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1. Considerações Iniciais 

 No âmbito escolar, os ensinos da Matemática, Física e 

Química são vistos como linguagens capazes de traduzir a 

realidade e estabelecer suas diferenças. Na escola é importante 

que os alunos se envolvam com atividades das ciências exatas 

que as eduquem, e ao manipulá-las aprendam, pois os 

conhecimentos dessas ciências se manifestam como uma 

estratégia para a realização das intermediações criadas pelo 

homem, entre sociedade e natureza.  No entanto, a construção 

do conhecimento através destas atividades ainda é muito 

restrita. Um dos fatores que contribui para isto, está 

relacionado com a prática desenvolvida por muitos professores 

destas componentes curriculares, que ainda é tradicional, no 

sentido de que as suas propostas de ensino não levam seus 

alunos a construírem uma aprendizagem através da realidade 
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em que estão inseridos. Neste sentido Tomaz e David afirmam 

que  

“quando os alunos são envolvidos em práticas 

matemáticas mais abertas e diversificadas em 

que são encorajados a desenvolver suas 

próprias ideias eles desenvolvem um 

relacionamento mais produtivo com a 

matemática.” (2008, p. 125).  

Este relacionamento mais produtivo no que diz respeito à 

matemática, bem como às ciências exatas em geral, é 

importante para que o aluno tenha uma atitude positiva em 

relação ao que está sendo estudado e proporcionando assim a 

aprendizagem.  

 As críticas acerca dos resultados negativos do ensino da 

Matemática, Física e Química levam professores 

comprometidos com a educação, de um modo geral, buscarem 

caminhos para solucionarem as deficiências apresentadas pelos 

alunos. A utilização, pelo professor, dos conhecimentos que o 

aluno trás de outros ciclos, a associação dos conteúdos com a 

realidade dele, e o uso de novas tecnologias em sala de aula, 

são algumas alternativas para atrair o interesse dos alunos e 

diminuir as dificuldades na aprendizagem destas áreas.  

Muitas pesquisas apontam algumas limitações do 

ensino atual.  

“vem produzindo e ampliando 

consideravelmente o conhecimento sobre os 

processos de construção de significado, as 



 

 

formas de aprendizagem e sobre os 

procedimentos de ensino, o que se tem 

traduzido em reformulações curriculares e em 

novas diretrizes pedagógicas que se fazem 

presentes nos meios escolares.” (TOMAZ e 

DAVID, 2008, p. 14). 

 Infelizmente o ensino da Matemática, Física e Química 

em muitas escolas, e por muitos professores, ainda está 

direcionado para atuar como um instrumento disciplinador e 

excludente. Esta concepção deformada do conhecimento 

científico apresenta uma ideia de que somente pessoas com um 

nível intelectual acima da média são capazes de compreender 

estas ciências exatas. Sobre isso, Gil Pérez (et al., 2001, p.133) 

ressaltam que “os conhecimentos científicos aparecem como 

obras de gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho 

coletivo e cooperativo, dos intercâmbios entre equipes[...]”. 

 Além disso, alguns professores tem como principal 

objetivo ensinar estas disciplinas de forma mecânica sem se 

preocuparem em problematizar o conteúdo com os alunos, 

esquecendo-se de que grande parte do conhecimento científico 

nasceu da necessidade de responder às perguntas que eram 

consideradas problemas a serem resolvidos pela humanidade. 

Esses professores preocupam-se em transmitir:  

[...] os conhecimentos já elaborados, sem 

mostrar os problemas que lhe deram origem, 

qual foi a sua evolução, as dificuldades 

encontradas etc., e não dando igualmente a 



 

 

conhecer as limitações do conhecimento 

científico atual nem as perspectivas que, 

entretanto, se abrem. (GIL PÉREZ, et al., 2001, 

p. 131). 

 Com isso, os educadores destas áreas, de maneira geral, 

devem repensar suas práticas pedagógicas, de modo a 

contribuir de forma incisiva na formação dos seus alunos, 

dando oportunidade para que esses possam refletir mais sobre 

os temas estudados, estabelecendo relações dos mesmos com o 

seu cotidiano, tornando assim as aulas mais significativas.  

 Existem atividades que ajudam a aproximar professores 

e alunos, assim como possuem um potencial para reinserir 

aqueles educandos que possuem maior dificuldade de 

aprendizagem. A promoção de olimpíadas, feiras ou mostras 

científicas podem ser alternativas para motivar o aluno para o 

estudo dos conteúdos de ciências. Igualmente essas atividades 

são grandes incentivadoras para que ocorra o desenvolvimento 

do raciocínio lógico, do pensamento critico e da criatividade, 

apoiadas não só na reflexão sobre os conhecimentos adquiridos 

pela ciência, mas também sobre suas aplicações no 

desenvolvimento de tecnologias e no progresso social, 

possibilitando também o surgimento de candidatos que se 

identifiquem com carreiras técnico-científicas. 

 No Brasil existem olimpíadas científicas nacionais, para 

diversas áreas do conhecimento. A Olimpíada Brasileira de 



 

 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada 

Brasileira de Física (OBF), por exemplo, são competições 

organizadas pela Sociedade Brasileira de Matemática e de 

Física respectivamente, e aberta a todos os estudantes dos 

Ensinos Fundamental (a partir do 6º ano) e Médio, das escolas 

públicas de todo o país. Em torno destas competições, essas 

organizações, visam empregar competições como veículos para 

a melhoria do ensino de Matemática e de Física no país, além 

de contribuírem para a descoberta precoce de talentos para as 

Ciências em geral. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (LCE) da 

Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul, 

vem ao encontro do contexto atual do ensino da Matemática, 

Física e Química no país, pois esse curso tem como objetivo 

formar um professor que tenha condições de reunir conteúdos 

específicos da Matemática, da Física e da Química, com as 

habilidades pedagógicas, objetivando que os alunos tenham 

uma visão humanista sobre a educação.  

Sendo assim, o curso propicia ao graduando uma 

trajetória integradora entre os conteúdos específicos e 

pedagógicos, oferecendo condições para que o futuro professor 

desenvolva competências referentes à compreensão do papel 

social da escola, do domínio dos conteúdos, do conhecimento 

http://www.sbm.org.br/#_blank


 

 

pedagógico e do conhecimento de processos de investigação, 

nos quais possibilitam o aperfeiçoamento da prática e o 

gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.  

Portanto, baseando-se na realidade dos ensinos de 

Matemática, Física e Química do nosso país, no sucesso 

alcançado pela OBMEP e OBF no âmbito educacional 

brasileiro, bem como no perfil dos alunos do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas da UNIPAMPA, foi 

desenvolvida a atividade das Olimpíadas de Ciências Exatas, 

junto ao Programa Novos Talentos, na Universidade Federal do 

Pampa, na cidade de Caçapava do Sul.  

O projeto das Olimpíadas de Ciências Exatas possibilita 

aos graduandos que participam do projeto, uma inserção de 

forma antecipada na escola, tendo em vista que eles auxiliam 

na execução do projeto, inclusive ministrando as aulas 

preparatórias. A partir desta experiência, eles acabam 

superando um distanciamento, que é frequente, de muitas 

Universidades com a Educação Básica. Pode-se perceber isso 

nos PCNEM: 

Há questões institucionais que impedem a 

construção de identidade própria dos futuros 

professores, como a ausência de espaço 

institucional para os estágios necessários à 

formação, a falta de integração da escola com 

os diversos espaços educacionais na sociedade, 

o distanciamento entre as instituições de 



 

 

formação de professores e os sistemas de 

ensino da educação básica. (PCNEM, 2000, p. 

139-140). 

A olimpíada tinha como objetivo antecipar a prática em 

sala de aula, dos discentes da LCE, possibilitando a vivência de 

situações rotineiras que os professores enfrentam, colaborando 

desse modo na qualificação das suas formações. Além disso, 

almejava-se que os estudantes envolvidos no projeto 

desenvolvessem uma atividade extracurricular interessante e 

motivadora, principalmente porque as ciências exatas são vistas 

por alguns alunos, como uma área de difícil articulação com o 

cotidiano, já que os conteúdos muitas vezes não são estudados 

dentro de um contexto real. 

 

2. Abordagem Metodológica 

     A Olimpíada de Ciências Exatas na cidade de 

Caçapava do Sul teve como meta, reunir a Matemática, a Física 

e a Química, por meio de uma única Olimpíada, na qual foram 

abordadas questões interdisciplinares. Nessas questões 

buscava-se o desenvolvimento do raciocínio lógico e da 

intuição dos alunos, bem como de abordar de forma 

interdisciplinar os conteúdos destas áreas, motivando assim os 

alunos para o estudo delas. 



 

 

 O intuito do projeto foi oferecer aulas de preparação 

para a realização da Olimpíada de Ciências Exatas, promovida 

pela Unipampa. Essas aulas foram direcionadas para os alunos 

dos anos finais do ensino fundamental e médio da cidade. 

Deve-se ressaltar que com as aulas preparatórias para a 

Olimpíada de Ciências Exatas, os alunos também estavam se 

preparando para a participação na OBMEP e OBF. 

 A divisão dos alunos, assim como na OBMEP, foi feita 

por níveis, tanto nas aulas preparatórias como na resolução das 

provas: alunos de 6º e 7º ano integraram o nível 1; os alunos de 

8º e 9º ano, o nível 2; e os alunos dos três anos do ensino 

médio, o nível 3. 

A Olimpíada foi constituída de uma única prova no fim 

do curso, que foi  destinada não somente para os alunos que 

frequentaram as aulas, como também para todos os outros 

alunos, do ensino básico, que tiveram interesse.  

       

2.1. Metodologia da atividade 



 

 

Primeiramente foram elaborados materiais de 

divulgação, e realizados alguns encontros para o planejamento 

do desenvolvimento das atividades. Desse modo foram 

estabelecidos os dias para se fazer a divulgação da atividade; as 

datas das reuniões; das aulas semanais; da  prova;  da 

divulgação dos resultados; e do encerramento das atividades.  

As aulas preparatórias foram realizadas aos sábados na 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus 

Caçapava do Sul. Desenvolveram-se em cada encontro, cerca 

de 10 questões englobando conteúdos de Matemática, Física e 

Química, elaboradas pelos discentes, que eram monitores da 

atividade, com o intuito de preparar os alunos para a “prova” 

final, isto é, as Olimpíadas de Ciências Exatas, que foi 

realizada no término dos encontros. 

A metodologia de cada aula, foi pensada principalmente 

para que os alunos se envolvessem, e se motivassem para 

participar das aulas, aumentando assim o interesse deles pelos 

conteúdos científicos.  

 

2.2. Metodologia da pesquisa 



 

 

A partir da implementação da atividade ‘Olimpíadas de 

Ciências Exatas’, buscou-se investigar como ocorreu a 

participação e o interesse dos alunos nesta atividade; de que 

forma se deu a contribuição da atividade na aprendizagem dos 

alunos com relação aos conteúdos de Matemática, Física e 

Química; bem como o desenvolvimento do raciocínio lógico 

desses discentes. 

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa. 

Para Moraes e Galiazzi (2011), a pesquisa qualitativa pretende 

aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a 

partir de uma análise criteriosa e rigorosa desse tipo de 

informação. A característica dessas pesquisas não é comprovar 

ou testar hipóteses, mas sim entender o fenômeno estudado 

durante a pesquisa. Desta maneira, através de um questionário 

aberto, foram produzidos os dados para análise. Segundo 

Marconi e Lakatos (2003, p. 201), define-se questionário como 

sendo “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Ainda sobre 

questionários abertos, Marconi e Lakatos (2006) definem como 

sendo aqueles que permitem ao informante responder 

livremente, usando sua linguagem própria e emitindo  opinião. 



 

 

Para auxiliar na análise dos dados produzidos, utilizou-

se a Análise Textual Discursiva, que para Moraes e Galiazzi 

(2011), é um método que propõe-se a descrever e interpretar 

alguns dos sentidos que a leitura de um conjunto de textos pode 

suscitar. Esse tipo de análise foi utilizada para que a partir dos 

questionários respondidos pelos alunos dos níveis I, II e III, 

totalizando o número de dez participantes, consiga-se 

interpretar os aspectos positivos e negativos do projeto, bem 

como a influência do mesmo para o desempenho escolar dos 

participantes. A metodologia de Análise Textual Discursiva 

(ATD) pode ser compreendida, como:  

Um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que novos entendimentos 

emergem a partir de uma seqüência recursiva 

de três componentes: a desconstrução dos 

textos do “corpus”, a unitarização; o 

estabelecimento de relações entre os elementos 

unitários, a categorização; o captar o emergente 

em que a nova compreensão é comunicada e 

validada (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12). 



 

 

O primeiro elemento é a desconstrução, onde se analisa 

o corpus objetivando dar-se diferentes sentidos a leitura. 

Através do processo de unitarização pode-se recortar e 

fragmentar o texto. Depois desta etapa, é preciso fazer o 

processo de codificação, para se preservar a identidade dos 

sujeitos da pesquisa. Esses foram referenciados como alunos e 

diferenciados por números, tais como: Aluno 1 (A1), Aluno 2 

(A2), ..., Aluno 10 (A10). 

 A categorização é o segundo momento da metodologia, 

ela é descrita por Moraes e Galiazzi (2011), como um processo 

de comparação constante entre as unidades definidas no 

momento inicial da análise levando a agrupamentos de 

elementos semelhantes. Nesse sentido, busca-se aglutinar as 

concepções e vozes dos sujeitos de pesquisa, para formar as 

categorias emergentes, ou principais, que irão explicar o 

fenômeno investigado. Em conjunto produzem os elementos 

necessários para a construção dos metatextos que pretende-se 

escrever.  

O metatexto é o último elemento de análise, utiliza-se 

para compreender o fenômeno estudado. Para Moraes e 

Galiazzi (2011), esta etapa, representa um esforço em explicitar 

a compreensão que se apresenta como produto de uma nova 

combinação dos elementos construídos anteriormente. 



 

 

Sendo assim, a seguir serão apresentados os resultados 

e as discussões desta pesquisa, a partir das análises dos 

questionários que foram aplicados, com o intuito de investigar 

como ocorreu a participação e o interesse dos alunos nesta 

atividade; de que forma se deu a contribuição da atividade na 

aprendizagem dos alunos com relação aos conteúdos de 

Matemática, Física e Química; bem como o desenvolvimento 

do raciocínio lógico desses discentes.   

 

3. Resultados e Discussões 

A partir da análise dos questionários, foram 

identificadas sete unidades de significado, de onde emergiu a 

categoria: Metodologia de ensino e Avaliação do processo de 

aprendizagem. Abaixo, na Figura 1, é apresentado um esquema 

que ilustra a relação existente entre as unidades de significado 

e a categoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1: Unidades de significado e Categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 

 A seguir será apresentado o metatexto, no qual será 

exposto a análise dos resultados desta pesquisa. 

 

Metodologia de Ensino e Avaliação do processo de 

aprendizagem 

Metodologia 

Raciocínio Lógico 

Matemático 

 

Conteúdo 

 

Aprendizagem 

Competição 
 

Teste Padronizado 

Prova 

Metodologia de Ensino 

e Avaliação do 

processo de 

aprendizagem 



 

 

Foram obtidas diversas respostas dos alunos referindo-

se ao raciocínio lógico, nos quais os mesmos salientavam que 

as Olimpíadas de Ciências Exatas promoviam atividades que 

tinham como intuito desenvolver o Raciocínio Lógico dos 

alunos. Como podemos observar em algumas falas: 

“As aulas ajudaram a melhorar meu raciocínio 

lógico...” (aluno A).  

“Eu me aperfeiçoei em coisas que eu já sabia, e 

melhorei bastante em aspecto de raciocinar 

logicamente...” (aluno B). 

Sendo assim, com relação ao raciocínio lógico, estudos 

mostram que ele precisa ser explorado e incentivado desde 

criança, as conseqüências do desenvolvimento não eficaz dessa 

“capacidade” refletem futuramente, quando os estudantes se 

deparam com níveis cada vez mais elevados de situações que 

precisam agir de forma organizada e lógica.  

 Na resolução de problemas concordamos com Scolari 

(et al., 2007) quando nos diz que o raciocínio lógico tem 

extrema importância, pois é fundamental que os alunos 

compreendam e raciocinem sobre o que está sendo proposto, 

pois se souberem apenas a aplicação de fórmulas não 

conseguirão chegar à resolução. 



 

 

 Podemos perceber, nas colocações dos alunos nos 

questionários, que algumas metodologias utilizadas nas aulas 

das Olimpíadas, não eram habituais nas suas aulas regulares, na 

escola.  

Os problemas eram propostos, e deveriam ser 

resolvidos individualmente ou em grupos; as aulas não eram 

conteudistas e expositivas, mas sim uma aula onde o aluno era 

provocado a pensar e resolver os problemas de acordo com 

seus conhecimentos prévios. Pode-se perceber que essas 

dinâmicas propostas, foram bem aceitas pelos alunos, como 

podemos verificar na fala do Aluno C: 

“Eu não sabia que jeito seria o projeto, eu 

achava que seria só copiar e copiar, mas não 

foi”, (Aluno C). 

“...graças as professoras estavam sempre 

dispostas a nos explicar quantas vezes 

necessário, e se dedicavam ao máximo para 

passar os exercícios e nos ensinar a melhor 

forma de resolvê-los”, (Aluno A). 

 

 



 

 

No desenvolvimento das aulas, foi possível avaliar o 

processo de aprendizagem dos alunos, mediante o desempenho 

dos mesmos no desenvolvimento de questões, observando o 

modo como eles resolviam os problemas propostos. Estas 

questões envolviam um certo grau de abstração, e desse modo, 

muitos alunos achavam que o nível de dificuldade era muito 

alto. No decorrer do curso, notou-se um aumento da 

capacidade de abstração dos alunos, como podemos verificar 

nas seguintes falas: 

“... não ficar apenas nas mesmas matérias da 

escola e sim ir além, aprender mais, se 

aprofundar em matérias que posteriormente 

poderiam ser difíceis e agora se tornam fáceis” 

(aluno A). 

“Minha participação nas olimpíadas foi 

importante porque pude aprender mais, além de 

exercitar o que eu já sabia” (aluno B). 



 

 

A aprendizagem dos alunos no contexto das olimpíadas 

não aconteceu pela transmissão de conteúdos, pois eram a 

partir das questões que surgiam os conteúdos matemáticos, os 

quais geralmente envolviam o raciocínio lógico e conceitos 

básicos da matemática, como: soma, subtração, multiplicação e 

divisão. Com isso, os alunos eram induzidos a utilizar seus 

conhecimentos matemáticos prévios para solucionar as 

questões, o que colabora para a qualificação da aprendizagem. 

Segundo Polya (1995), quando um professor dá aos alunos 

problemas compatíveis com seus conhecimentos e os auxilia 

por meio de indagações estimulantes está colaborando para o 

gosto dos alunos pelo raciocínio. Nas atividades eram feitas 

indagações, questionamentos para estimular o raciocínio nos 

participantes, como é relatado: 

 “... me ajudaram a raciocinar melhor e prestar 

mais atenção nas perguntas.”  (aluno D) 



 

 

Durante as aulas, os alunos eram lembrados 

sistematicamente, de que o projeto culminaria com uma prova 

no fim do curso, a fim de incentivar os mesmos para o estudo. 

Assim a competição foi adotada como fator motivacional entre 

os participantes, visando incentivá-los na participação das 

atividades.  Para Alves (2010), este tipo de competição, de 

caráter pedagógico, tem a capacidade de provocar 

desenvolvimento intelectual, colabora para um melhor 

desempenho do trabalho individual ou mesmo em equipe. O 

que é descrito a seguir: 

“...é interessante ganhar dos outros e ajuda a 

desenvolver o raciocínio.” (aluno D) 

...a competição nos deixa mais empolgados.” 

(aluno E) 

 Além do cunho competitivo, um dos objetivos de testes 

padronizados é analisar a qualidade do ensino no Brasil. É 

interessante notar que as escolas, assim como esses testes, 

convergem para o mesmo objetivo, que é estimular os alunos a 

busca de novos conhecimentos. Em sua pesquisa, Alves afirma 

que “sua proposta em promover o estudo da Matemática nas 

escolas públicas e a melhoria da qualidade da Educação Básica 

se assemelha com os objetivos da própria escola. (2010, pg. 

13)”. 

Nesse mesmo sentido, podemos observar a fala do 

aluno F: 



 

 

“...me desenvolvi muito, minhas notas 

melhoraram em todas as matérias.” (aluno F) 

Um dos objetivos da prova final das Olimpíadas, era 

classificar os três primeiros colocados de cada um dos níveis. 

Outro objetivo da realização da prova final era preparar os 

alunos para exames classificatórios como o ENEM, vestibular, 

etc. Conforme a citação dos alunos D e A, conseguiu-se 

perceber a significação desta atividade para os participantes: 

“...ir melhor na prova final do que os meus 

amigos.” (aluno D). 

...eu queria ter uma melhoria em muitas coisas 

para ir para o ensino médio mais preparado para 

ENEM, vestibular coisas do tipo...” (aluno A). 

 No processo geral de avaliação da aprendizagem, 

consideramos esta competição proposta, uma importante aliada 

na participação dos alunos nas aulas preparatórias, bem como 

para incentivá-los para o estudo das Ciências. 

 

4. Considerações Finais 

Acredita-se que foi obtido êxito, com esta atividade, do 

ponto de vista social, pois certamente uma parcela considerável 

da população do município passou a perceber de outra forma a 

importância de uma Universidade Federal no desenvolvimento 

intelectual e cultural da região.  

Esta atividade também contribuiu na formação dos 

alunos de ensino fundamental e médio da cidade de Caçapava 



 

 

do Sul; incentivou os alunos para o estudo de Matemática, 

Física e Química; salientou-se as diversas aplicabilidades 

dessas componentes curriculares no cotidiano; desenvolveu o 

raciocínio lógico dos estudantes; promoveu um maior 

envolvimento dos alunos com a escola; bem como os 

participantes foram preparados para a OBF e a OBMEP.  

A dinâmica estabelecida durante as aulas da atividade, 

encorajou os alunos a resolverem exercícios, de forma rápida e 

correta, pois eram desafiados pelos monitores e até mesmo 

pelos próprios colegas. O clima de competitividade instaurado 

nas aulas, colaborou com a atividade, em termos de motivação 

aos alunos. 

Ainda podemos salientar que com esta experiência, os 

monitores puderam ter um primeiro contato com a atividade 

docente, passando por dificuldades, superando-as e refletindo 

sobre a prática. Na medida em que os problemas eram criados, 

também era necessário um estudo complementar dos conteúdos 

específicos envolvidos na questão, contribuindo assim para 

uma formação mais sólida dos monitores. 
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