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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, promovida pelo governo federal 

desde 2005. A OBMEP foi inserida no cenário da educação brasileira com a 

finalidade de promover estímulo ao estudo da Matemática pelos alunos e contribuir 

para a melhoria da qualidade da Educação Básica das escolas municipais, 

estaduais e federais. Para compreender as análises propostas pela comissão 

organizadora da associação, fizemos uma pesquisa qualitativa com alunos da 3ª 

série do Ensino Médio de uma escola da rede pública localizada na cidade de São 

Paulo para verificar como a OBMEP pode estimular e promover o estudo da 

Matemática entre alunos das escolas públicas e quais possíveis contribuições que 

a avaliação pode exercer na Educação Básica do país. A análise dos dados 

revelou que há interesse dos alunos em adquirir novos conhecimentos e que estes 

não estão motivados para participar da OBMEP devido à falta de informação em 

torno da competição. 

 

Palavras-chave: Olimpíada de Matemática. OBMEP. Motivação. Estímulo. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do trabalho é analisar o regulamento da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), compreender a participação e se 

existe motivação dos estudantes na avaliação, além de avaliar as ações da 

Comissão Organizadora da OBMEP para atingir metas na competição. Para tanto, 

fizemos uma pesquisa com estudantes de uma escola da rede pública, localizada 

na periferia da zona sul da cidade de São Paulo. 

Com a necessidade de esclarecer o objeto de pesquisa, faremos um relato 

sobre o universo que envolve a Olimpíada de Matemática, executada sob diversos 

formatos – Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Olimpíada Paulista de 

Matemática (OPM), Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) e Olimpíadas Internacionais de Matemática. 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – foco desta 

pesquisa – é uma promoção do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e do 

Ministério da Educação (MEC), com realização do Instituto Nacional de Matemática 

Pura e Aplicada (IMPA) e apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É 

um projeto no segmento do estudo de Matemática que foi instituída pelo governo 

federal em 2005 e realizada anualmente em duas fases distribuídas em três níveis 

por um número expressivo de escolas públicas do país. Segundo a associação, o 

objetivo é atingir todos os segmentos educacionais das escolas municipais, 

estaduais e federais, dirigido a todos os estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio. 

Concorrem a prêmios os estudantes que alcançarem o maior número de 

pontos na segunda fase da edição da OBMEP, professores desses estudantes 

contemplados com a premiação, escolas e Secretaria de Educação. Algumas das 

realizações da OBMEP envolvem a produção e distribuição de material didático, 

estágio aos Professores Premiados, um Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), 

para os estudantes contemplados, o Programa de Iniciação Científica – Mestrado 

(PICME), para os estudantes contemplados que estejam cursando graduação, a 

Preparação Especial para Competições Internacionais (PECI).1 

                                            
1
 Aprofundaremos mais adiante o histórico da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas e as demais Olimpíadas. 
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O sucesso escolar dos estudantes em Olimpíadas de Matemática depende 

de estímulos que a OBMEP pode provocar no estudante por meio da sua 

premiação. Neste aspecto, concordamos com Lorenzato, (2006a, p. 01) quando 

destaca que o sucesso dos estudantes diante aos desafios matemáticos depende 

da relação estabelecida desde os primeiros dias escolares entre a Matemática e o 

aluno. Esta relação pode ser gerada com a intervenção do professor. Portanto, o 

papel que o professor desempenha é fundamental na aprendizagem e a 

metodologia de ensino por ele adotado é determinante para o comportamento dos 

estudantes. 

A sala de aula é um ambiente propício para discussões de conhecimentos e 

inovações dos saberes para o desenvolvimento de desafios matemáticos. Ao 

propor um desses desafios, o professor pode ficar surpreso ao deparar com 

resposta inimaginável realizada pelo estudante. 

Ao longo dos anos de magistério, o professor constata que os 
alunos apresentam inúmeras diferentes respostas, raciocínios, 
observações e soluções diante dos mesmos fatos, exercícios, 
problemas. Materiais didáticos ou indagações. [...] Ao tentar 
ensinar, inevitavelmente ele aprende com seus alunos 
(LORENZATO, 2006, p. 9). 

Para o estudante obter sucesso em um desafio matemático é necessário 

que tenha motivos para buscar soluções. Sendo assim, o desafio só se concretiza 

se os objetos e os motivos convergirem para um mesmo propósito (resolução), 

dando-se isso num contexto social determinado. Segundo Leontiev (2001), a 

existência e criação de uma atividade são decorrentes de uma necessidade 

pessoal. Contudo, segundo o autor, a necessidade não é compreendida como o 

motivo da atividade. “Uma vez que a necessidade encontra a sua determinação no 

objeto (se ‘objetiva’ nele), o dito objeto torna-se motivo da atividade, aquilo que a 

estimula” (LEONTIEV, 2001, p. 68). 

Concordamos com Cedro (2008, p. 41) quando menciona que a atividade de 

aprendizagem faz com que os estudantes se apropriem dos conhecimentos, por 

meio da realização das ações de aprendizagem, que são dirigidas à resolução das 

tarefas de estudos. As necessidades e motivos da atividade, a fim de identificar e 

caracterizar as ações de aprendizagem e as tarefas de estudos. Para tanto é 

necessário que exista um mecanismo ou recurso que aguce curiosidades pessoais 

dos estudantes e os incentivem a realizar a avaliação. Os motivos somente se 
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tornam geradores de sentido a partir do momento que eles coincidirem com o seu 

objetivo. 

Com a proposta de analisar a participação dos estudantes nas provas da 

OBMEP, focaremos nossa análise nas respostas oriundas dos questionários 

respondidos pelos protagonistas das Olimpíadas de Matemática. Empregamos em 

nossa pesquisa uma abordagem qualitativa com de 117 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio da Escola Estadual Padre Tiago Alberione, localizada na periferia da 

cidade de São Paulo. Para coletar as informações utilizaremos um questionário 

com questões abertas e fechadas para elaborar um perfil do aluno pesquisado e 

entender se as respostas coletadas confrontam com os dois primeiros itens dos 

objetivos que estão propostos no regulamento da OBMEP. 

Revisão Bibliográfica 

Apesar da escassez de obras que abordem o tema Olimpíadas de 

Matemática, focalizaremos dissertações, artigos e documentos com resultados e 

considerações que possam contribuir com a nossa pesquisa. Também 

contemplamos alguns dos estudos correlatos extraídos do site de associações 

como Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 

Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e Olimpíada Paulista de Matemática 

(OPM) e algumas Olimpíadas de Matemática Internacionais. 

Fizemos uma busca em trabalhos correlatos com o objetivo de verificar, no 

que já foi produzido, o que se assemelha à proposta do projeto e também para 

observar o que pode ser utilizado. Dentre estes trabalhos, destaca-se uma 

pesquisa realizada no contexto da disciplina de Método de Pesquisa de 

Nascimento e Oeiras (2006), um estudo de Sucupira (2008) sobre a participação do 

gênero feminino nas Olimpíadas de Matemática, uma pesquisa realizada com as 

contribuições dos membros do Conselho de Administração do IMPA de Biondi, 

Vasconcelos e Menezes (2007) e dissertações de mestrados de Maciel (2008), 

Santander (2008) e Peraino (2007). 

Nascimento e Oeiras (2006) fizeram uma pesquisa qualitativa que consistia 

em questionário estruturado com nove perguntas que foi aplicado a três 

professores de Matemática de escolas de Ensino Fundamental e Médio da cidade 
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de Belém, Pará. O objetivo principal do estudo foi definir, projetar e implementar um 

ambiente computacional que desse suporte a realização de competições escolares 

a distância. Definido como Olímpico, o recurso foi desenvolvido para dar suporte à 

realização de competições escolares semipresenciais via internet aos professores 

de diferentes áreas do conhecimento que buscavam utilizar o computador como 

uma ferramenta educacional que melhorasse a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de diferentes disciplinas. O uso da tecnologia provoca o 

aproveitamento dos recursos da mídia, de manipulação de objetos e facilita a 

realização de competições escolares a distância e a otimização de recursos na sua 

organização. 

Na pesquisa, os autores conseguiram compreender as vantagens da 

realização de competições escolares, seus problemas e requisitos necessários 

para a realização de competições escolares por meio da Internet. As informações 

coletadas permitiram verificar que os professores consideram as competições 

escolares como boas estratégias para o ensino, pois durante a realização das 

competições os estudantes mostraram-se extremamente atenciosos e 

concentrados e se sentiram motivados até em estudar para as próximas 

Olimpíadas de Informática (OBI). Como forma de experimentar e verificar a 

problemática de realização de uma competição escolar e os seus benefícios os 

autores encontraram pouco interesse da instituição pela realização de implementar 

este ambiente computacional para a realização de competições escolares. No final 

da competição, os estudantes perguntavam entusiasmados quando haveria outra 

competição neste estilo e quando sairia o resultado e se teria uma premiação. 

Neste trabalho, podemos ressaltar que a proposta da utilização do ambiente 

computacional para a realização de competições escolares – como a Olimpíada de 

Informática – pode ser incluída em políticas públicas de inclusão digital, 

aproveitando o laboratório de informática ou a sala ambiente de escolas da rede 

pública. 

Sucupira (2008) fez uma pesquisa durante a Iniciação Científica e também 

produziu monografia de conclusão de curso de Ciências Sociais, cujo objetivo era 

identificar representações de gêneros que envolvem a presença de mulheres em 

uma área científica, a Matemática. Para tanto, a autora aponta dados sobre a 

premiação de meninas nas Olimpíadas de Matemática e sobre a observação nas 
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capacitações das Olimpíadas Regionais de Matemática em Florianópolis em Santa 

Catarina. A pesquisadora fez um levantamento numérico de mulheres premiadas 

em Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Olimpíada Regional de Matemática 

(ORM) e Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 

desde a primeira edição de cada Olimpíada até o ano de 2007 por meio de 

informações obtidas nas homepages das associações, que traziam o nome dos 

premiados por ano de competição. 

Desta forma, a autora classificou os nomes dos contemplados como menina 

ou menino e constatou que a média de 12%, 20% e 27% de meninas premiadas na 

OBM (1979), ORM (1996) e OBMEP (2005) respectivamente. Sucupira (2008) 

verificou também que a Olimpíada Regional de Matemática (ORM) em Santa 

Catarina, criada em 1998 e com o mesmo formato de aplicação de prova da OBM 

(exceto a terceira fase que não tem) e OBMEP, é uma competição anual dividida 

em níveis (1, 2 e 3) e fases (1ª e 2ª), sendo uma mesma prova para a OBM a ORM. 

A autora observou que, na OBM, a premiação de Medalhas para as meninas 

apresentou um acréscimo significativo a partir da década de 90, não ultrapassando 

a 20%, enquanto a premiação de Medalhas para as meninas na OBMEP 

apresentou um pouco mais de 20%, sendo que no nível 1 chega 30%, no nível 2 a 

20% e diminui para 11% no nível 3. Durante as capacitações da ORM para o nível 

1, Sucupira (2008) observou que algumas meninas foram aos treinamentos para 

estudar e não sabiam se participariam da Olimpíada de Matemática. No entanto, 

outras disseram que participariam da Olimpíada de Matemática para ganhar um 

ponto na média em Matemática. 

O objetivo da pesquisa da pesquisa de Sucupira (2008) foi mostrar que o 

uso de competições – como as Olimpíadas de Matemática – pode trazer uma 

contribuição significativa para problematizar a habilidade em Matemática, muitas 

vezes embasada em testes de aptidão, como inata aos homens, o desempenho 

matemático de meninas e meninos pode estar vinculado mais a uma questão de 

gênero. 

Neste trabalho constamos que o desempenho na Olimpíada de Matemática 

não é somente para ethos masculino e sim para ambos os gêneros. A necessidade 

e motivo ficaram evidentes quando uma aluna relata o que o motivou a participar 

da Olimpíada de Matemática foi a atribuição de um ponto na média em Matemática. 
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Conforme aponta Cedro (2008, p. 35) este ponto na média constitui o motivo 

eficiente. 

Biondi, Vasconcelos e Menezes (2007), realizaram uma pesquisa com 

estudantes da 8ª série do Ensino Fundamental de Escolas Públicas da cidade de 

São Paulo com contribuições do Conselho de Administração do IMPA para analisar 

a contribuição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) no desempenho de Matemática nas avaliações educacionais. Neste 

trabalho foi avaliado o impacto da OBMEP nas notas médias de Matemática das 

escolas públicas na Prova Brasil (Inep/MEC), analisando o custo benefício do 

programa. 

Os autores relatam que a qualidade da educação nas últimas avaliações 

educacionais nacionais mostrou variações positivas nos testes de proficiência, 

entretanto o desempenho dos estudantes brasileiros nas avaliações internacionais 

como o PISA (Programme for International Student Assessmet), evidencia a baixa 

qualidade do ensino no país. O Brasil ocupou as últimas posições na comparação 

com os 57 países participantes do PISA 2006. A pesquisa traz a avaliação de 

impacto e análise de custo-benefício da OBMEP, com objetivos voltados para a 

melhoria da qualidade da educação, possa influenciar de forma positiva no 

resultado médio das escolas públicas nas avaliações de larga escala promovida 

pelo Governo para medir a qualidade da educação, como a Prova Brasil. 

Segundo Biondi, Vasconcellos e Menezes (2007) as escolas inscritas na 

OBMEP devem receber o “Banco de Questões” em forma de apostila com 

questões desafiadoras de Matemática e suas respectivas soluções; os 

pesquisadores defendem que este recurso possa influenciar na melhoraria do 

desempenho dos estudantes nas avaliações educacionais em larga escala. Por 

meio de métodos de combinar regressão linear com erros padrão, apontou para um 

impacto positivo2 e estatisticamente significativo nas notas médias de Matemática 

dos estudantes de 8ª série na Prova Brasil 2007. Esse impacto é crescente 

conforme o maior número de participações das escolas nas edições anuais da 

OBMEP, não só aos estudantes com melhor desempenho, como também para os 

com menores notas. Os autores concluíram que nos dois anos de avaliação de 

                                            
2
 Para maiores detalhes sobre as metodologias de impacto consulte o site:  

http://virtualbib.fgv.br/ocs/index.php/sbe/EBE09/paper/view/1092/315 
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Matemática, em relação às médias de proficiência na Prova Brasil, as médias são 

maiores no grupo de escolas inscritas na OBMEP. A análise de retorno econômico 

trouxe resultados positivos, o que os levou a concluir que a realização da OBMEP 

proporciona benefícios para a qualidade da educação pública do país, com impacto 

direto nas avaliações educacionais e ganhos futuros em termos de rendimento no 

mercado de trabalho dos participantes. 

Biondi, Vasconcelos e Menezes (2007) centraram-se no processo da 

melhoria da qualidade da educação nas últimas avaliações nacionais e que as 

notas médias de Matemática são maiores no grupo de escolas inscritas na OBMEP 

e que sua realização proporciona benefícios para a qualidade da educação pública 

do país. 

Maciel (2008) desenvolveu seu trabalho com um grupo de estudantes do 

sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar de Porto Alegre que não 

apresenta os mesmos interesses, habilidades e dificuldades no aprendizado da 

Matemática e sente-se motivado a melhorar. O pesquisador relata o processo de 

concepção, organização e realização de um conjunto de atividades organizadas no 

formato de minicurso de Análise Combinatória com este grupo de estudantes 

interessados em aprofundar seus conhecimentos em Matemática. Para tal, utilizou 

as Olimpíadas de Matemáticas não como objetivo central dos minicursos, mas 

como uma forma de despertar, nos estudantes, o interesse de desenvolver sua 

capacidade de resolver problemas matemáticos desafiadores. As atividades no 

formato de minicurso foram elaboradas com base em questões propostas nas 

provas da OBMEP e de acordo com alguns dos Fundamentos Filosóficos da 

Educação Inclusiva e da Educação Matemática Crítica3. Nesse sentido, a 

valorização da característica comum associada a esses estudantes – o interesse 

pelo estudo da Matemática – enquadra-se numa concepção de Educação Inclusiva, 

que defende o direito à diferença. Para consolidar esta atividade em formato de 

minicurso, foi necessário criar um espaço institucional chamado Grupo de Estudos 

Professor Malba TaHan (GEMaTh), que possibilitou que o grupo de alunos 

pudesse ser reconhecido pela comunidade escolar. Dentre as atividades em 

                                            
3
 O professor dinamarquês Ole Skovsmose é um dos principais responsáveis por divulgar o 

movimento da "educação matemática crítica" ao redor do mundo. Com mestrado em Filosofia e 
Matemática pela Universidade de Copenhague e doutorado em Educação Matemática pela Royal 
Danish School of Education Studies. 
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formato de minicurso, os estudantes utilizam exercícios de Contagem, razões, 

proporcionalidade e porcentagem utilizados pela OBMEP com a finalidade de 

despertar o interesse de desenvolver suas capacidades de resolver problemas 

matemáticos desafiadores e desenvolver hábitos regulares de estudos. 

Maciel (2008) conclui que suas convicções estão fundamentadas no ideal de 

que possa existir uma Escola onde o Ensino da Matemática seja planejado para 

respeitar os interesses e individualidades dos estudantes e ao concluir sua 

escolarização básica, estejam preparados para os desafios associados ao seu 

futuro acadêmico, profissional e que estejam comprometidos com a ética e a 

valorização do direito de todos. 

Em sua dissertação, Santander (2008) realizou uma pesquisa qualitativa no 

formato de entrevista com o professor Sylvio de Lima Nepomuceno4. A escolha do 

nome de Nepomuceno deve-se ao fato de ter registrado uma longa experiência 

como professor e autor numa coleção de livros didáticos – Ensino de Primeiro 

Grau, publicada em 1982. 

A autora investigou a contribuição do professor na reconstituição da História 

da Educação Matemática e participação no Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática (GEEM5), na formação de professores no período do Movimento da 

Matemática Moderna (MMM6). 

Santander (2008) descreve que o livro didático como fonte de pesquisa na 

investigação da história da disciplina escolar teve um papel importante na medida 

em que sua análise possibilita verificar como os autores se apropriam das 

legislações ou num determinado período, considerando que a coleção didática 

analisada pautava-se no ideário do MMM, embora com restrições do autor nas 

questões metodológicas e de linguagem. 

                                            
4
 Foi professor de Matemática do Colégio Santa Cruz em São Paulo e trabalhou junto ao GEEM na 

formação de professores por meio dos cursos que apresentavam as propostas defendidas pelo 
MMM. 
5
 O Grupo de Estudos de Matemática (GEEM) foi fundado na cidade de São Paulo em 1961 com 

objetivo de treinar professores, procurando conceituar os novos métodos de abordagem da 
Matemática e também foi responsável por inúmeras publicações e pela criação da Olimpíada de 
Matemática de São Paulo. 
6 Segundo Valente (2008, p. 584), “o Movimento da Matemática Moderna é a expressão utilizada no 

âmbito dos estudos sobre o ensino da Matemática, que caracteriza um período em que se elaboram 
novas referencias para o ensino da disciplina” e segundo Pinto (2005, p. 01) “o Movimento da 
Matemática Moderna desencadeado no Brasil, especialmente em 1960 e 1070, provocou mudanças 
significativas nas práticas escolares”. 
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Para Santander (2008), o professor Sylvio buscava caminhos para se 

aperfeiçoar num modelo de professor de Matemática atuando no Grupo de Estudos 

(GEEM), nas Olimpíadas de Matemática e na produção de material didático 

contribuindo assim para o Ensino da Matemática no Brasil. Com o objetivo de 

divulgar a Matemática Moderna em São Paulo, o GEEM desenvolveu diversas 

atividades, dentre elas a primeira Olimpíada de Matemática no Brasil, criada em 

1967. Apesar do fracasso do Movimento da Matemática Moderna, houve uma 

contribuição significativa para o livro didático, como nos conteúdos que passaram a 

ser apresentados com rigor, na análise da estrutura de desenvolvimento do livro. A 

autora também menciona que havia uma preocupação muito grande com a 

Geometria, porém era colocada sempre nos últimos capítulos da obra. Santander 

(2008) observa que é necessário aprofundar os conhecimentos matemáticos, 

didáticos e, sobretudo o currículo. Uma vez que o domínio deles será transformado 

em saber escolar o que facilitará o processo ensino-aprendizagem e ressalta a 

importância do desenvolvimento profissional, pela possibilidade de compreender 

melhor os caminhos da Educação Matemática e, em especial, o papel do professor 

de Matemática. 

Santander (2008) descreve que dentre muitas das atividades do GEEM, as 

Olimpíadas de Matemática foram o grande destaque e de uma importante iniciativa 

de “divulgação” do Movimento da Matemática Moderna em São Paulo, com o 

sentido da valorização do Ensino da Matemática e a contribuição significativa para 

o livro didático, principalmente, nos conteúdos que passaram a ser apresentados 

com rigor no livro. 

Em sua pesquisa, Peraino (2007) tinha como objetivo investigar um 

estudante com grande capacidade de aprendizagem em um assentamento rural 

onde residiu dos seis aos dezesseis anos de idade e recebeu uma formação 

educacional numa escola rural na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. 

Mesmo com carências financeiras e educacionais, o jovem de quinze anos de 

idade classificou-se em terceiro lugar na segunda edição da Olimpíada de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP- 2006), em Mato Grosso do Sul. Pelo 

seu desempenho, foi encaminhado para avaliação pelo Núcleo de Altas 

Habilidades/Superdotação de Mato Grosso do Sul (NAAH/A-MS). A partir de 

entrevistas com os pais, professora e coordenadora da escola rural, Peraino 
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(2007), concluiu que o estudante, em questão, tinha altas habilidades em 

Matemática, o que mostra a necessidade de uma interação social e educacional 

diferenciada que auxilie a inserção, bem como, desse grupo de pessoas de seu 

convívio, na sociedade, lhe proporcionando assim um desenvolvimento propício 

para que possam, com sua capacidade, ajudar na evolução das áreas relacionadas 

com suas habilidades. 

A relevância da pesquisa foi pautada na identificação e no atendimento 

desse estudante, sob a condição de identificar suas habilidades e competências 

como superdotado no contexto familiar e social desta família. Peraino (2007) afirma 

que está iniciando uma nova fase na identificação de pessoas superdotadas no 

Brasil e é imprescindível criar atendimentos diferenciados para esse grupo de 

pessoas, que está distribuído em todas as classes sociais, e conseguiu atingir seus 

objetivos quando apresenta uma pessoa de classe socioeconômica desprivilegiada 

tendo um desempenho acadêmico superior à média de estudantes de sua idade. 

Peraino (2007) tinha como objetivo investigar uma criança com grande 

capacidade de aprendizagem e encaminhar ao NAAH/S, setor da coordenação de 

educação especial com a finalidade de avaliar, atender e encaminhar as pessoas 

com indicativos de superdotação, bem como prestar esclarecimento e auxiliar aos 

pais e professores desta criança. A pesquisadora afirma que há mitos de que as 

pessoas com grandes habilidades não precisam de ajuda. Esta desmistificação 

vem sendo esclarecida por meio de estudos da inteligência humana, quando uma 

criança não instigada nas áreas de seu interesse se desestimula e estabiliza seu 

conhecimento, não tendo vontade de experimentar novas conquistas e não 

desenvolvendo suas habilidades como deveria. 

Para buscar informações essenciais para auxiliar o universo e delimitação 

de nossa pesquisa, foi necessário inicialmente realizar uma pesquisa bibliográfica. 

As revisões dos trabalhos nos auxiliam na escolha de um método mais apropriado, 

assim como num conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa. 

Ressaltada sua importância, damos início a justificativa do interesse pela OBMEP 

para confirmar a relevância do trabalho. 



13 
 

Justificativa 

Percebemos que seria relevante para o meio acadêmico um estudo sobre a 

Olimpíada de Matemática em formato de competição individual que almeje a 

melhoria na qualidade de Ensino da Matemática e sirva como um instrumento de 

estímulo à busca de novos conhecimentos. O que garantiu ainda mais nossa 

disposição em realizar a pesquisa sobre os anseios da OBMEP foi verificar 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. 

A competição escolar, que provoca uma interação entre indivíduos de um 

mesmo grupo, é feita sob diversos formatos – Olimpíada Brasileira de Matemática 

(OBM), Olimpíadas estaduais e Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas 

Públicas (OBMEP). 

A OBMEP é o foco da presente dissertação pelo maior universo 

estabelecido – possui o maior número de estudantes brasileiros inscritos, sendo 

instituída pelo governo federal e realizada por todas as escolas públicas do país. 

Dados do Censo Escolar de 20097 mostram que há, no Brasil, 52.580.452 

estudantes na Educação Básica, que compreende a Educação Infantil (creche e 

pré-escola), o Ensino Fundamental (1º a 9º ano ou 1ª a 8ª série), o Ensino Médio, a 

Educação Profissional, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos 

(nas etapas Ensino Fundamental e Ensino Médio). Do total de estudantes 

matriculados, 45.270.710 estão em escolas públicas (86,1%) e 7.309.742 estudam 

em escolas da rede privada (13,9%). As redes municipais são responsáveis por 

24.315.309 matrículas (46,2% do total). Segundo o instituto, há em todo o território 

brasileiro 197.468 escolas. 

A escolha de alunos da 3ª série do Ensino Médio é feita pelo fato de ser o 

perfil de estudante que mais participou das edições de Olimpíada de Matemática 

(OBMEP) – cinco no total. A partir das suas percepções, será possível 

compreender e buscar o aprimoramento da disciplina e orientá-los para a 

competição. 

                                            
7 Dados coletados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira de 30 

de novembro de 2009. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news09_11.htm> 



14 
 

Por entender que o estudo sobre a Olimpíada de Matemática possa ser 

relevante para o meio acadêmico e por acreditar que a OBMEP represente um 

meio favorável para promover um ambiente de redescoberta dos saberes 

matemáticos tanto para o estudante, como para o professor, acreditamos que esse 

estudo preencha aspirações da pesquisa, como compreender, conhecer e 

visualizar diversas opiniões de quem participa da competição como estudante. 

Segundo Moreira e Callefe (2006, p. 16) a pesquisa desenvolvida pelo professor 

pode desafiar as noções tradicionais sobre conhecedores, conhecimentos e o que 

pode ser conhecido sobre a educação, pois tem potencial para redefinir a noção de 

um conhecimento de base para a educação e também desafiar a hegemonia da 

universidade na geração de conhecimento na área, tendo em mente que os 

pesquisadores profissionais não detêm o monopólio da pesquisa (Cochran-Smith, 

1993). 

Os resultados obtidos na presente dissertação podem provocar, também, 

novas estratégias de como aguçar o interesse dos estudantes pela Matemática, 

uma vez que serão apontados por eles mesmos se estão estimulados e preparados 

para participar da OBMEP. Para Alves (2006), as competições escolares, como 

estratégias de ensino, são menos exploradas no contexto escolar por possuírem 

uma organização complexa trabalhosa. Com a expectativa de tentar compreender 

opiniões e ações de quem participa da OBMEP, a pesquisa conduz a novos 

conhecimentos que se tornarão públicos por diversos meios, segundo Tardif e 

Zourhlal (2005). 

Há também a necessidade de saber se a participação na OBMEP estimula 

estudantes a buscar novos conhecimentos em Matemática. Segundo Nascimento e 

Oeiras (2006), competições escolares como as Olimpíadas de Matemática são 

atividades pedagógicas capazes de provocar desenvolvimento intelectual, 

autonomia, estímulo ao trabalho individual ou mesmo em equipe, objetivando 

aperfeiçoar conhecimento de natureza matemática. 

Desta forma nosso interesse é analisar como a OBMEP pode estimular e 

promover o estudo da Matemática entre os estudantes de escolas públicas, quais 

as ações para a melhoria da qualidade da Educação Básica e que contribuições a 

OBMEP oferece para o Ensino da Matemática. 
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Análise do Questionário 

Com enfoque nas contribuições da OBMEP para estimular e promover o 

estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas e contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa que teve como objetivo investigar os alunos de uma escola estadual da 

periferia de São Paulo. 

Os dados coletados por meio do questionário foram reunidos e distribuídos 

em uma única tabela para iniciar a mensuração das respostas e categorizar 

variáveis – ou seja, verificou-se a escolha e respostas subjetivas dos 117 alunos 

para tentar chegar a uma conclusão e confrontá-la com os objetivos que regem a 

OBMEP. 

Apesar de muitas ausências de alunos nos dois dias em que foi respondido 

o questionário, acreditamos ter um número significativo de alunos que participaram 

de alguma edição da prova. 

QUESTÃO 1 

Você já participou da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP)? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Se sim, assinale os períodos em que você participou. 

(   ) 2005 (   ) 2006 (   ) 2007 (   ) 2008 (   ) 2009 

A primeira indagação se refere ao período e ao número de participações na 

Olimpíada de Matemática, que tem como objetivo conhecer o histórico dos alunos 

em relação à Olimpíada, pois queremos saber quantas edições da OBMEP alunos 

têm participado. 

Acreditamos que os alunos responderão que participaram mais de três ou 

quatro das cinco edições, já que são alunos da terceira série do Ensino Médio e, 

provavelmente, possuem experiências com a Olimpíada de Matemática. Desde 

2005, ano que foi instituída a OBMEP, estes alunos no mínimo estudavam na sexta 

série (7º ano), logo acreditamos que estes tenham no mínimo quatro ou cinco 

participações. 
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Analisando as 117 respostas coletadas, observamos que 32 alunos nunca 

participaram das edições da OBMEP; dos 85 alunos que participaram de alguma 

das edições, 39 participaram apenas uma vez; 26, em duas oportunidades; 16, em 

3 ocasiões; um estudante esteve presente em 4 edições e 3 alunos competiram por 

5 vezes. 

Estes números indicam que o corpus da pesquisa fica reduzido a um 

número menor de pessoas por não esperar a expressiva quantidade de alunos que 

responderam que nunca participaram de uma edição da OBMEP, já que estes 

tiveram cinco oportunidades para participar da competição. Acreditamos que a 

Comissão Organizadora da OBMEP, neste requisito, não atinge o aluno com a sua 

proposta nos seus quadros de premiação ou no que propõe em benefício ao aluno. 

No caso desta primeira indagação, esperávamos que um número maior de 

alunos tivesse participado das avaliações da Olimpíada de Matemática – o que não 

ocorreu. Portanto, concluímos que a questão deveria ter uma pergunta aberta para 

identificar o motivo que levaram à baixa frequência nas edições da OBMEP. 

A primeira questão elimina trinta e dois questionários de alunos que nunca 

participaram das edições da OBMEP. Logo, analisaremos oitenta e cinco 

questionários de alunos que participaram de alguma edição. 

QUESTÃO 2 

Você conhece a premiação da OBMEP? 

(   ) sim 

(   ) não 

A questão permite saber se os alunos realmente conhecem a premiação e, 

por consequência, o regulamento da OBMEP. 

Antes de obter as respostas, acreditamos que a Comissão Organizadora da 

OBMEP e a direção da escola não fazem divulgação adequada para a avaliação, 

assim como para a sua premiação. Portanto, o aluno responderá que não conhece 

a premiação. 

O resultado obtido é semelhante ao que se esperava: dos 85 alunos, apenas 

24 afirmam conhecer a premiação; 61 não conhecem. Acreditamos que, pela 

ausência de divulgação adequada para os alunos na escola sobre a premiação da 

OBMEP, o aluno desconhece meandros da competição, tais como o efeito de sua 
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participação – se questionando sobre a possibilidade de realizar ou não a 

avaliação. 

QUESTÃO 3 

Você passou para a segunda fase da OBMEP. 

(   ) Não 

Como se sente ao receber a notícia que não foi classificado para a segunda fase 
da OBMEP? 

_____________________________________________________________ 

(   ) Sim 

Assinale os períodos em que você foi para a segunda fase. 

(   ) 2005 (   ) 2006 (   ) 2007 (   ) 2008 (   ) 2009 

Como se sente ao receber a notícia que foi classificado para a segunda fase da 
OBMEP? 

_____________________________________________________________ 

A presente questão analisa reações e formas de manifestação do aluno com 

a classificação ou não para a segunda fase da OBMEP. 

Acreditamos que o aluno responderá que se sente muito bem por se 

classificar para a próxima fase da competição, pois apenas um grupo restrito de 

estudantes – 5% das melhores notas da escola avançam à próxima fase da 

OBMEP. Essa informação deve ser notificada a todos antes da execução da prova. 

Analisando as 85 respostas de alunos que já participaram das edições da 

OBMEP – conforme mostra o quadro 1 – percebemos que dos 24 alunos que 

conhecem a premiação da OBMEP, 11 passaram para a segunda fase e 13, não. 

Dos 61 estudantes que não conhecem a premiação da OBMEP, 9 alunos 

avançaram à próxima etapa, enquanto 52 não passaram. 

Quadro 1 – Referente à questão 3 – Alunos que passaram para a 2ª fase OBMEP 

Premiação da OBMEP Total de alunos 

24 afirmam que conhecem 
11 alunos passaram 

13 alunos não passaram 
  

61 afirmam que não conhecem 
9 alunos passaram 

52 alunos não passaram 
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Assim, dos 85 alunos que responderam o questionário, 20 avançaram para 

a segunda fase da OBMEP. Os 65 estudantes que não passaram correspondem, 

aproximadamente, ao triplo dos que passaram à próxima etapa da competição. 

Para facilitar a compreensão dos dados extraídos do quadro 1, vamos 

categorizar as respostas dos alunos. 

Primeiramente analisamos as respostas que afirmaram que passaram para 

a segunda fase da competição e classificamos cada manifestação do aluno 

coletada em quatro categorias: feliz, indiferente, inseguro e surpreso. Dos 20 

estudantes que avançaram 15 mostraram felicidade por ter passado para a 

segunda fase; 2 ficaram indiferentes, 2 ficaram surpresos e um inseguro. Estes 

dados nos remetem concluir que 3 4 do total dos alunos classificados representam 

a categoria dos “felizes”, ou seja, satisfeitos com os resultados. 

O ponto surpreendente da coleta de respostas é exibido na sinceridade de 

um aluno que, mesmo passando para a próxima etapa da competição, admite ter 

escolhido aleatoriamente as alternativas. Diz o estudante: “fico feliz apesar de 

saber que só passei para a segunda fase por ter “chutado” a maioria das 

respostas”. 

Ao analisar as 65 respostas de alunos que não avançaram à segunda fase, 

os classificamos em quatro categorias: triste, indiferente, desapontado e 

despreparado. Do total, 10 afirmam que ficaram tristes, 27 indiferentes, 8 

desapontados e 20 se consideraram despreparados. Os registros indicam que 

grande parte dos estudantes não se importava com a realização da prova. 

A presente questão permite também produzir outros dados. A tabela 4 foi 

criada para delimitar o universo daqueles que afirmam conhecer a premiação - 24 

alunos - e aqueles que passaram para a 2ª fase da OBMEP, que corresponde a 11 

estudantes. 

A tabela 4 sintetiza as questões 1, 2 e 3 exemplificando o conhecimento do 

estudante sobre a premiação do evento e enumera a quantidade de estudantes 

que avançaram à segunda fase. 
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Tabela 4 – Tabela síntese das questões 1, 2 e 3 

Participação Nº de alunos 
Conhecem a 
premiação 

Passaram para a 2ª 
fase 

1 38 4 5 

2 27 14 12 

3 16 5 2 

4 1 0 0 

5 3 1 1 

Total 85 24 20 

Dos 85 alunos que participam das edições da OBMEP, por pelo menos uma 

vez, 24 alunos disseram conhecer a premiação - este número representa 

aproximadamente a terça parte do universo delimitado – 85 alunos, isto nos leva 

acreditar que os alunos desconhecem parte do regulamento da OBMEP. 

Dos alunos que passaram para a segunda fase, o resultado é ainda menor – 

20 estudantes garantiram ter avançado para a próxima etapa da competição. 

A coleta dos resultados garante que o número de alunos que avançaram à 

segunda fase da OBMEP é próximo ao registro de estudantes que dizem conhecer 

a premiação. No entanto, há um dado curioso: 9 alunos que não conhecem a 

premiação passaram para a segunda fase, enquanto 12 estudantes que conhecem 

a premiação não avançaram à próxima etapa. 

QUESTÃO 4 

Você se prepara para participar na OBMEP? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

O objetivo desta pergunta é conhecer se o aluno se prepara para participar 

da Olimpíada de Matemática. Preparar-se pressupõe que o estudante faz estudos 

prévios para participar da competição. 

Acreditamos que o aluno afirmará que não realiza uma preparação para 

participar da prova da OBMEP. 

Analisando os 85 alunos que responderam o questionário, 20 deles se 

classificaram para a segunda fase. Destes, 6 garantem se preparar para realizar a 

avaliação; 14, não se preparam. Dos 65 alunos que não classificaram para a 
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segunda fase, 17 afirmam se preparar para realizar a OBMEP; 48 alunos 

garantiram que não se preparam. 

 

Quadro 2 – Referente à questão 4 – O aluno se prepara para participar na OBMEP 

2ª fase da OBMEP Total de alunos 

20 afirmam que se classificaram 
6 alunos se prepararam 

14 alunos não se prepararam 

  

65 afirmam que não se classificaram 

17 alunos se prepararam 

48 alunos não se prepararam 

Das 85 respostas coletadas, 23 alunos afirmam se preparar para realizar a 

prova da OBMEP – o que representa aproximadamente a quarta parte do universo 

delimitado; por outro lado, 62 afirmam não se preparar. Percebemos após a 

aplicação da questão que não é possível chegar a uma conclusão sobre a falta de 

preparação do aluno, já que este não teve espaço para explicar o motivo de sua 

escolha, que poderia envolver o próprio desinteresse pessoal pela prova até a 

ausência de materiais fornecidos pela escola ou pela OBMEP. 

Entretanto, para que exista um registro maior de estudantes que se 

preparem e avancem à segunda fase da prova, é necessário que existam maior 

divulgação e aplicação do material – exercícios disponíveis no site da OBMEP, 

provas de edições anteriores e “Banco de Questões”, conteúdos que são 

caracterizados pela OBMEP como indicações para a preparação da prova. Diz a 

OBMEP8: “como os atletas de qualquer competição, é sempre bom treinar para 

aprender mais e se familiarizar com o estilo da prova. Neste site você encontra as 

questões das provas dos anos anteriores com todas as soluções, e também o 

Banco de Questões, que são bons materiais para quem quer se preparar para a 

OBMEP. Existem também diversos outros sites com problemas de olimpíadas de 

Matemática”. 

 

 

 

                                            
8
 Informação extraída do site: http://www.obmep.org.br/faq.html. Acesso em 29 jul 2010. 
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QUESTÃO 5 

Você já fez parte de algum grupo de estudo para participar da OBMEP? 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Quando fiz parte do grupo de estudo eu: 

(   ) consultei alguns livros específicos, 

(   ) utilizei o “Banco de questões” da escola. 

(   ) utilizei o “Banco de questões” do site da OBMEP. 

(   ) ofereceram-me preparação prévia direcionada para a OBMEP. 

Esta questão busca averiguar se há capacitação para o aluno participar das 

edições da Olimpíada de Matemática 

Acredita-se que o aluno afirmará que não participa de grupo de estudo. No 

entanto, faltou questionar o estudante sobre qual seriam as razões por não 

participar de um grupo de estudo – o que poderia dar subsídios aos 

questionamentos sobre estímulos e motivação para realizar a avaliação. 

Verificando os 85 questionários de alunos que já participaram da OBMEP – 

conforme mostra o quadro 3 – é necessário resgatar informações da análise da 

questão 4, como os números de estudantes que afirmam ou não se preparar para a 

avaliação. Portanto, dos 23 alunos que declaram se preparar para participar da 

OBMEP, 4 deles fazem parte de algum grupo de estudo. Dos 62 alunos que 

declaram não se prepararem para participar da OBMEP, um deles faz parte de um 

grupo de estudos para participar da Olimpíada de Matemática. O único aluno que 

faz parte deste universo garante não fazer parte de um grupo de estudo, porém 

participou de simuladores ou revisão de conteúdo. 

Analisando apenas os cinco questionários dos alunos que afirmaram fazer 

parte de algum grupo de estudo para participar da Olimpíada de Matemática – três 

deles consultaram alguns livros específicos, um utilizou o “Banco de questões” e 

um lhe ofereceram preparação prévia direcionada para a OBMEP. 
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Quadro 3 – Referente à questão 5 – Fazem parte de grupo de estudo. 

Fazem parte de grupo de estudo Total de alunos 

23 afirmam que se prepararam 
4 alunos fazem parte de grupo 

19 alunos não fazem parte de grupo 

  

62 afirmam que não se prepararam 
1 aluno faz parte de grupo 

61 alunos não fazem parte de grupo 

Para fazer a relação das questões 4 e 5, é necessário delimitar o universo 

daqueles que afirmam se preparar para a Olimpíada (23 alunos) e aqueles que 

fazem parte de algum grupo de estudos para participar da OBMEP (5 alunos). 

A tabela 5 busca sintetizar as duas perguntas exemplificando a preparação 

do estudante para participar sobre a premiação do evento e enumera a quantidade 

de estudantes que avançaram à segunda fase. 

Tabela 5 – Tabela síntese das questões 4 e 5. 

Participação Nº de alunos 
Preparam para 
participar na OBMEP 

Fazem parte de um 
grupo de estudo 

1 38 12 3 

2 27 4 1 

3 16 6 1 

4 1 - - 

5 3 1 - 

Total 85 23 5 

Dos 85 alunos que participaram das edições da OBMEP por pelo menos 

uma vez, 23 alunos se prepararam para participar das edições da OBMEP. Dos 

alunos que fazem parte do grupo de estudos o dado é ainda menor – cinco 

estudantes. 

Analisando apenas os cinco questionários dos alunos que afirmam ter 

participado de algum grupo de estudo, observamos que, daqueles que participaram 

uma única vez nas edições da OBMEP, houve um maior número de alunos que 

fizeram parte de um grupo de estudo, ou seja, consultam alguns livros específicos. 

Porém, três alunos que têm cinco participações não fizeram parte de nenhum 

grupo de estudo por motivo desconhecido. 

Entre os cinco estudantes que afirmam fazer parte de um grupo de estudo, 

apenas um mencionou que utiliza o “Banco de Questões” da escola, o que permite 
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levantar duas conclusões: a falta de desinteresse do estudante com a prova ou a 

ausência de comunicação da escola ao recurso disponível em dois ambientes: 

biblioteca e site oficial da OBMEP. Para a OBMEP, o “Banco de Questões” é um 

dos artifícios mais importantes de preparação do aluno à prova. Segundo Biondi, 

Vasconcellos e Menezes (2007), o “Banco de Questões” pode influenciar na 

melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações educacionais. 

QUESTÃO 6 

Você participou de atividades promovidas pelos professores na preparação para 

Olimpíadas? 

( ) Não 

( ) Sim, cite algumas delas. 

_______________________________________________________________ 
 

O objetivo desta questão é analisar a existência de atividades promovidas 

pela unidade escolar na preparação do aluno para participar da Olimpíada de 

Matemática. 

Analisando os questionários dos 85 alunos que afirmaram ter participado da 

Olimpíada de Matemática, 13 alunos garantem que fizeram atividades promovidas 

pelos professores para participar da OBMEP. Nesse restrito grupo, que não é 

formado por uma única turma, destaca-se um aluno que afirma não se lembrar das 

atividades; dois garantem ter resolvido exercícios de Olimpíadas; dois alunos não 

informaram as atividades promovidas e oito declaram que fizeram revisão de 

exercícios. Entre uma das explicações do restrito grupo de oito estudantes, um 

aluno explica que os professores se reuniram para ajudar apenas aqueles que 

avançaram à segunda fase, o que permite concluir que a escola e seu corpo 

docente só deram importância à prova a partir da segunda etapa da competição – 

momento que é restrito a um grupo de alunos. Caso esta mobilização dos 

professores fosse realizada anteriormente, ou seja – na primeira fase – poderíamos 

ter a possibilidade de alunos mais motivados e, consequentemente, um registro 

maior de estudantes que avançassem à segunda fase. 
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Quadro 4 – Referente à questão 6 – Atividades promovidas pelos professores 

Grupo de estudo Total de alunos 

5 alunos afirmam que fizeram parte de grupo 
de estudo 

1 aluno participou de atividades 

4 alunos não participaram de atividades 

  

80 alunos afirmam que não fizeram parte de 
grupo de estudo 

12 alunos participaram de atividades 

68 alunos não participaram de atividades 

Concluímos que, dos treze alunos que participaram das atividades 

promovidas pelos professores na preparação para Olimpíadas de Matemática, 

apenas dois alunos passaram para a segunda fase. 

Para fazer a relação das questões 4, 5 e 6, foi necessário criar a tabela 6, 

que delimita o universo daqueles que se preparam para participar da OBMEP e 

afirmam fazer parte de um grupo de estudos – cinco alunos – e aqueles que 

participaram de atividades promovidas pela escola na preparação para Olimpíadas. 

Neste caso, somente um aluno. 

Tabela 6 – Tabela síntese das questões 4, 5 e 6. 

Participação 
Nº de 
alunos 

Prepararam para 
participar na 

OBMEP 

Fizeram parte de 
um grupo de 

estudo 

Atividades promovidas 
pelos professores 

1 38 12 3 1 

2 27 4 1 - 

3 16 6 1 - 

4 1 - - - 

5 3 1 - - 

Total 85 23 5 1 

Para analisar a tabela 6, vamos categorizar as respostas com estudantes 

que participaram ou não de atividades para a execução da prova. Dos 85 alunos 

que participaram das edições da OBMEP por pelo menos uma oportunidade, 23 

alunos garantem ter se preparado para a prova. Dos alunos que fazem parte do 

grupo de estudos o dado é ainda menor – somente cinco estudantes. Entretanto, 

só um aluno que fez parte do grupo de estudos e se preparou para a avaliação 

participou de atividades promovidas pelos professores. 

Analisando o número de participações dos alunos, qualquer estudante que 

tenha feito a prova em quatro ou cinco oportunidades garante não ter feito 

nenhuma atividade promovida pelos professores ou até mesmo ter criado um grupo 
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de estudos. O que chama atenção é saber que, uma vez que o estudante tenha 

participado em mais de uma oportunidade da OBMEP, fica evidente o crescimento 

do desinteresse pela competição. Portanto, podemos concluir que a OBMEP não 

estimula e promove o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas, 

conforme explica o item 3.1 de seu regulamento9. 

QUESTÃO 7 

A participação na OBMEP te estimula a buscar novos conhecimentos de 

Matemática? Por quê? 

________________________________________________________________ 
 

O objetivo desta questão é analisar se a participação da Olimpíada de 

Matemática pode estimular novos conhecimentos aos alunos. 

Acreditamos que a participação na avaliação cria mecanismos ou estímulos 

para o aluno buscar novos conhecimentos na Matemática, pois o ato de competir 

pressupõe querer obter mais conhecimento na área, mostrando ao próprio aluno e 

ao seu círculo social que é possível resolver desafios na disciplina. 

Analisando os 85 questionários de alunos que afirmaram ter participado da 

OBMEP, 18 responderam que a participação não estimula a busca de novos 

conhecimentos na Matemática; destes, 4 não se sentem motivados, 9 afirmam 

estar desinteressados, 3 ressaltam a dificuldade com o conteúdo de Matemática e 

2 estudantes garantem não gostar de Matemática. Portanto, não podemos concluir 

a falta de estímulo para buscar novos conhecimentos à dificuldade de obter 

conhecimento matemático. O que também chama atenção é que, dentre os 9 

estudantes que afirmam estar desinteressados, 3 deles usam como argumento a 

falta de estímulos e preparo da escola na competição: “a escola não nos estimula a 

nem participar da OBMEP”, diz um dos estudantes. Uma dessas declarações 

permite inferir – e não concluir – que um dos motivos do aluno estar desinteressado 

não parte da opinião pessoal de não gostar de Matemática: 1/3 das manifestações 

dos alunos nesta questão aponta que a escola não está preparada para fornecer e 

aplicar provas da OBMEP. 

                                            
9
 Informação extraída do site: http://www.obmep.org.br//regulamento.html. Acesso em 29 jun. 2010. 
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Para 58 alunos, a participação na OBMEP estimula a buscar novos saberes; 

destes 9 estudantes se sentem motivados, 40 dizem que a Olimpíada provoca 

buscar novos conhecimentos em Matemática, 6 consideram a prova importante e 3 

tratam a OBMEP como algo indiferente. 

O mais interessante, neste caso, foi o número de alunos que não 

responderam a questão – 9 no total. Neste caso, acreditamos que parte dos alunos 

desinteressados em participar da Olimpíada descarta automaticamente responder 

essa questão. 

QUESTÃO 8 

Existe algum trabalho durante as aulas sobre Olimpíadas de Matemática? 

(   ) sim 

Qual é esse trabalho? 

_______________________________________________________________ 

(   ) não 

Você gostaria que tivesse? Por quê? 

________________________________________________________________ 
 

O objetivo desta questão é avaliar se há o interesse do aluno em participar 

da Olimpíada de Matemática e se este considera necessária a realização de 

atividade-extra em sala de aula. 

Acreditamos que o estudante responderá que não há nenhum tipo de 

trabalho, porém se espera que ele queira realizar alguma atividade com exercícios 

semelhantes ao da OBMEP, principalmente aqueles estudantes que têm afinidades 

para a Matemática, seja pela possibilidade de resolução de desafios ou prazer 

pessoal de estar integrado a um grupo de alunos que competem. 

Analisando as 85 respostas coletadas, 7 estudantes garantem existir um 

trabalho relacionado às Olimpíadas de Matemática durante as aulas, no entanto, 

estes não mencionam qual a tarefa executada em sala; outros 13 alunos preferiram 

não responder a questão. A maior parte dos estudantes – 65 – afirma não ter 

nenhum trabalho, porém espera que a escola desenvolva tarefas que antecedam 

avaliações da OBMEP, registro que chama atenção pelo número de estudantes 

interessados em obter novos conhecimentos para participar da prova. Podemos 

concluir, neste caso, que o aluno demonstra interesse em participar da competição, 
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mas a falta de preparação e estímulo da escola provoca a ausência do aluno na 

Olimpíada e, consequentemente, o desinteresse pela participação. O que chama 

atenção é que o argumento utilizado pelos 65 estudantes coincide com um dos 

objetivos propostos pela OBMEP, conforme explica o item 3.210: “contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica”. Grande parte dos discursos 

apresentados pelos alunos envolve aperfeiçoamento da Matemática, como por 

exemplo: “os trabalhos poderiam contribuir para melhorar meu conhecimento”, “as 

tarefas ajudariam em meu aprendizado”, “aprimoram o conhecimento de uma 

matéria tão complexa, mostrando também a realidade dos vestibulares que 

seguem o mesmo padrão”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando como objeto de estudo a Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas (OBMEP), decidimos aprofundar a busca de novos 

conhecimentos e adotamos como eixo orientador à análise das ações e impactos 

realizados pela OBMEP. 

Direcionamos nosso foco aos objetivos propostos pela Comissão 

Organizadora da OBMEP e entendemos que a metodologia aplicada favoreceu o 

direcionamento na coleta de dados por meio de um questionário com oito questões. 

Elaboramos um levantamento de trabalhos existentes que abordem o tema 

Olimpíadas de Matemática, com artigos, dissertações e documentos que possam 

contribuir de uma forma ou de outra para nossa pesquisa. 

Com a necessidade de uma resposta da questão de pesquisa e influências 

de trabalhos anteriores, acreditamos que a coleta de respostas e análise final 

possa trazer um caráter inovador em face de seus escopos. Em nossas 

considerações finais destacaremos oportunamente algumas contribuições que nos 

possa ser útil. 

Com apoio do regulamento da OBMEP desenvolvemos nossa questão de 

pesquisa e para responder ao problema do estudo, foi elaborado um questionário 

para compreender se as respostas coletadas confrontam com os dois primeiros 

                                            
10

 Informação extraída do site: http://www.obmep.org.br//regulamento.html. Acesso em 29 jun. 2010. 
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itens dos objetivos que estão no regulamento da OBMEP. No entanto, a pesquisa 

aponta que as propostas exibidas pela associação não são apresentadas na 

Escola Estadual Padre Tiago Alberione. 

Dos 199 estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio da escola, 

apenas 117 se propuseram a responder o questionário, sendo que 85 afirmam ter 

realizado por, pelo menos, uma prova da OBMEP. O que chama mais atenção é 

que apenas 20 estudantes afirmaram participar por três vezes ou mais da OBMEP, 

sendo que, ao todo, tiveram cinco oportunidades para realizar a prova. Neste 

registro, é possível mostrar a desvalorização da prova da OBMEP junto ao aluno. 

Outro dado coletado pertinente é o registro de alunos que usaram o “Banco 

de Questões” em uma das oportunidades que antecedem a prova. Apenas um 

único aluno afirmou ter usado o recurso para se preparar para a competição. 

Acreditamos que este recurso pode contribuir para o sucesso do aluno na prova da 

OBMEP, pois apresenta formato semelhante à avaliação e, conforme Biondi, 

Vasconcelos e Menezes (2007) explica, o “Banco de Questões” ajuda na melhoria 

na qualidade do desempenho dos alunos nas avaliações da OBMEP. Porém, se 

percebe falta de comunicação para que isso se ocorra: a OBMEP não informou 

adequadamente à escola sobre a existência deste instrumento para aprendizagem; 

conseqüentemente, o aluno não tem condições de saber quais são os instrumentos 

que o auxiliam para se preparar para a competição. 

Portanto, fica como sugestão a criação de um espaço de construção coletiva 

de saberes, o uso do “Banco de Questões” e edições anteriores das provas da 

OBMEP aos alunos interessados em Olimpíadas que atendam alunos e 

professores no processo de aprendizado. Aos professores, é necessário instituir 

cursos de capacitação ao longo do ano, com a possibilidade de trocar experiências 

da competição e, principalmente, incentivar o uso da tecnologia para ajudar no 

aprendizado. 

Sobre a divulgação da prova da OBMEP, acreditamos que a associação não 

cumpra com eficiência a exposição do evento, o que pode gerar ou não estímulos 

para participar da competição. Dos 85 estudantes que responderam o questionário, 

apenas 24 conheciam os prêmios dos vencedores. Destes, apenas 11 avançaram 

à segunda fase da OBMEP. Portanto, sugerimos que a associação atue de forma 

mais intensa, acompanhando o desenvolvimento da prova junto aos professores da 
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escola – o que não foi visto até o momento. A partir desta ponderação, acreditamos 

que os alunos não estão motivados para participar da OBMEP devido à falta de 

informação em torno da competição – como a premiação. Caso a associação 

cumpra com o objetivo de melhorar a qualidade da educação, conforme aponta seu 

regulamento, o beneficiado será o aluno. 

O resultado da pesquisa também permite concluir que há interesse do 

próprio estudante em adquirir novos conhecimentos para participar da OBMEP. 

Entre os alunos que responderam o questionário, descobrimos que a grande 

maioria deseja que existam conteúdos específicos relacionados à prova. Apesar do 

estímulo pessoal, apenas um pequeno grupo – cinco alunos – revelou fazer parte 

de uma turma de estudos. Entretanto, a pesquisa não soube revelar se a falta de 

estímulos para participar é originária da própria escola ou da Comissão 

Organizadora da OBMEP. 

Para completar nosso trabalho, enviamos um email a Comissão 

Organizadora da OBMEP com um questionário (Apêndice C) para esclarecer como 

podemos acessar as notas dos alunos da segunda fase da OBMEP, se a própria 

promove divulgação na mídia sobre a premiação, como um aluno faz para saber 

sua classificação, se é feita alguma capacitação para os alunos não premiados, ou 

se a comissão organizadora oferece algum relatório de desempenho dos alunos 

para as escolas e quais são as ações para atingir seus objetivos como estimular o 

estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas e qual a contribuição para 

a melhoria da qualidade da Educação Básica. Contudo, nenhuma informação foi 

repassada ou respondida. 

Enviamos também à direção da Escola Estadual Padre Tiago Alberione um 

e-mail (Apêndice D) para esclarecer como o aluno obtém a sua classificação na 

segunda fase da OBMEP, se a escola divulga a premiação da OBMEP, se a escola 

promove alguma preparação aos alunos para participar da OBMEP e se a OBMEP 

já ofereceu à escola um relatório de desempenho dos alunos. A exemplo da 

associação, as indagações não foram respondidas. No entanto, não podemos 

concluir pela omissão ou ausência de respostas. 

Participar da Olimpíada de Matemática é um motivo de ordem social que é 

determinado pela história de vida de cada aluno e pelos momentos vivenciados na 

escola. O desenvolvimento pessoal, o sucesso, o bem-estar serve como motivo 
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para o aluno aprender, que pode ser explorado pela OBMEP estimulando por meio 

de suas premiações. Conforme Cedro (2008) aponta, os alunos não nasceram com 

o objetivo de querer aprender, mas necessitam ser mobilizados para que isto 

ocorra. Esperamos que estas considerações não se tornem limitantes e sim 

estimuladoras para novas pesquisas educacionais pertinentes à discussão das 

Olimpíadas de Matemática e que esta nova atividade implique no aparecimento de 

novas discussões sobre o tema. 
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