensino da Química e o Bloco III trata das
olimpíadas de Química. No segundo bloco são observadas ações (ações
propedêuticas, ações burocráticas, ações propostas, interações) que ocorrem

decorrentes das olimpíadas. Já o terceiro bloco surge a ideia de movimentos (à
pesquisa, dos coordenadores, ao público, à sociedade e à valorização).
As ações e os movimentos que são apresentados nesses blocos
demonstram uma representação social de algo que movimenta o campo da
Química e o Ensino da Química. Muito embora não seja ela a causa primeira
desse movimento, a representação social que pode ser desprendida é a ideia de
motor,

que

movimenta

e

provoca

ações. Esses

movimentos, como

demonstrados no capítulo anterior, se direcionam à valorização do professor, à
valorização da participação do aluno, à valorização dos coordenadores. Esse
movimento encontra eco na motivação dos alunos, uma vez que, ainda que o
incentivo inicial seja a competição, os Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa
apontam que a motivação dos estudantes se estende para além das
competições, levando esses mesmos estudantes a se dedicarem à Quimica.
Outra movimentação gerada por esse motor relaciona-se com a pesquisa
e com a extensão. Existem projetos envolvendo licenciaturas em Química,
escolas públicas e alunos de Ensino Médio. Trabalhos têm sido publicados,
pesquisadas são realizadas dissertações estão sendo produzidas. Assim,
começam a ser produzidos material acadêmico sobre essas olimpíadas. Alguns
livros foram publicados com exercícios para as olimpíadas de Quimica, como,
por exemplo,

o livro Desafio em Química - ITA, IME, Monbukagakusho,

Olimpíadas, da Editora Opirus.
Esse motor, que promove ações e movimentos, e as reações químicas
fazem parte de uma estratégia grupal para dinamizar, valorizar e criar uma
função identitária. Essa identidade, a partir dessa representação social,
permite situar o grupo dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa no campo social
e que é capaz, conforme Abric (2000), “elaborar uma identidade social
compatível com os sistemas de normas e valores socialmente e historicamente
determinados”.

Esses

traços

identitários

permitem

ao

grupo

dos

Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa referenciarem as ações individuais dos
membros desse grupo, já que orientam condutas e comunicações e justificam as
ações tomadas. Como afirma Jodelet(1989), as representações sociais
cumprem as funções de “manutenção da identidade social e de equilíbrio sóciocognitivo, os quais se encontram ligados”.

As olimpíadas de Química, que se propõem a ter uma ação efetiva e eficaz
no campo da Química e no Ensino da Química, têm, em seus Coordenadores
um grupo social, que apresenta uma função identitária e possui representações
sociais, conforme os resultados obtidos nessa pesquisa.
Assim, na visão dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, as olimpíadas
de Química contribuem para o Ensino da Química no país, pois o objetivo não é
criar uma elite nesse campo, mas ampliá-lo através de uma dinamização e de
uma valorização, voltado, principalmente, no Ensino Médio. As olimpíadas de
Química não são para apresentar parâmetros avaliativos, mas para produzir
mudanças no ensino, na metodologia e na aplicação, reconhecimento e
valorização no campo da Química.
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APÊNDICE I
Dados das Olímpiadas Estaduais x Dados Escolares
Nos quadros a seguir, temos os dados das olimpíadas estaduais do ano
de 2017, comparativamente com o IDH de ensino, número de cursos
superiores de química, número de escolas de ensino médio, número de
escolas participantes. Os dados foram obtidos junto ao MEC, ao INEP, ao
IBGE, às coordenações estaduais e à coordenação nacional da OBQ.
No quadro 01, referente à Região Norte,
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APÊNDICE II
Quadrante do Bloco III: uma curiosidade
Ao inserir os dados do Bloco III no programa Iramuteq, foi obtido o
seguinte quadrante:

Esse quadrante tem uma aparência muito peculiar: lembra o mapa da
América Latina. As palavras em cinza foram denominadas como Movimento dos
Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa e se espalham por uma vasta região do
que podemos imaginar como o Brasil. Além disso, a palavra COORDENADOR,
que tem uma evocação destacada. Nesse caso, ela, seguindo esse mapa

imaginário, encontra-se na Região Nordeste, de onde são o Coordenador Geral
das Olimpíadas de Química, prof. Sergio Maia. Outra palavra se encontra nessa
mesma Região, Reunião: em Fortaleza/CE e Teresina/PI que ocorrem,
geralmente, as reuniões anuais entre os Coordenadores das Olimpíadas de
Química brasileiros.

ANEXO I
Entrevista aos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa, Questões objetivas
Perguntas
1. Qual o seu sexo ou orientação
sexual?

Respostas
( ) Masculino
( ) Feminino
( ) Prefiro não responder
( ) Faixa 01: de 25 a 35 anos

2. Qual a sua faixa de idade?

( ) Faixa 02: de 36 a 45 anos
( ) Faixa 03: de 46 a 56 anos
( ) Faixa 04: acima de 57 anos

3. Rede de Ensino em que
leciona/coordena

( ) Particular
( ) Pública
( ) Ambas
( ) Municipal

4. Rede de Ensino Pública

( ) Estadual
( ) Federal
( ) Química (licenciatura, bacharelado ou
industrial)

5. Formação

( ) Engenharia Química
( ) Farmácia
( ) Outra
( ) menos de 05 anos
( ) entre 05 e 10 anos

6. Tempo de magistério

( ) entre 10 e 15 anos
( ) entre 15 e 20 anos
( ) mais de 20 anos
( ) Graduação

7. Titulação mais alta

( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Faixa 01: 1 a 2 anos

8. Tempo de atuação como
coordenador nas olimpíadas

( ) Faixa 02: 3 a 5 anos
( ) Faixa 03: 6 a 10 anos
( ) Faixa 04: Acima de 10 anos

ANEXO II
Resposta dos Coordenadores/Sujeitos da Pesquisa ao Questionário
Respostas à Primeira Pergunta

I.

SE A OLIMPÍADA DE QUÍMICA FOSSE UMA REAÇÃO QUÍMICA,
QUAL SERIA? POR QUÊ?

1. Seria uma hipotética reação endotérmica irreversível.
Endotérmica porque ela nela se injetam os vetores energéticos oriundos
de professores e coordenadores das escolas participantes; de
professores universitários que se empenham na divulgação e sua
organização; dos estudantes que maximizam seus tempos na busca de
novos conhecimentos.
Irreversível porque não retroage frente a intempéries, segue firme no
sentido do seu objetivo final.

2. De síntese, conforme começa a reação de formação dos produtos você
vai se envolvendo, divulgando, informando, pesquisando uma melhor
maneira de formular questões para os exames, aplicando-os, divulgando
resultados até chegar no produto final a glória a premiação dos melhores
nas olimpíadas.

3. Combustão

4. Seria uma reação de síntese da amônia.
N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)

Onde forças se somam em um processo que é pouco espontâneo - do ponto
de vista termodinâmico - deslocando o equilíbrio de nossos alunos para o
máximo rendimento.

5. De combustão, porque bota o cérebro pra trabalhar, quase pegando fogo.

6. Sódio metálico com água, devido ao caráter de incentivar a química em
um potencial muito maior que o de uma aula.

7. Uma reação de deslocamento, na qual o mais reativo vai prevalecer na
reação.

8. Polimerização. Cresce muito rápido.

9. Uma reação de polimerização de adição. Os estudantes seriam os
monômeros; professores, escolas e coordenadores os catalisadores; e o
resultado final (o polímero) é a grandiosidade que se tornou hoje a
Olimpíada de Química.

10. Qualquer reação exotérmica!

11. Para mim uma reação bem lenta. Como vai acontecendo devagar
podemos ir apreciando os resultados do processo.

12. Não vejo analogia clara, mas, forçando, talvez, a Olimpíada possa ser
vista como o catalisador de uma Reação de Síntese:

estudante + química – catalisador  calouro de curso de química (ou
engenharia química)

13. Dupla Troca, pois existe uma via de aprendizado nos dois sentidos

14. Na(s) + H2O(l)  NaOH(aq) + 1/2H2(g)

15. Seria uma reação de síntese, porque todo conhecimento adquirido
quando se junta em nosso entendimento revela o qual rica é importante é
essa ciência em nosso dia a dia.

16. Uma reação de respiração celular, pois é vital, envolve espécies químicas
recorrentes como a água, gás carbônico e oxigênio, liberando energia.
Sendo uma representação de um esforço. Sendo relacionada à prova, que
é essencial para o desenvolvimento dos estudantes envolvendo espécies
químicas recorrentes e assuntos multidisciplinares como esta reação.

17. Reação de esterificação, devido à sua versatilidade. Possibilita a
obtenção de diferentes produtos, com diferentes gradações, garantindo o
acesso à uma ampla gama de mercado.

18. dedicação + esforço = sucesso

19. Dupla troca

20. Reação de Polimerização, pois transforma fragmentos soltos de
conhecimento em uma longa sequência estruturada e organizada de
aprendizado.

21. Uma reação de deslocamento, na qual o mais reativo irá "ganhar a
competição".

22. Combustão. Libera bastante energia.

23. Reação de síntese da amônia. Por se tratar de uma reação de rendimento
baixo, mas que com a adequação das condições que influenciam o seu
equilíbrio pode ser levada ao rendimento máximo.

24. Dupla troca. Nas diversas interações que ocorrem entre alunos,
professores, responsáveis e coordenação, há muito aprendizado por ambas
as partes.

25. Substancialmente, eu poderia compará-la à reação de formação de água
liquida. Eu acredito que a Olimpíada de Química tem como objetivo central
apanhar fenômenos corriqueiros e voláteis à percepção analítica no contexto
empírico do indivíduo e expressá-los de tal maneira que seja fluída a relação
formativa entre uma análise crítica e a interpretação (minimamente) científica
sobre o aspecto abordado com, consequentemente, o desenvolvimento de
novos conhecimentos, assim como metaforicamente ocorre entre a reação
de dois gases essenciais para a dinâmica da vida (que estão largamente
dissipados nos ecossistemas) para a formação de uma substância (em
caráter molecular) tão essencial para a constância e propagação da vida no
planeta Terra.

26. Síntese da amônia pois a partir de reagentes simples e comuns chega-se
a um produto de altíssimo impacto social.

27. Seria uma reação de síntese, pois permite que os estudantes construam
novos conhecimentos a partir dos que já têm.

28. Adição,

pois

(Ex: C(s) + O2(g) =

está

sempre

somando

participantes

CO2(g))

29. Polimerização. Cresce muito rápido.

30. Uma reação de formação, uma ideia de disseminar o conhecimento. Uma
reação, sei lá, de síntese. Porque a ideia seria de transferir esse
conhecimento, ou seja, ser formadores de opinião e de conhecimento.

31. Eu acho que, mais do que uma reação, ela teria um papel de catalisador.
Ou seja, um componente dentro de uma reação. Ou seja, ela teria a ideia

de catalisar, levar estudantes a buscar a química, a ciência como um todo.
Seria um efeito catalisador do que uma reação por si só. Porque teriam
algo para dispor para a sociedade, então eles acelerariam isso para a
sociedade.

32. Reação de dupla troca, porque eu acho que é uma atividade muito
interessante e todos os agentes desse processo tem sua contribuição e
seu aprendizado.

33. Acho que seria uma reação de adição. A proposta das olimpíadas hoje
ela visa a integração, hoje, no Amapá, ela está crescendo. Estamos na
edição 17 e estamos crescendo nos últimos anos. Lá a química não era
tão vista. A 1ª turma está se formando agora na UFAP. Uma reação de
Markovinichov.

34. Dupla troca, uma vez que tanto os professores quanto os alunos ganham
com a atividade.

35. Uma combustão, pois libera bastante "calor" e incentiva o estudo de
química.

36. Uma reação explosiva. Uma dupla troca não explosiva. Porque é uma via
de mão dupla, pois tantos os alunos que adquirem conhecimento como a
gente, professor, que aprende com eles, que ajuda

37. Eu acho que seria a decomposição da amônia, porque, além de tudo, ela
consegue formar produtos com alto potencial, como o hidrogênio (que é
o combustível do futuro).

Assim, através da olimpíada, que eh o

combustível do futuro, a gente consegue mais ainda que os alunos,
futuras gerações, que desenvolvam o aprendizado e incentivem a
educação.

38. Reação de combustão, por que promove um crescimento da pessoa, gera
uma energia por saber

39. Estudo/Preparo + Prática (Olimpíada) = Conhecimento Aprofundado

40. Reação de combustão

41. 2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(l) Porque água é vida.

42. Ela seria uma reação de adição. As diversas áreas do conhecimento
químico se unem e formam a prova, desafiando os alunos em várias
áreas.
43. Em Branco

ANEXO III
Respostas à Segunda Pergunta

II.

COMO VOCÊ COMEÇOU A SE INTERESSAR POR QUÍMICA?

1. Os primeiros contatos com a química nos anos anteriores ao vestibular
foram desestimulantes, o mestre da disciplina química trazia cabedal
invejável de conhecimentos, porém sua didática frente aos alunos exibia
pouca arte. O panorama mudou no 3o. ano escolar com a chegada de
novo mestre cujas características aparentavam o inverso daquelas do
anterior professor: formação limitada, mas com desempenho didático
acima da média. Foi um momento de mudança para a turma, sobretudo
para mim que senti uma comichão na mente provocada pela
aprendizagem prazerosa dessa ciência. Dessa turma, dois buscaram
novos horizontes na química do ensino superior.

2. A partir da segunda série do ensino médio.

3. Ensino médio com professores desafiadores

4. Ainda no ensino médio em contato com o professor José Geraldo (in
memorian) em Juiz de Fora em suas aulas de estequiometria. Ele sempre
trazia problemas nos quais desafiava a turma a resolver e eu tratava tais
problemas como passatempo, pois gostava de sentir a sensação de
encontrar a resposta certa. Tudo isso me motivou a entrar na faculdade
de química, mas o interesse por química se deu ao longo do caminho,
principalmente nas primeiras aulas de termodinâmica, onde vi que era
possível descrever/explicar o mundo que nos rodeia usando os
conhecimentos adquiridos.

5. Bons professores no ensino médio e aulas experimentais interessantes.

6. No ensino médio, no Colégio Pedro II (CPII).

7. No meu nono ano, quando tive um professor prestes a se aposentar, mas
que apresentava a química com um encanto e jovialidade.

8. Quando criança eu já derretia chumbo no fogão de minha mãe. Tirava a
pólvora das bombinhas de São João. Fazia perfume com álcool e folhas
de alfazema da mãe de santo. Uma vez fermentei suco de laranja com
açúcar e a garrafa explodiu. Formalmente fui conhecer a química no 1º
ano do ensino médio.

9. Durante meu ensino médio sempre tive predileção pela disciplina da
química. Gostava de entender o porquê das reações químicas. Visitei
alguns laboratórios de química da UFRN antes do vestibular e isso
contribuiu muito para minha decisão de cursar química na graduação. Por
fim, o fato de ter sido campeão da Olimpíada de Química do meu estado
me deu a certeza que eu tinha vocação para a química.

10. Através do contato com bons professores

11. Desde o ensino médio.

12. Ensino de ciências com experimentos (em casa e na escola) a partir da
2ª série ginasial (bons professores); projetos de feira de ciências;
concurso "Cientistas de Amanhã" (Funbec); 3 anos de colegial com 1
tarde por semana no laboratório de química; uma metalúrgica e uma
galvanoplastia na vizinhança.

13. Nas aulas Análises Químicas dos Minerais e Geoquímica da ETFRN

14. Quando repeti essa matéria no ensino médio.

15. No ensino médio

16. Desde meu ensino médio inspirado com meus primeiros professores.
17. Professora de Química da 8ª série

18. Em 1988, quando tive aula com o mestre João Roberto da paciência
Nabuco.

19. Na faculdade

20. No Ensino Médio quis participar, porém minha escola nunca se inscreveu.
Quando recebi o convite para a OQRJ, abracei a causa.

21. Quando meu professor de ciências do 9º ano nos apresentou a química e
a diversos experimentos.

22. No ensino fundamental por gostar do meu professor é compreender bem
os assuntos.

23. Ao longo do ensino médio.

24. No 1º ano do Ensino Médio.

25. Eu tive o privilégio de estudar em uma escola em que o Projeto Político
Pedagógico tinha como alicerce a participação ativa dos professores
como "cativadores" de conhecimento (em uma perspectiva quase
construtivista) e, então, pude emergir em muitas atividades e projetos
fascinantes (em contrapartida à dura realidade vivida fora da escola). O
apoio e, principalmente, o incentivo e motivação dos meus professores
fizeram como que surgisse desde cedo um hedonismo especial pela
educação. Analisando hoje, eu acredito que o que mais me cativou no
estudo pela química foi a maneira pela qual meus professores a
abordavam (muitas vezes em modelos investigativos e interpretativos de

fenômenos) e a paixão que se expressava quando eles se referiam aos
estudos químicos.

26. Creio que desde que fui alfabetizado e comecei a ler jornais, com cerca
de sete anos de idade, os assuntos relacionados à Ciência chamaram
minha atenção. Quando tive disciplinas específicas de Química no ensino
médio (colegial) tomei a decisão fazer um curso superior nessa área.

27. Foi no ensino médio, pois tive bons professores e a escola propiciava
atividades investigativas.

28. Através de um professor do Ensino Médio, que levava os experimentos
para a sala de aula, além do laboratório. Isso fez com que me intrigasse
a respeito da facilidade com que ele apresentava a química "fora" do
laboratório.

29. Quando fiz a licenciatura curta, era de ciências. Na época, tinha a
licenciatura curta e a plena. Quando terminei a curta, eu tinha q optar entre
Física, Química, Biologia e Matemática. Nessa época, consegui a
transferência para a UFMT. Eu fiz a licenciatura curta na Unijui. E aí,
quando tinha que optar, eu optei por química, porque achei que a química
seria mais, eu já dava aula no ensino médio. Para mim, era mais
confortável dar aula de química. Isso há uns 40 anos atrás. Em 1983. No
início de 84 que consegui a transferência. Marco de 84 comecei a
licenciatura plena em química. No RS eu era professor municipal e dava
aula de ciências. Quando mudei para o interior do MT, comecei a dar
aulas de ciências, física, química, algumas de matemática, algumas de
biologia. Era uma mistura muito grande de disciplinas que eu lecionei. Eu
comecei em 81, dando aula de química na escola estadual de Canaana,
no Mato Grosso. Em todas as séries, de ciências, matemática. No Ensino
Médio assumi logo Química, Física, Matemática, Biologia. Era uma
mistura muito grande de disciplinas que eu lecionei.

30. Isso se veio em 1988. Porque minha formação é em técnico de mecânica
e por uma questão de mercado, o emprego estava muito ruim e nós não
tínhamos um curso de engenharia mecânica aqui. Isso me forcou a optar
por uma outra área industrial, que seria a parte química. Foi mais por essa
questão de mercado em 1988.

31. Eu trabalhava como office boy e cheguei a moto boy numa empresa de
equipamentos de segurança que vende muito para a Petrobras. Na
verdade, eu comecei lá como técnico de eletrônica, fazendo um estágio.
Só que comecei a fazer estágio dentro de uma área que era de sensores
de gás. Então, tinha dentro dessa empresa um laboratório de química
para testar os equipamentos, para gerar as espécies para que pudessem
ser feitos os testes dos sensores e das máscaras de gás. Ai que comecei
gostando de química. Eu comecei tardiamente, pois eu não tive aula de
química no ensino médio, porque eu estudei em escola pública. Para
fazer um curso técnico de eletrônica, eu tive que fazer um supletivo.
Comecei a fazer o curso técnico de química com 23, 24 anos. Tinha o
conhecimento de eletrônica e comecei com a química dentro de um
laboratório de analítica. Então juntei os dois. Comecei o curso de
Engenharia Química logo depois de formar em Técnico. Nessa época fiz
concurso para a USP e entrei como técnico lá, ao mesmo tempo que
cursava Engenharia Química numa universidade particular, porque não
existia esse curso à noite lá.

32. Eu entrei na área da química porque sempre gostei muito da área de
cálculos e quando fui me inscrever no vestibular, na época, não tinha
matemática e resolvi seguir para a área da química. Conversei com minha
professora de química do ensino médio, Raquel Perraro, e ela me
incentivou muito e disse para eu entrar e se não gostasse, trocar para
matemática.

Acabei ficando e fiquei. Quando comecei a fazer os

experimentos da área química foi cativante.

33. Sendo bem sincero: meu ensino médio foi péssimo e não tive nenhuma
base de química e ela surgiu a partir do terceiro ano com um professor de
química orgânica, que conseguiu chamar a atenção, mais do que química
geral e físico química. Surgiu a oportunidade de fazer, porque entrei novo
na universidade e apareceu a oportunidade de fazer química.

34. Inicialmente foi questão financeira. Uma vez que a docência em química
era (e ainda é) carente no estado. No decorrer do curso fui ganhando
admiração pela ciência e pela docência.

35. No ensino médio.

36. Foi na quinta série. Quando, como estudante, sempre tem aquelas feiras
de ciências, que valia ponto, trabalho. E você fica se perguntando: o que
você vai fazer? E o meu trabalho, eu fui atrás: era sobre purificação de
água. E fiz o filtro, todo ecológico, com material. E o mais interessante
para mim foi a apresentação. Nós fomos avaliados, e aí, desde este
momento, eu me interessei pela ciência, pela química. Sempre achei que
fosse fazer alguma coisa nesse sentido. E quando foi no segundo grau
que eu descobri que, em função disso, era química que eu queria.

37. No ensino médio. Eu tinha um professor, o Dalvio, ele dava aula com uma
facilidade e sempre me interessei tanto pela relação da química entre o
teórico e o fenomenológico, os processos químicos que envolvem a
matéria, os cálculos de reações químicas, isso me deixava bastante
fascinado, que é fazer uma mistura e criar outras coisas.

38. Quando tive aula sobre a química inorgânica (metais, ametais, óxidos,
sais) que comecei a ver o dia a dia com outro olhar.

39. Através da culinária

40. Estudando Química na escola mesmo. Tive professores muito bons.

41. Tive um professor muito bom no ensino fundamental e médio que fazia
coisas diversas além de boas aulas.

42. Ao fazer um biodigestor no ensino médio.

43. Comecei a me interessar por química no ensino médio, quando vi que
coisas que aconteciam ao meu redor poderiam ser explicadas pela
química e ciências exatas.

ANEXO IV
Respostas à Terceira Pergunta:

III.

QUAL A ÁREA DA QUÍMICA QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE
ENSINAR?

1. Por conta de minha formação pós-graduada, ministrei na P., dentre
outras, as disciplinas Métodos Espectométricos e Química Inorgânica
Avançada. No entanto, nunca deixei de ter contato com os calouros no
ensino

de Química Geral

em

diferentes

cursos

da

UFC.

A

disciplina Química Geral associada com aulas práticas constrói o alicerce
para as demais disciplinas do Curso de Química e, nos outros cursos,
ministra conceitos essenciais para compreender fenômenos que ocorrem
nas diferentes áreas de atuação.

2. Físico-química

3. Físico-Química

4. Físico química.

5. Sem preferência

6. Físico-Química, Inorgânica, Orgânica (utilizando a abordagem de nível
superior com mecanismos de reação)

7. Físico Química, termodinâmica, cinética e equilíbrio. Há boa correlação
com o cotidiano do aluno.

8. Geral.

9. Difícil.

10. Química Orgânica - Lógico!
11. Química Orgânica

12. Química geral

13. Química Analítica (Equilíbrio Químico, Instrumentação Analítica)

14. Funções inorgânicas

15. Físico química

16. Gosto de lecionar a área de química orgânica.

17. Orgânica

18. Química Analítica

19. Difícil!

20. Físico-quimica

21. Em ordem de preferência: Físico-química, Inorgânica/Geral, Orgânica.

22. Físico Química

23. Físico Química e Geral

24. Geral e Físico Química

25. Eu sou muito apaixonado por físico-química, porém durante as monitorias,
eu tenho percebido um apreço maior pelo ensino da orgânica (apesar de

estar sempre tentando vincular pontes entre as áreas da química para o
mesmo conteúdo estudado).

26. Química Inorgânica que é minha área de formação no nível de pósgraduação e Ensino de Química.

27. Físico Química

28. Leciono em todas as áreas da química, e apesar de gostar muito da área
de físico-química (adoro cálculos), gosto mais de lecionar Química Geral,
porquê é uma das primeiras a serem vistas no curso, é a oportunidade
que o professor tem de fazer com que os seus alunos se apaixonem pela
ciência Química.

29. Química Orgânica. Que eu tive mais tendência. Quando fui dar aula de
química, a de química orgânica fluía mais. Me dava uma satisfação maior
dando aula de química orgânica do que as demais.
30. Físico Química e toda a parte da Geral, tenho afinidade e gosto.

31. Química Analítica, principalmente a que envolve instrumentação por conta
de minha formação

32. Ambiental porque é uma área em que você pode contribuir . Me lembro
quando alguém me perguntou se eu era químico e eu que era responsável
por destruir o meio ambiente. Entao, é tentar desmistificar essa ideia
equivocada que algumas pessoas têm da química.

33. Ensino de Química.

34. Ensino de Química, Mais especificamente Prática docente e Estágio
Supervisionado.

35. Geral.

36. Química geral e físico química porque envolvem mais cálculos e eu gosto.

37. Eu gosto, principalmente, a físico química porque ela é muito interessante
na questão da matéria e energia. Ou seja, associar a matéria com a
energia e isso me fascina bastante.

38. Inorgânica

39. Analítica

40. Química Nuclear e Química Quântica, embora meu conhecimento dessas
áreas seja muito limitado.

41. Físico - Química.

42. Gosto mais de ensinar química analítica.

43. Físico-Química.

ANEXO V
Repostas à Quarta Pergunta

IV.

COMO E QUANDO VOCÊ COMEÇOU A SE INTERESSAR PELO
ENSINO DE QUÍMICA?

Nesse ponto, é importante ressaltar que existe uma diferença essencial entre a
Química, enquanto ciência, e o Ensino de Química, prática pedagógica.
1.

Estreei na docência no IFCE, à época denominado Escola Técnica

Federal do Ceará, assumindo as disciplinas de Química, Física e Técnicas
Laboratoriais. Pari

passu com

essa

atividade

que

durou

três

anos,

cursava Química Industrial na UFC e, após colar grau, ingressei no quadro
docente dessa universidade permanecendo também como graduando em
Engenharia Química.

Os

primeiros

passos

na

Escola

Técnica

foram

importantíssimos para minha vida acadêmica, uma prática didática intensiva
junto a garotos aprendizes, alunos da disciplina Técnicas Laboratoriais e com
aqueles dos cursos técnicos em química, edificações ou eletrotécnica com as
disciplinas de Química e de Física.

2.

A partir do terceiro ano do ensino médio comecei a dar os primeiros

passos no magistério, tirando dúvidas dos colegas e familiares sobres vários
assuntos relacionados a química.

3.

Necessidade de ganhar dinheiro em 1992

4.

Nos primeiros anos de faculdade, ao lecionar matemática em um projeto

chamado Projeto Entre Jovens do Instituto Unibanco, ali percebi a paixão por dar
aulas. Ao longo da trajetória universitária, tudo se encaminhava para que eu
seguisse a carreira de pesquisador (um dos motivos pelo qual fiz o mestrado e
o Doutorado em físico-química). No entanto paixão pela sala de aula nunca me

abandonou, pois ao longo de toda a trajetória acadêmica a sala de aula (em
cursinhos pré-vestibulares e em cursos técnicos) sempre esteve presente.

5.

Pensava em ser bacharel, mas ao entrar em uma turma na época de

estágio e ver o quanto se interessaram pelo o que preparei me senti no meu
lugar.

6.

Depois de ingressar no CPII.

7.

Sempre gostei do ensino, como uma forma de ajudar ao próximo. Mas o

ensino de química me cativou no meu terceiro ano do ensino médio por conta
dos meus professores.

8.

Sempre ajudava meus colegas com as disciplinas de exatas. Penso que

desde o ensino médio.

9.

Ainda durante o ensino médio eu dava aulas particulares para os colegas

que tinham dificuldades com a química. Isso continuou na minha graduação.
Além disso, sempre gostei de estudar imaginando que estava dando uma aula;
ou seja, minhas anotações de estudo eram planos de aula, que eu ministrava
(na minha imaginação) durante o trajeto de ônibus ou a pé que fazia da minha
casa para a universidade. Já como professor universitário, me enveredei na área
de educação química, aplicando metodologias ativas de ensino, apesar de ter
me formado como bacharel em química. Hoje, aplico essas metodologias ativas
em minhas aulas e sou convidado para ministrar cursos sobre este assunto para
outros professores e alunos de pós-graduação da UFRN.

10.

Durante a graduação

11.

Apresentei gosto pela química desde o ensino médio e como fiz

magistério esse desejo sempre foi de ensinar. Nunca desejei trabalhar em
indústrias.

12.

Comecei em 1968, ao completar 17 anos, como professor de "Instrução

relacionada em indústria" (programa ligado ao Senai) numa indústria de fiação e
tecelagem, atividade que incluía aulas sobre de tecnologias usadas na empresa
aos funcionários menores de idade, com introdução aos processos de tinturaria,
estamparia, mercerização e análise/tratamento de água.

13.

Não trabalho com Ensino de Química

14.

Depois que fui trabalhar no IF e tive contato com os alunos do técnico. Fiz

um projeto no espaço ciência viva.

15.

Quando entrei na universidade e passei a dar monitoria

16.

Ao final da minha graduação quando tive meu contato com uma disciplina

focada em ensino de química.

17.

Disciplinas teóricas que apresentavam seminários como parte do

processo de avaliação, a partir do quinto semestre.

18.

1998

19.

Ao lecionar na Federal de Química de Nilópolis

20.

No Ensino Médio quando explicava a matéria aos amigos

21.

No pré-vestibular através de professores que tive.

22.

No momento que comecei a trabalhar com monitoria e aulas particulares.

23.

Ao longo da faculdade e durante o período da pós graduação quando

comecei a dar aulas em um curso técnico de química.

24.

No 2º ano do Ensino Médio, aprendendo Química Orgânica. Na época,

fiquei fascinado da maneira que simples moléculas orgânicas podem moldar
nosso mundo e comportamentos.

25.

Conforme mencionei anteriormente, esse sentimento se iniciou na minha

educação básica, mas com certeza foi ampliado pelas experiências vivenciadas
no ensino superior (especialmente, nas aulas com professores da divisão de
ensino - não que nas demais não tenham educadores fascinantes, mas a
concentração está no ensino, coincidentemente e infelizmente).

26.

Desde que fui contratado na UFMS, em 1985, quando elaboramos um

projeto para o CNPq visando desenvolver atividades de formação continuada
para os professores da rede pública de Mato Grosso do Sul.

27.

Ao final de minha graduação. Cursava Engenharia Química e fui monitora

de Físico-Química. Compreendi que me identificava mais com ensino do que
com atividades na indústria.

28.

Através de "bicos" como professor que eu fazia quando cursava a

faculdade de economia nos anos 80. Com o tempo, fui me aprofundando na
profissão e resolvi fazer também o curso de licenciatura para ser professor em
tempo integral. Como já dava aulas, o curso de química foi MUITO revelador
para mim. Coisas que repetia mecanicamente em salas de aula nos cursinhos
pré-vestibulares e escolas passaram a ser compreendidos por mim. Fez uma
diferença ENORME na minha decisão de ser professor "ad eternum".

29.

Comecei a dar aula de química em 1981, numa escola estadual.

30.

Foi uma coisa um pouco natural, pois na graduação eu ensinava os

colegas. Alguns professores observaram que eu tinha esse perfil e procuraram
me trazer para dentro da instituição.

31.

Trabalho apenas com a Olimpíada de Química como técnico. Não sou

professor.

32.

Eu sempre gostei de cálculo e sempre fui bem estudioso e sempre gostei

de ajudar as pessoas e lecionar é uma coisa que me realiza, me sinto bem
fazendo isso. Mas, por conta da realidade social do país, está muito complicado
estar em sala de aula. É uma coisa que eu gosto, mas no momento, não estou
em sala de aula.

33.

Quando passei para um concurso público para a universidade. A vaga

para Ensino de Química só exigia especialização e era o que tinha na época.

34.

No decorrer do curso fui ganhando admiração pela ciência e pela

docência.

35.

Desde a faculdade, 1983.

36.

Nunca imaginei que fosse ser professora, por conta de minha formação

em engenharia química. Eu acho que a partir do mestrado. Fiz Iniciação
científica e meu orientador me levou para o mestrado em físico química. Lá,
comecei a dar aulas, que tem essa tendência ao ensino. E melhorou ainda mais
quando entre no IF e aí despontou mais o interesse. Eu saí da área técnica
(disciplinas técnicas) e tive contato com alunos diferenciados. Não é à toa que
disse que a Olimpíada é uma reação de dupla troca: eu acho que aprendi muito
com eles, porque eu quis aprender a ensinar melhor, principalmente química do
ensino médio. E também dei aulas na licenciatura.

37.

A primeira vez que ministrei aula de química foi em 2006, que eu estava

no segundo ano de química na universidade, e por incrível que pareça, foi um
grande desafio para mim porque a primeira turma que peguei foi de ensino de
jovens e adultos.

Foi um grande desafio.

Comecei com EJA e tive a

oportunidade de pegar uma turma de EJA, à noite, na periferia de Goiânia. E
além de tudo, foi um grande desafio, porque foram pessoas que não tiveram

química nem conteúdo básico de química para aprender. Mas tinham interesse
e o mais importante para a formação de um individuo é justamente a educação.
Existia um entusiasmo muito grande da parte deles por terem um professor de
química e isso me chamou bastante a atenção, apesar de ter sido um grande
desafio. Era uma química bem básica.
38.

Desde o 2º ano do ensino médio

39.

Por volta do segundo ano do Ensino Médio, quando eu comecei a

acompanhar mais de perto o trabalho de um dos meus professores favoritos.

40.

Desde o meu segundo ano do ensino médio que achava legal ensinar aos

meus amigos.

41.

Quando assumi a tutoria do grupo PET-Química (Programa de Educação

Tutorial do MEC), da Universidade de Brasília. Tive, então, oportunidade de
interagir com maior frequência com os estudantes de Química, em nível de
graduação. Eu os oriento, mas eles me ensinaram o amor a profissão de
professor.

42.

Durante a graduação.

43.

Nas minhas aulas do ensino médio comecei a me interessar pelo ensino

devido a proximidade com meus professores em sala de aula.

ANEXO VI
Repostas à Quinta Pergunta

V.

QUANDO VOCÊ CONHECEU E APROXIMOU DAS OLIMPÍADAS
DE QUÍMICA?

1.

No

início

da

década

de

90,

colegas

do

Departamento

de Química Orgânica e Inorgânica da UFC criaram o Necim – Núcleo de Ensino
de Ciências e Matemática da UFC, entidade de apoio aos professores do ensino
médio e fundamental oferecendo-lhes auxílio para o uso de materiais de baixo
custo nas aulas de ciências. Promoviam Feiras de Ciências e Olimpíadas
científicas na região metropolitana de Fortaleza. Em 1993, passei a integrar a
equipe. Em 1994, criou-se a Olimpíada Norte/Nordeste de Química e, no ano
seguinte, a Olimpíada Brasileira de Química. Como estava coordenando esses
dois certames nacionais, para não haver conflito de interesses, desliguei-me do
Necim que continuou organizando até os dias atuais as olimpíadas de Química,
Física e Biologia no Ceará.

2.

Em 2010, em uma reunião no laboratório de LQTC com o meu orientador

e o Prof Serruya, chegaram e disseram, você é o novo coordenador das
olimpíadas no estado e amanhã você já vai aplicar o exame da Norte/Nordeste.

3.

Na escola e amigos

4.

Em 2012, ao trabalhar em Juiz de Fora com turmas de EM, fui solicitado

pelos estudantes para ser o coordenador representante que os levasse para a
Olimpíada Mineira de Química, que na época ocorria na UFV (Viçosa).

5.

Conheci através do professor Luís no Colegiado de Química do CP2.

6.

Logo no primeiro ano de CPII, em 2007.

7.

Quando entrei para o colégio Pedro II

8.

Em 2009 logo que ingressei na UFS, na III OSEQUIM, Olimpíada

Sergipana de Química, sob a coordenação da Profa. Midori.

9.

Participei como estudante, a convite da minha escola, da Olimpíada de

Química do meu estado (Rio Grande do Norte), sagrando-me campeão. Foi o
meu primeiro contato com a Olimpíada de Química. Depois, participei da
ONNeQ, mas sem muito sucesso.

10.

Quando conheci o evento

11.

Em 2010 foi convidada a auxilar nas olimpíadas aqui no Paraná e desde

então nunca mais larguei.

12.

Em 1996 organizamos o CBQ da ABQ em São Paulo, o que incluiu a

Maratona de Química. O CBQ é itinerante e, como alunos e colégios paulistas
gostaram, iniciamos em 1997 a Maratona Paulista de Química, que evoluiu para
a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo.

13.

Por meio de convite feito pelo antigo Coordenador da Região

14.

Há 2 anos.

15.

Quando tive a oportunidade de entrar no PET Química

16.

Quando ingressei no programa PET, especificamente ao grupo do

Instituto de Química da UnB.

17.

2017

18.

2018

19.

Trabalhando no Pedro II

20.

Em 2017, 1 ano após começar a lecionar no IFRJ

21.

Quando trabalhei no colégio Liessin, que tem um costume dos alunos em

disputarem olimpíadas.

22.

Ano passado.

23.

Em 2012 motivado pelo trabalho em uma turma de cursinho preparatório

para turmas ITA/IME em Juiz de Fora.

24.

No 3º ano do Ensino Médio.

25.

Tudo se iniciou em 2009 (quando eu estava na 8ª série do EF) e eu vi que

Universidade de Brasília tinha lançado um edital para Olimpíadas de Química.
Então, como eu já era apaixonado pela química e tinha o sonho de conhecer a
UnB (já que a inserção no ensino superior não era uma realidade predominante
no contexto escolar da cidade em que eu estudava), então eu convenci a
professora a nos inscrever. Naquela época, mesmo sem nenhum preparo
direcionado, eu fiz a prova e fui o único da escola classificado na fase regional o que foi uma experiência muito gratificante e agregadora. Recentemente, torneime membro de um projeto que organiza as Olimpíadas na fase regional e então
estou tendo a oportunidade de vivenciar o processo em outro âmbito tão
importante quanto.

26.

Acredito que em 2009.

27.

Ao atuar como coordenadora do Pibid Química da UFRGS. Nas escolas,

os bolsistas ofereciam oficinas de preparação para as Olimpíadas de Química do
RS

28.

No final dos anos 1990 os colégios da rede Cenecista (Colégios Promove

em Belo Horizonte) começaram a estimular a participação dos alunos em
eventos extra-escolares como as olimpíadas. Rapidamente me envolvi e
participei como professor com meus alunos de então.

29.

Foi quando eu entrei na antiga escola técnica e depois de alguns anos, fui

o coordenador do curso de química (que tinha sido criado a pouco tempo) e
recebemos a proposta para participar da olimpíada de química e pegamos
alguns alunos do ensino médio de química e aplicamos as provas. Foi alguns
anos assim.

30.

Isso se deu em 1999, com a contribuição do professor Airon e eu o

auxiliava nessa atribuição. Quando terminou o meu doutorado em 2004, eu
assumi de vez. Desde lá estou envolvido com a olimpíada de química.

31.

O laboratório onde comecei trabalhar é o mesmo do prof. Ivano Gutz, que

é o coordenador da olimpíada estadual. Nesse laboratório são realizados os
experimentos da fase final da olimpíada. O prof. Ivano começou a me introduzir
nos experimentos das olimpíadas por meio de preparo de experimentos.

32.

Me aproximei quando o ex-presidente do CRQ me procurou para ajudar

nas olimpíadas em Santa Catarina e ele que me convidou, em 2011.Pq dentro
do CRQ tem uma proposta de educação continuada, que é aproximar a
academia do Conselho. A olimpíada é uma dessas atividades.

33.

Na universidade, a convite do coordenador estadual das olimpíadas de

química, o professor Messias, que foi meu professor na graduação.

34.

Tive um contato inicial em 2009 com um preparatório na Universidade

onde fui monitor, já em 2015 fui convidado a integrar a equipe e em 2016-2017
assumi a coordenação.

35.

Quando entrei para o CPII, 2006.

36.

A minha aproximação foi por acaso. Em função de um amigo que assumiu

a ABQ Pará e me perguntou se eu queria assumir alguma coisa na ABQ e eu
concordei. Em função da ABQ Para que promovia a olimpíada no estado, eu
peguei essa dupla função, mas eu não sabia nada de olimpíada de química. Eu
achava que era só o aluno chegar lá e fazer a prova. Foi por acaso mesmo.

37.

A minha história com as olimpíadas de química aconteceu em 2011. Eu

terminei a graduação em 2008 e em 2007 eu organizei a primeira semana
acadêmica de química dentro da UFG. Eu fui o primeiro aluno a organizar uma
semana acadêmica, coordenado por aluno.

Assim, a partir de 2008, pela

relevância, a gente fez um evento lá e, por incrível que pareça, apareceu 700
alunos. Aí, a ABQ ficou um pouco impressionada e a partir de 2008 eu fui
chamado para organizar uma Semana Integrada entre as instituições de Goiás.
Esse evento, deu 1500 alunos. A partir disso, eles resolveram me convidar para
participar da direção da ABQ Goiás, como Secretário Geral na época.

38.

2º ano do ensino médio

39.

No primeiro ano do Ensino Médio.

40.

Na faculdade que vi melhor como funcionava.

41.

Exatamente ao assumir a tutoria acima mencionada. Com um grupo

constituído por 18 integrantes permanentes, bolsistas e não bolsistas e alguns
voluntários, todos excelentes e dedicados, me foi possível assumir esta
responsabilidade. Sozinha, jamais o teria feito.

42.

Ao entrar no PET.

43.

Me aproximei das Olimpíadas por meio da divulgação na minha escola

de ensino médio. Participei em meu segundo ano e, quando entrei na
faculdade, gostei da ideia de fazer parte.

ANEXO VII
Repostas à Sexta Pergunta

VI.

COMO VOCÊ SE ENVOLVEU COM AS OLIMPÍADAS DE
QUÍMICA?

1. Meu envolvimento teve início ao ingressar na equipe do Necim, grupo que
organiza a Olimpíada Cearense de Química desde aquela época. Foram três
anos voltados para este certame, dele me desligando para dar maior atenção ao
certame nacional que já se iniciara, porém, continuaram as ligações afetivas com
a equipe. Concorreu para essa decisão os destacados resultados dos
estudantes do Ceará nas primeiras olimpíadas nacionais, uma situação que
obrigatoriamente conduzia a esse afastamento.

2. Após esse primeiro susto (em 2010) apliquei o exame enviei e fui entendendo
como funcionava e adorei a experiência e quando na reunião em novembro com
os outros coordenadores onde conheci e conheço excelentes pessoas, fui
entendendo como funcionava a OBQ.

3. Por amigos

4. No início em 2012, me envolvi como professor responsável pelos alunos que
fariam a OMQ. A partir de 2017, quando me mudei para o RJ, me envolvi de
maneira mais profunda, no preparo de questões, diagramação e revisão das
provas e nos cursos de aprofundamento para os alunos aprovados para a OBQ.

5. Pedi para fazer parte da comissão ao ter uma aluna medalhando. Se foi possível
com tantas dificuldades, imagina com alguém realmente se dedicando no
campus.

6. Por achar ser um caminho de incentivo à melhoria no ensino de química, tanto
por parte dos alunos, como dos professores.

7. Me envolvi quando ajudei a organizar a olimpíada interna do colégio Pedro II.
8. Por convite da Profa. Midori.

9. Um ano após assumir o cargo de professor da UFRN, fui convidado para assumir
a coordenação estadual da Olimpíada de Química. Meu chefe à época já
conhecia meu histórico de participação na olimpíada como estudante e o antigo
coordenador teve que deixar a coordenação por motivos pessoais.

10. Através de colegas professores

11. À medida que o tempo foi passando eu fui conhecendo o processo todo da
olimpíada. Com esse conhecimento fui tomando gosto pelo projeto e hoje estou
bem estimulada. Esse envolvimento levou nos a aprovação de um Projeto CNPq
voltado a estimular meninas nas ciências exatas e suas tecnologias a partir das
olimpíadas.

12. Ajudei a criar e organizar a maratona precursora da Olimpíada a partir de 1997
e, gradualmente, fui assumindo a liderança da equipe que, atualmente, conta
com 65 doutores em química (ou áreas correlatas) para avaliar as redações do
tema anual, preparar experimentos e provas da Fase II - Final e corrigir as
provas. Mais informações sobre nosso modelo singular de olimpíada encontramse na apresentação feita no 46th Chemistry World Congress em 2017
http://allchemy.iq.usp.br/oqsp/Chemistry_Olympiads20_years_of_OQSP_%28IUPAC_Congress-2017%29.pdf

13. Por meio de Convite feito pelo Coordenador da Região

14. Fui convidada por um dos membros da comissão.

15. Entrando no PET Química e ajudando na organização elaboração de questões
aplicação da prova e correção

16. Desde a elaboração, divulgação, aplicação até correção da Olimpíada de
Química do Distrito Federal e Entorno. Bem como a aplicação e elaboração de
questões Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) e a aplicação Olimpíada
Brasileira de Química Junior (OBQJr).

17. Ingresso no grupo PET QUIMICA UnB

18. Com a ajuda da professora Helena Torquilho e da aceitação do mestre Paulo
Chagas. Agradeço a todos.

19. Através de um convite da OQRJ

20. Após receber o convite para participar da comissão da OQRJ por um professor
do IFRJ pertencente à comissão.

21. Comecei a me envolver quando entrei no colégio Pedro II

22. Pelo contato com o Luís Carlos.

23. O primeiro envolvimento se deu em 2012 na montagem de um curso de
preparação para a OMQ (Olimpíada Mineira de Química). Além do curso, fui
também o professor responsável por levar os alunos até a primeira fase da prova
que ocorria em outra cidade.

24. Inicialmente como aluno e atualmente como membro da coordenação estadual.

25. Como participante, eu mencionei anteriormente. Já como organizador, eu
aproveitei a oportunidade de um processo seletivo e conversei com uma
professora fascinante que coordena um projeto que é responsável pelas

Olimpíadas na minha região e ela consentiu a minha participação, então estou
me tornando cada vez mais íntimo do processo.

26. Quando o Prof. Sérgio Mello me convidou para coordenar as Olimpíadas em
Mato Grosso do Sul, devido a remoção do Prof. do Colégio Militar que as havia
coordenado as atividades anteriormente.

27. A partir da atuação no Pibid Química. Um dos estudantes que participou das
oficinas obteve menção honrosa na Olimpíada de Química do RS, o que
chamou a atenção do então coordenador da OQdoRS e, com isso, surgiu a
parceria com o Instituto de Química da UFRGS

28. Com a mudança para o estado do Maranhão nos anos 2.000, retornei à
academia para cursar o mestrado e através do coordenador das olimpíadas no
Maranhão passei a ajudar na organização. Em menos de dois anos já era
coordenador estadual, uma vez que o coordenador de então precisou se afastar.
Daí passei a ajudar também na coordenação nacional e hoje participo na
organização da OBQ no Piauí.

29. Em 2003, no CBQ em Ouro Preto, tivemos uma reunião com o prof. Sergio e
saímos de lá como o coordenador da olimpíada de química do mato grosso.
Logo em seguida, organizamos a nossa primeira olimpíada estadual em 2004.
E desde então, não paramos mais.

30. Isso se deu em 1999, com a contribuição do professor Airon e eu o auxiliava
nessa atribuição. Quando terminou o meu doutorado em 2004, eu assumi de
vez. Desde lá estou envolvido com a olimpíada de química.

31. No início, não participava porque os experimentos eram aos sábados e eu tinha
aula nos sábados (graduação), até 2005.

Então, comecei a preparar os

experimentos. A partir de 2006, montava experimentos, apresentava os
experimentos, ajudava na visita dos aos laboratórios (tour com os alunos). Hoje
faço parte da equipe de coordenação.

A olimpíada começa com a divulgação do tema anual. Todos os anos, em
setembro, nós decidimos em reunião o tema da olimpíada para o ano seguinte.
Nesse tema, junto com um artista gráfico, montamos um cartaz. Hoje nós
imprimimos em torno de 10 mil cartazes e 10 mil folders para divulgação nos
colégios. Então, uma vez que você envia essa arte gráfica para os colégios, o
processo se inicia, que é o professor passa a ter uma ferramenta que foi
elaborado por professores de nível superior, de uma universidade que é
reconhecida, e que serve de guia para os estudantes estudarem e que é a melhor
forma e maior alcance que a gente tem e que a gente acredita que seja o
principal ponto é esse, quando os estudantes recebem aquele tema e começam
a estudar e entender que a química é importante no cotidiano, entender que ela
pode ser usada no cotidiano e tentam correlacionar a química com a qualidade
de vida, com o que eles tem no dia a dia. Esse é o primeiro ponto: o professor
se beneficia em partes porque a gente fornece esse tema, a gente fornece
material e esse site em que ele pode buscar informações como correlacionar a
química com o cotidiano. O segundo ponto é, mesmo professores que não são
da área de química, porque o aluno tem que escrever uma redação, quer queira,
quer não, o aluno está aprendendo a escrever um texto, ele está entendendo
como isso deve ser feito, quais as regras. Quer dizer, o estudante que vai
participar de uma olimpíada de química vai precisar de apoio, incentivo. Além do
professor de química, a gente acaba ajudando professores que levam em
consideração redação , porque o texto também tem material para trabalhar. Um
outro ponto ainda, eh que dentro da química, professores dessa área, usam esse
tema para a produção de experimentos. Temos exemplo de uma escola publica
que a professora pegou o tema anual da olimpíada de química e executou um
experimento com os estudantes. A redação desses estudantes nada mais foi que
um relatório, descrevendo o experimento, explicando como funciona aquele
dado ponto e enviou para a olimpíada. Essa redação foi selecionada e os
estudantes foram premiados na olimpíada. Uma professora executou o
experimento, os alunos fizeram o relatório e eles foram premiados. Saiu até no
canal da Globo sobre esse assunto. Quer dizer, isso acaba motivando que outros
alunos busquem pelos professores e acaba motivando que estudantes leiam, se
aprimorem e isso acaba facilitando o trabalho do educador. Os alunos ficam mais

motivados e buscando mais informações e os professores acham que é mais
fácil. Isso faz com que os alunos possam ouvir o professor. E com isso, aprender
mais e melhor. Assim, fica mais fácil de aprender. Toda essa correlação do tema,
com uma grande universidade por trás, dando suporte e motivando, faz com que
os estudantes queiram ouvir sobre um dado assunto de ciências e que é
importante. Pode ser que nem todos venham a trabalhar com química, mas
despertam para a importância da química, na sua vida, na sociedade.

32. Em 2011, com o convite do presidente do CRQ.

33. Por meio de convite feito pelo antigo Coordenador da Região e assumi em 2016
e passei várias dificuldades. O antigo coordenador me auxiliou muito. O
professor Messias era meu professor na graduação e ele sempre gostou de
pessoas de confiança para trabalhar com ele.

34. Tive um contato inicial em 2009 com um preparatório na Universidade onde fui
monitor, já em 2015 fui convidado a integrar a equipe e em 2016-2017 assumi a
coordenação.

35. Através de uma solenidade no CEFETEQ, atual IFRJ, em 2006.

36. Eu me envolvi por conta da ABQ. Participei de uma reunião e fui convidada a
ajudar nessa área. Acabei fazendo projetos e tudo mais nessa área.

37. Durante o meu mandato na ABQ, eu comecei a buscar projetos de educação
cientifica, entre eles, a olimpíada, porque eu achava que tinha que desenvolver
isso com mais afinco porque a olimpíada não atingia nem trinta alunos no estado.
Eu sempre acreditei bastante na divulgação científica, inclusive levei isso para
minha dissertação de mestrado. Eu sempre acreditei que a partir da divulgação
cientifica, de certa maneira, pode passar conceitos básicos de matéria, corpo,
coisas associadas à química, para as pessoas verem a importância da química
e tirarem visões distorcidas, porque existem obstáculos epistemológicos e como

as pessoas não compreendem direito, falam que tem uma visão . A divulgação
científica tem esse poder: de condução.

38. Através do pet-qui da UnB

39. Eu me envolvi nas Olimpíadas de Química por influência dos meus professores.

40. Fiz aplicação e elaboração de questões.

41. Graças ao contato com o prof. Sergio Melo, cujo amor pela Química e pelas
Olimpíadas contagia a todos.

42. Ao entrar no PET.
43. Me envolvi em meu segundo ano de faculdade, quando tive a oportunidade de
saber mais sobre os projetos de extensão da minha universidade.

ANEXO VIII
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VII.

QUAL A IMPORTÂNCIA DAS OLIMPÍADAS DE QUÍMICA PARA
PROFESSORES DE QUÍMICA?

1. No Ceará, as olimpíadas do conhecimento encontraram campo fértil, sobretudo
na de química. Os resultados das avaliações nacionais e internacionais nos
quais os estudantes desse estado tiveram destaque, incentivaram escolas de
outros estados a buscar a excelência em suas metodologias de ensino. A
primazia dos estudantes cearenses que havia nos primórdios encontra-se
atualmente partilhada com jovens de outras regiões, sinalização ocorrem
movimentos de estímulo ao estudo da química em outras regiões do Brasil.
Como consequência, professores são mais exigidos por seus alunos e se veem
obrigados a manter atualização e empenho constantes. Estudantes mais
questionadores elevam o nível de discussão na sala de aula com benefícios para
si e demais colegas.

2. É de suma importância pois avalia como está o ensino de Química no seu
estado, como melhorar as aulas.

3. Estimular os alunos a descobrirem a verdadeira química

4. As olimpíadas incentivam os professores a buscarem novas abordagens no
ensino, aprimorando o próprio conhecimento. Além disso serve como um motor
propulsor da atividade docente, uma vez que os professores que se envolvem
em tais projetos frequentemente são motivados pelo entusiasmo dos alunos
participantes, que são poucos em muitos casos, mas entusiasmados em sua
maioria.

5. Mostrar que é possível tornar útil mais uma linguagem científica.

6. Trazer atualidades, conceitos corretos e incentivar a pesquisa.

7. A descoberta e a motivação de jovens para e pelo ensino de química.

8. Incentivar os alunos a gostar de química.

9. Todo professor sente orgulho quando seus alunos aprendem o que ensinou.
Nesse sentido, um grande benefício das olimpíadas científicas é o sentimento
de realização do dever cumprido e de ter contribuído para que o estudante
lograsse êxito na competição. E quando se é mais experiente na docência e o
professor consegue colocar o foco no estudante, ele consegue perceber o
progresso dos seus estudantes que participam das olimpíadas científica, não
apenas no que diz respeito ao conhecimento científico, mas também à
maturidade. Tenho inúmeros exemplos de alunos que não acreditavam em si e
melhoraram sua autoestima após uma conquista olímpica; alunos que
descobriram sua vocação após participar de uma olimpíada; e até
relacionamentos de pais com filhos que melhoraram após um abraço efusivo
durante o recebimento de uma premiação na olimpíada de química. Para essas
coisas não existe preço e são por elas que vale a pena ser professor: elas dão
um maior significado e transcendência à nossa profissão.

10. Cativar seus alunos a seguir o caminho da ciência

11. Acredito que toda competição estimula e a olimpíada faz esse papel.

12. Muitos jovens gostam de desafios e competições e a possibilidade de ingressar
na OQSP com redação sobre o tema anual ajuda os professores a motivarem os
alunos a pesquisar e escrever sobre o assunto. Os professores também
acompanham os finalistas, conhecem o IQ-USP e trocam ideias entre si (além
de reforçarem a preparação e torcerem pelos seus melhores alunos).

13. Acredito que a principal importância seja de divulgar o conhecimento da
Química.

14. A importância principal é avaliar se o conteúdo de química está sendo passado
da melhor forma possível.

15. Acho que de alguma forma mostra os resultados de seu trabalho

16. Servem como modelo para desenvolvimento de avaliações. Servem para análise
de objetivos, além de promover a criatividade.

17. Outra maneira de estimular a curiosidade e o espírito científico nos estudantes.

18. DESAFIADOR. Trata-se de um envolvimento extraordinário em que o sucesso
não é apenas do aluno, mas também da equipe dos professores.

19. Uma ferramenta importante de estímulo para alunos que possuem afinidade por
Ciências

20. Reaprender conteúdos que foram esquecidos, trabalhar a criatividade na
elaboração de questões, se tornar um professor de química versátil e estimular
alunos talentosos.

21. Além de sairmos de uma zona de conforto é uma das maneiras de se divulgar a
química.

22. Uma maneira de balizar o ensino básico com as cobranças olímpicas.

23. As olimpíadas, contribuem para a motivação dos professores, uma vez que os
alunos que se envolvem com os projetos de olimpíadas frequentemente se
tornam mais envolvidos com conteúdo.

24. É uma maneira que o educador possui de conectar o aluno com uma Química
que vai além daquela ensinada por ele próprio ou cobrada em exames internos,
como provas e testes. É também uma maneira de desafiar os alunos a buscar
conhecer mais de Química, a estudarem juntos criando vínculos. Há também
uma maneira de o professor motivar os alunos que obtiverem maior rendimento
pois estes podem assistir a cursos de aprofundamento.

25. Particularmente, eu tenho a concepção de que a Olimpíada de Química deveria
ser um mecanismo de vínculo entre a comunidade acadêmica/órgãos
competentes e a rede de ensino básico, visando a percepção analítica dos
fenômenos químicos e a capacidade crítica sócio-econômica-ambiental dos
estudantes. Entretanto, eu também tenho percebido que a finalidade principal
tem se concretizado pelo estabelecimento de parâmetros de avaliação das
abordagens profissionais/institucionais e a assimilação estudantil sobre os
conteúdos da química pura - curricular e conceitual. Portanto, não sendo tão
impactante como deveria ser no que eu considero como uma prática docente
transformadora (que é possível).

26. De modo geral penso que a maior importância é devido ao acréscimo na
motivação dos estudantes.

27. Penso que para os professores é muito gratificante estimular os estudantes que
gostam de química a estudarem mais esta disciplina

28. Tem várias nuances.
1) Satisfação com o sucesso conseguido pelos alunos, que os professores
consideram como um sucesso seu também em prepará-los
2) Ver o nome destes alunos em destaque no estado e mesmo a nível nacional
atrai mais alunos para a participação em conjunto com estes professores
3) O sucesso dos alunos de escolas particulares garante a permanência dos
professores que em tese os prepararam, levando a prêmios e promoções
4) Professores atuam junto com as escolas particulares na "caça" aos alunos de
sucesso, para promoção deles e das escolas

29. Para os professores é uma forma deles buscarem motivação e alternativas de
conteúdo e metodologia de ensino de química nas escolas, principalmente no
interior, onde a maioria dos professores de química são formados em outras
áreas, lá existe muita carência. Então, participando das olimpíadas de química,
eles usando esse material para trabalhar com os alunos é de grande importância
para eles.

30. Tem, tem sim uma importância muito grande, mas o problema é que falta um
compromisso com esse projeto, esse programa porque durante todo esse tempo,
eu vejo um destaque das escolas privadas e não das públicas. Muitos
professores que atuam na pública e na privada, apresentam papeis diferentes.
Eu acho que falta compromisso. Acho que as instituições publicas ainda não vem
isso com bons olhos, para a formação do aluno, visando-o mais pra frente, para
a formação dele, a vocação dele.

31. A olimpíada começa com a divulgação do tema anual. Todos os anos, em
setembro, nós decidimos em reunião o tema da olimpíada para o ano seguinte.
Nesse tema, junto com um artista gráfico, montamos um cartaz. Hoje nós
imprimimos em torno de 10 mil cartazes e 10 mil folders para divulgação nos
colégios. Então, uma vez que vc envia essa arte gráfica para os colégios, o
processo se inicia, que é o professor passa a ter uma ferramenta que foi
elaborado por professores de nível superior, de uma universidade que é
reconhecida, e que serve de guia para os estudantes estudarem e que é a melhor
forma e maior alcance que a gente tem e que a gente acredita que seja o
principal ponto é esse, quando os estudantes recebem aquele tema e começam
a estudar e entender que a química é importante no cotidiano, entender que ela
pode ser usada no cotidiano e tentam correlacionar a química com a qualidade
de vida, com o que eles tem no dia a dia. Esse é o primeiro ponto: o professor
se beneficia em partes porque a gente fornece esse tema, a gente fornece
material e esse site em que ele pode buscar informações como correlacionar a
química com o cotidiano. O segundo ponto é, mesmo professores que não são
da área de química, porque o aluno tem que escrever uma redação, quer queira,

quer não, o aluno está aprendendo a escrever um texto, ele está entendendo
como isso deve ser feito, quais as regras. Quer dizer, o estudante que vai
participar de uma olimpíada de química vai precisar de apoio, incentivo. Além do
professor de química, a gente acaba ajudando professores que levam em
consideração redação , porque o texto também tem material para trabalhar. Um
outro ponto ainda, é que dentro da química, professores dessa área, usam esse
tema para a produção de experimentos. Temos exemplo de uma escola publica
que a professora pegou o tema anual da olimpíada de química e executou um
experimento com os estudantes. A redação desses estudantes nada mais foi que
um relatório, descrevendo o experimento, explicando como funciona aquele
dado ponto e enviou para a olimpíada. Essa redação foi selecionada e os
estudantes foram premiados na olimpíada. Uma professora executou o
experimento, os alunos fizeram o relatório e eles foram premiados. Saiu até no
canal da Globo sobre esse assunto. Quer dizer, isso acaba motivando que outros
alunos busquem pelos professores e acaba motivando que estudantes leiam, se
aprimorem e isso acaba facilitando o trabalho do educador. Os alunos ficam mais
motivados e buscando mais informações e os professores acham que é mais
fácil. Isso faz com que os alunos possam ouvir o professor. E com isso, aprender
mais e melhor. Assim, fica mais fácil de aprender. Toda essa correlação do tema,
com uma grande universidade por trás, dando suporte e motivando, faz com que
os estudantes queiram ouvir sobre um dado assunto de ciências e que é
importante. Pode ser que nem todos venham a trabalhar com química, mas
despertam para a importância da química, na sua vida, na sociedade.

32. A importância da olimpíada é ter um feed back dos alunos, de como está a
aprendizagem dos alunos frente à essa questão competitiva, mas também frente
à demais instituições de todo país. De como avaliar se aquilo que está sendo
lecionado na instituição é mais aplicado, se poderia ser mais ampliado, ou se
realmente está dentro da realidade. Porque a gente tem alguns professores que
passam só o mais básico e o que é mais aplicado é deixado de lado.

33. Acredito que a principal importância seja de divulgar o conhecimento da
Química.

34. Os docentes devem entender que as Olimpíadas não é apenas um teste de
conhecimento, mas uma aproximação dos alunos junto a Química, onde a
mesma é "estereotipada" como uma coisa ruim. As olimpíadas visam a
integração dos docentes e compartilhamento de experiências, através da prova
ele pode analisar onde o aluno está com dificuldade e se preparar para o ano
vindouro.

35. Ajudar nos novos conceitos e na busca por aperfeiçoamento.

36. Eu acho muito importante, mas ela deve ser mais divulgada. A gente tem essa
dificuldade lá no IF. A gente tenta chamar os professores, mas eles não se veem
envolvidos, como a gente está. Talvez por desconhecimento, ou então muito
trabalho. Mas eu acho que é muito interessante, principalmente para quem
trabalha com isso, no Ensino Médio. Se todos os professores de química se
envolvessem com as olimpíadas, o ensino ia ser muito melhor, iria ajudar muito.
Porque o professor vai, provavelmente, querer que o aluno seja um campeão
olímpico, ele vai atrás porque a prova é bem elaborada e ele vai elaborar melhor
as questões para seu aluno. Isso incentiva o professor e faz com que ele
desperte no aluno o conhecimento da química, com um crescimento intelectual
do professor.

37. A olimpíada de química tem uma importância muito grande no sentido específico
dentro de uma crítica minha que faço às universidades. Elas seguem a linha
francesa, dos primórdios. Quando a universidade consegue alcançar a
comunidade? O grande problema nos projetos da química é que fazem
experimentos, fazem análises e a sociedade? O que isso volta para a
universidade. Mas os projetos de divulgação científica têm outra característica.
Para os professores tem o aspecto motivacional e estimula os alunos e empolga
os alunos porque eles ficam com vontade de participar das olimpíadas. Existe
uma crítica até da própria educação em relação às olimpíadas por conta do fator
competitividade, mas uma coisa que a gente tem que ressaltar é a motivação, o
estímulo porque esses projetos conseguem atingir as massas porque elas vão

voluntariamente. Assim, conseguimos atingir a família, porque ele se prepara
para, por exemplo, num fim de semana o garoto sair para fazer a prova das
olimpíadas. Esse aspecto de multivariedade e você vê que a olimpíada enquanto
divulgação científica é importante demais para a ciência, na minha opinião.
Aspecto de valor, de motivação, isso é de grande relevância para os professores.

38. É importante para o professor saber se a didática dele funciona, se os alunos
realmente aprendem e para ser reconhecido quando os alunos ganham os
prêmios

39. Possibilitar um espaço onde seja possível o ensino mais aprofundado da
Química

40. Acredito que elas podem ser uma ferramenta para motivar os alunos a irem além
do que é visto em sala de aula.
41. Saber quanto os alunos sabem sobre a matéria para balancear melhor.

42. Uma motivação inegável do espírito competitivo, que amplia o interesse dos
estudantes por uma área mal compreendida e rejeitada, mesmo sem
embasamento, pela maioria de alunos, professores e familiares.

43. As Olimpíadas de Química são uma oportunidade única para os professores e
alunos de licenciatura fomentarem um ensino melhor no ensino médio, incluindo
habilidades essenciais para o futuro profissional e pessoal dos alunos.

ANEXO IX
Repostas à Oitava Pergunta

VIII.

AS OLIMPÍADAS DE QUÍMICA TÊM ALGUM IMPACTO POSITIVO
NO ENSINO DE QUÍMICA? NA SUA INSTITUIÇÃO, ESTADO OU
PAÍS? POR QUÊ?

1.
Decorre das olimpíadas de química a ampliação dos horizontes em
alguns aspectos relevantes ligados ao ensino dessa ciência, a sublinhar:
a. Aumento de horas/aula de química em escolas do ensino médio;
b. Destacados ex-olímpicos de química assumiram turmas em suas anteriores
escolas de ensino médio;
c. Notadas com mais frequência a presença de ex-olímpicos nos cursos
universitários na área da química;
d. Monitores e bolsistas de Iniciação Científica tiveram passagem das
olimpíadas de química;
e. Cursos de pós-graduação em química fortalecidos, em muitos deles há exolímpicos em suas fileiras;
f. Reserva de vagas para ex-olímpicos interessados em ingressar no Instituto
de Química da Unicamp;
g. Expressiva quantidade de ex-olímpicos com título de doutor;
h. Ex-olímpicos de química assumem a carreira docente em algumas
universidades brasileiras;
i.
Olimpíadas estaduais de química coordenadas por ex-olímpicos.
2.
Deveria ter, pois no estado do Pará as únicas instituições públicas que
participam, são os institutos federais, pois as escolas estaduais há muito tempo
passam por dificuldades estruturais, visto que, quando tínhamos o projeto do
CNPq ocorreu uma participação expressiva nos anos do projeto, fora isso
somente as particulares dão a devida importância as olimpíadas de Química.
3.
Sim. Estímulo ao estudo, direcionamento de aprendizado e mostrar a
química como uma disciplina importante para sociedade
4.
Olimpíadas do conhecimento, em sua concepção original, contribuem
para que encontremos alunos excelentes permitindo assim um investimento
mais direcionado em suas carreiras. Nesse sentido, os resultados nas
olimpíadas frequentemente serão responsáveis por valorizar o aluno seja
através de reconhecimento (medalhas e certificados) que elevarão a autoestima
do mesmo, permitindo que o mesmo tenha motivação para alçar voos mais altos

ou pelo incentivo acadêmico através de bolsas de estudos para alunos
olímpicos.
5.
Com certeza, os professores e diretores se mostram empolgados em
apresentar um conteúdo ainda melhor para obter bons resultados na OQRJ.
6.
Sim. No CPII incentivou os alunos e professores na melhoria das aulas.
No estado do Rio de Janeiro, podemos perceber a cada ano, o interesse de
escolas em participar das olimpíadas e assim melhorar o ensino de química. No
país, podemos verificar que a OBQ traz uma equidade, ajudando na divulgação
da pesquisa e também na aproximação de conteúdos básicos para o ensino
médio.
7.
Sim. No colégio Pedro II os alunos ficam muito estimulados com a disputa
da olimpíada interna de química e da olimpíada estadual de química.
8.
Sim. Muitos alunos olímpicos escolhem carreiras na área de química e
afins. Estimula os alunos a estudar química nas escolas privadas e públicas.
9.
Como competição científica, as olimpíadas de química contribuem para a
descoberta de novos talentos para a química. São vários os casos de estudantes
que optaram por cursar graduação em química ou em áreas afins após a
participação em olimpíadas de química. Eu mesmo sou um exemplo disso.
Adicionalmente, o caráter competitivo das olimpíadas científicas mais que criar
um sentimento de disputa entre as escolas, contribui para o aprimoramento das
aulas de química; muitas escolas criaram turmas ou cursos específicos para
estudantes que desejam participar das olimpíadas de química. E isso favorece
tanto os docentes, que irão contar com mais oportunidades de emprego, quanto
os estudantes que terão maior contato com um ensino de química de maior
qualidade. Nesse sentido, todo o país é beneficiado com um ensino de maior
qualidade e com profissionais da química bem formados e que se encontram na
sua vocação.
10.
Impacto positivo, ao promover a divulgação da ciência em um país que
caminha para a desvalorização do conhecimento.
11.
O desejo sempre é que tenha impacto em todo o estado. Não
conseguimos atingir o estado como um todo, mas percebo que as escolas
envolvidas estão cada vez mais estimuladas por essa competição científica.
12.
O impacto é significativo por chamar a atenção dos jovens para ciências
exatas (ou STEAM, na sigla em inglês), mas insuficiente para reverter a

preferência nacional por humanas ou acelerar a subida do Brasil no PISA.
Quanto à instituição, ajuda a desmistificar a USP e o IQ e ajuda a atrair bons
alunos para a graduação em química e engenharia química. Já temos docente
com pós-doutorado oriundo da OQSP (Lucas Rodrigues, novo coordenador
adjunto da OQSP). A trajetória da Tábata Amaral de Pontes, medalhista da
OQSP e de outras olimpíadas (30 medalhas), é a prova do que as olimpíadas
podem catalisar: descoberta pela OBEMEP na periferia de São Paulo, estudou
em Harvard e agora acaba de assumir cadeira na Câmara dos Deputados em
Brasília.
13.

Essa pergunta é muito ampla e de difícil resposta.

14.
Sim. Ela é motivadora de uma legião de alunos a se dedicarem com mais
afinco à matéria de química.
15.
Sim, porque acaba despertando um interesse dos alunos que muitos as
vezes nem sabiam que tinham e porque certamente vai determinar o futuro
deles.
16.
O impacto da prova para o ensino é incentivar o interesse pela área da
química e reconhecimento de talentos para essa matéria. Diversos campeões e
participantes ingressaram a UnB e escolheram cursos afim motivados pela
afinidade com química que foi encontrada fazendo a olimpíada.
17.
Sim, forte impacto. Favorece o contato dos alunos do ensino médio e do
ensino fundamental com a universidade, possibilita que tenham acesso e
conhecimento das diferentes linhas de pesquisas que estão sendo
desenvolvidas. Trabalha temas atuais, que constantemente aparecem no
cotidiano, apresentando novas perspectivas para tais questões.
18.
SIM. PELO PAÍS INTEIRO. TEMOS QUE INCENTIVAR A OLIMPÍADA DE
QUÍMICA E NÃO SOMENTE A DE MATEMÁTICA. OLIMPÍADA = PESQUISA
19.
Sim, porque ajudam a desenvolver o interesse de alunos afins a área de
Ciências.
20.
Incentivo aos estudantes para se dedicarem aos estudos para se
tornarem bons profissionais; premiação de alunos com desempenho
excepcional; incentivo à formação de novos professores.
21.
Sim. No colégio Pedro II os alunos tem muito interesse com as olimpíadas
no geral.

22.

Sim. Motivação.

23.
Sim. Além de contribuir para descobrir potenciais talentos para a área, os
processos olímpicos favorecem a integração entre estudantes com interesses
comuns e o aprofundamento dos conteúdos.
24.
Na minha instituição há um impacto positivo, pois, alguns alunos podem
ter contatos com aulas nas quais têm mais abertura para tirar suas dúvidas e
exercerem com mais liberdade sua curiosidade. Além disto, encontram alunos
de outras unidades em aulas Olímpicas ou nos cursos de aprofundamento
fornecidos pela coordenação estadual. No Estado e País, percebo que alunos
de escolas grandes, pequenas, estaduais e particulares se reúnem nos cursos
de aprofundamento, cerimônias de premiação e em algumas fases das
Olimpíadas Estaduais e Nacionais. Nestes cursos, acabam tendo contato com
professores que atuam em diversas instituições e que possuem especialização
em diversas áreas. Os alunos e professores podem, desta maneira, trocar
experiências pessoais e profissionais, fazendo com que a atuação em Química
no Brasil e fora dele fique mais transparente. Há, também, um impacto positivo,
tanto no país como fora dele, quando a mídia divulga notícias de resultados em
Olimpíadas Internacionais. Desta forma, o Ensino de Química ganha uma maior
visibilidade e, eventualmente, poderia receber mais incentivos.
25.
Mediante todo o exposto nessa entrevista, posso afirmar que as
Olimpíadas de Química têm tido sim impactos relevantes sobre o Ensino de
Química (tanto pela mobilização organizacional dentro do ensino superior,
quanto na participação de todos envolvidos como público geral), porém ainda é
preciso repensar alguns objetivos e remodelar execuções neste caminho para
que as Olimpíadas tenham um papel mais contundente no processo de ensinoaprendizado em Química.
26.
Em Mato Grosso do Sul penso que o maior impacto foi no uso de
experimentos em sala de aula, estimulados pelo projeto “PIBID” das Olimpíadas
de Química.
27.
Acredito que a Olimpíada tem impacto positivo, pois motiva desde os
professores e estudantes da escola básica quanto os professores e estudantes
dos cursos superiores de química que fazem parceria para a realização dos
eventos. Isso contribui para a melhoria da imagem da população em relação
à química tanto no estado quanto no país. Além disso, um bom desempenho
valoriza a educação do estado frente aos demais estados do país. E um bom

desempenho dos estudantes em olimpíadas internacionais valorizam a imagem
do país frente aos outros países.
28.
Em parte. Poucos alunos do curso de química na UFPI (e antigamente na
UFMA quando eu estava no Maranhão) são ex-olímpicos. Os de maior destaque
vão para áreas que nem sempre tem a química como marco maior. Mas é
inegável que o conhecimento adquirido por estes alunos e tantos outros que
mesmo não sendo premiados levam para toda uma vida os conhecimentos
adquiridos.
29.
Tem. Tem sim por que esses alunos do ensino médio, eles participando
das olimpíadas de química, vários deles antes não estavam pensando na
química e no decorrer, nesse tempo, eles vão se interessando e acabam fazendo
curso superior de química. Muitos exemplos que nós temos. Tanto, no estado
como no país. Pois em todos os estados que participam, os alunos do ensino
médio têm uma grande dificuldade de escolher qual área que eles vão seguir na
graduação. E aí, eles tomando conhecimento da química, e as olimpíadas de
química, suas provas bem contextualizadas, elas mostram um pouco da
importância da química para esses alunos e para os professores e muitos deles
acabam se decidindo fazer química. A olimpíada está conseguindo cumprir
aquele proposito de descobrir novos talentos para a academia e indústria. Mas
não temos aquele incentivo que precisamos. Imagina se tivéssemos o incentivo
como tem a OBMEP? Nós estamos lutando todos os anos com falta de recursos
e mesmo assim, realizamos essas olimpíadas, porque é um projeto muito amplo
para deixar cair, ne?
30.
Tem, tem sim. Isso tem demonstrado que, por exemplo, o processo de
seleção de nossos alunos que ingressam na instituição (universidade), cerca de
10 a 15% participaram das olimpíadas. A gente tem observado isso. Aqui, por
exemplo, tem 70 alunos que ingressam e entre 5 a 10 alunos tiveram, de alguma
forma, a participação na olimpíada. E muitos deles dizem que escolheu a
vocação exatamente a partir dela (a olimpíada). Temos dados interessantes
sobre isso.
31.
Eu diria que sim, mas que depende o quão grande você espera o impacto
desse evento. É obvio que uma professora conseguiu usar o tema e conseguiu
motivar seus estudantes a escrever sobre esse tema, de alguma forma to
conseguindo impactar esses alunos, to motivando a escrever. É obvio que
escolas particulares tem uma equipe especifica contratada para instruir os
alunos numa determinada área das ciências, quer queira quer não, é um impacto
positivo. As Escolas estão investindo para que os alunos tenham melhor
atuação, mas na verdade, o que está por trás é que eles aprendam mais mesmo

e estejam preparados lá pra frente. Sim, eu gostaria que o impacto fosse maior
no ensino público, mas a gente vê que no ensino público a quantidade de aula
de química é muito pequena para que o professor tenha tempo para estudar
esses temas com os alunos. Eu gostaria que o tempo fosse maior nas escolas
públicas, o que não é tão grande. Alguns professores conseguem usufruir dos
benefícios das escolas públicas, mas ainda não é tão grande assim. Para alguns
colégios públicos e algumas escolas particulares, esse evento já é tradicional.
Os estudantes são motivados a estudar, a participar, a escrever. Mas na escola
pública a gente ainda não tem tanto acesso ainda. Embora a gente faça uma
grande divulgação, principalmente para as escolas públicas.
32.
Sim, com certeza. Você consegue incentivar alguns alunos a participar
desse ambiente competitivo e automaticamente você desperta alguns talentos
que já estão conseguindo ingresso automático nas universidades. É uma forma
de mostrar o potencial que os alunos têm, mesmo que sejam poucos. Raramente
encontramos alunos que tenham esse diferencial, mas que deve ser bem
aproveitado. Tem feito bem para os alunos e só que deveria ser mais valorizado
pelos órgãos de fomento.
33.
Com certeza, O projeto vai muito além do Professor e aluno, os
acadêmicos dos cursos de licenciatura se sentem privilegiados em colaborar
com o projeto, principalmente aqueles que já tiveram contato durante o ensino
médio. A UNIFAP apoia o projeto através do registro de extensão e ajuda sempre
que pode, em 2017 e 2018, foi concedido duas bolsas de extensão em cada ano
via edital. No Amapá as olimpíadas é um Bebê, diante de outros estados, uma
vez que o curso de química é muito novo, a primeira turma do estado surgiu em
2007 na estadual do Amapá (UEAP), depois veio o instituto federal (IFAP) e em
2015 entra a UNIFAP para colaborar com profissionais da área.
34.
Sim. No caso do CPII elevou a busca dos professores por pesquisa nesta
área e no estado do Rio de Janeiro incentivou as escolas, de forma geral, a
buscar um maior entrosamento.
35.
Tem, muito! Muito positivo. Chegam alunos no projeto e nós pescamos
esses alunos e a gente via que eles estavam meio perdidos antes da olimpíada
e depois foram para o lado da química. Tivemos alunos aprovas em São Carlos
e com certeza foi por conta da Olimpíada, pois se dedicaram mais e queriam
estar lá. Com certeza, a maioria dos alunos que participa da olimpíada vai se
envolver nos lados da química. No Brasil existe um lado comercial de escolas,
mas de forma geral acho importante ter alunos olímpicos nas grandes
universidades. No Brasil temos destaques e podemos conseguir mudar o ensino
da química, mas é bem complicado por conta das escolas. A gente poderia,
talvez, formar pequenos grupos para estudar química, mas de uma forma geral
nas escolas, acho que não.

36.
Sim, primeiro porque a partir de buscar o interesse das pessoas no
conhecimento científico, a partir do momento que começam a estudar, seja
pesquisa, seja a ciência de forma geral, primeiro pode ser que se interesse. E se
se interessar, podemos criar um corpo de pesquisadores com eficiência e
competência, que realmente vão querer desenvolver ciência no Brasil. Ela é tão
importante que, a longo tempo, no meu ponto de vista, que isso pode, de fato,
originar um potencial de formação de profissionais na área da química. Isso é
muito relevante porque tem uma influência direta no setor químico no Brasil, que
é um dos setores de maior eficiência , ainda mais no nosso país com esse tanto
recurso material que a gente tem. Isso é uma coisa que tem que ser considerada.
Além disso, os pais: quando os pais preparam os filhos, eles querem o melhor
para eles. Quando os filhos conseguem alguma coisa, algum destaque, eles se
sentem retribuídos de alguma forma, por saber que o filho vai crescer. Essa
motivação e essa energia da química aplicada que a olimpíada científica
consegue. Ela não só influencia só os professores e alunos, mas motiva a família
também. Isso desperta as pessoas para a importância das ciências. A gente
influencia os alunos e professores, mas também os pais. Eles acabam
incentivando os filhos a estudarem, porque sabe que isso pode fazer crescer.
37.
Sim, porque permite que os alunos e professores tenham espaço para
debater problemas mais aprofundados da Química.
38.

Não sei dizer. Teria que pesquisar sobre o assunto.

39.
Sim, ver melhor os estudos do aluno, melhorar os níveis dos educadores
e igualar os alunos
40.
Certamente. É o espírito competitivo que motiva aos estudantes e
professores, são as possíveis boas classificações nas diversas fases das
Olimpíadas que, potencialmente, abrem as portas ao mercado de trabalho, à
bolsas de estudo em excelentes instituições nacionais e internacionais.

41.

Estimula a competição e a curiosidade sobre coisas novas.

42.
Sim, elas incitam a busca pelo conhecimento e incentivam os professores
a ensinarem química com aspectos extraclasse.
43.

Em Branco

