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Introdução 
As Olimpíadas Científicas são ferramentas utilizadas em vários países do mundo na otimização dos processos de 
ensino e aprendizagem (LIMA, 2017) tendo como objetivo descobrir talentos para a vida acadêmica e para a indústria 
incentivando para que os alunos do ensino médio, ou equivalente, busquem fazer uma reflexão sobre os 
conhecimentos adquiridos pela Ciência” (SILVA; SIQUEIRA, 2019).  

Metodologia 
O trabalho em tela possui uma natureza bibliográfica no qual foi realizado, uma revisão de literatura para discutir a 
importância da olimpíada de química, com ênfase na Olimpíada Brasileira de Química Jr, como metodologia 
pedagógica auxiliando nos processos de ensino e aprendizagem de química nas escolas de ensino fundamental II, no 
estado do Ceará. Diante desse contexto servirá também como uma oportunidade para mapear o ensino da disciplina 
de química no Estado do Ceará, tratando dos impactos das olimpíadas nas escolas públicas e nas escolas privadas 
do Ceará, tendo como marcos teórico a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, a teoria da motivação 
de Frederick Herzberg e a teoria cognitivista de Jean Piaget. 

Resultados e Discussão 
Foi feita uma análise e foi coletado os dados referentes às premiações nas edições da Olimpíada Brasileira de 
Química Jr no período de 2009 a 2019 e eles mostram que há uma expressiva participação de escolas municipais, 
das escolas militares e também das escolas técnicas federais dentro do rol de premiações. Foi observado que de 
2009 a 2019 houve um aumento significativo de participantes das escolas públicas na premiação da olimpíada, bem 
como um aumento no número de premiações das escolas públicas em relação a outras Olimpíadas de Química, no 
caso a Olimpíada Norte/Nordeste de Química, onde no período de 2007 a 2016, 293 premiações ao todo houve 
apenas uma escola pública contemplada nas premiações e que se trata de uma escola militar, de Fortaleza no Ceará. 
(SILVA; SIQUEIRA, 2019). Coletamos os dados referentes às premiações nas edições da Olimpíada Brasileira de 
Química Jr no período de 2009 a 2019 e após uma análise, observamos uma expressiva participação das escolas 
municipais, das escolas militares e também das escolas técnicas federais dentro do rol de premiações. Diante deste 
cenário percebemos a importância da preparação dos discentes para a OBQ, refletindo como mais uma metodologia 
que vem colaborar nos processos de ensino e aprendizagem da química nas escolas de ensino fundamental II. 

Considerações Finais 
 
Em suma, foi analisado a contribuição e os impactos acerca da Olimpíada de Química Júnior nas escolas públicas e 
privadas, assim foi possível obter um diagnóstico de como as diversas metodologias de ensino são utilizadas e 
mapear o quão é difundido a Olimpíada Brasileira de Química Junior nas escolas públicas e privadas do Estado do 
Ceará, forjando assim, uma concepção de como o ensino é difundido nas escolas públicas. Os dados indicam a 
importância da OBQ na formação dos discentes, pois amplia as possibilidades metodológicas, aumentando o 
engajamento dos alunos e consequentemente seu aprendizado e observamos também a dispersão pelo estado. 
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