
AFUTURA GERAÇÃO DE PESQUISADO-
res brasileiros não é capaz de resol-
ver problemas simples de ciências.

São alunos de 15 anos que não sabem, por
exemplo, que uma vacina é incapaz de pre-
venir doenças herdadas geneticamente. O
diagnóstico é do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em
inglês), a mais completa avaliação interna-
cional para a educação, feita pela Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE). Em um ranking de
57 países, 30 membros da organização e 27
convidados, o Brasil ficou em 52a lugar em
ciências. O resultado reforça a percepção de
um problema que todos conhecem: a baixa
qualidade da educação no país. E aponta,
de forma peremptória, uma conseqüência

do desleixo com o ensino: estamos com-
prometendo o futuro de nossa produção
científica. É um quadro preocupante num
mundo que se torna dia-a-dia mais tecno-
lógico e mais globalizado. Significa que es-
tamos aumentando a distância intelectual
ern relação aos países desenvolvidos.

O Brasil também foi mal
nas provas de leitura e ma-

, temática. Ficou em 48° e 53°
lugar, respectivamente. Não
há novidade aí. A precarie-
dade do ensino de matemá-
tica e leitura é anualmente
diagnosticada pelas avalia-
ções nacionais. Em 2000,
porém, a prova de ciências
foi suspensa do Sistema de
Avaliação da Educação Bá-

sica. De lá para cá, o Brasil ignora a área,
considerada cada vez mais prioritária pela
maioria dos países desenvolvidos. Foi
por isso que o exame da OCDE elegeu
ciências como foco da avaliação em 2006.
"Mudanças na oferta mundial de talentos
obrigaram os países a pensar na educação

no contexto global. Habili-
dades de alto nível são fun-
damentais para países como
o Japão, que operam na fron-
teira do desenvolvimento tec-
nológico", disse Angel Gurría,
secretário-geral da OCDE, no
lançamento do Pisa em Tó-
quio. "Finlândia, Canadá e
Austrália conseguiram altos
desempenhos e acesso igual
para todos. Esses resultados



são um chamado para os países que não
estão indo bem."

O ensino brasileiro está longe de res-
ponder ao chamado do exame. O Pisa é
pensado para medir habilidades necessá-
rias para tomar decisões e se adaptar ao
mundo atual. Ele avaliou a capacidade dos
jovens em solucionar problemas inéditos,
que exigem mais que uma fórmula para
serem resolvidos, e a habilidade para ex-
plicar suas idéias de forma clara, com base
em evidências científicas.

Na escala do Pisa, há seis níveis de co-
nhecimento. O máximo é quando o aluno
identifica, explica e usa evidências científi-
cas consistentes na solução de problemas
inéditos. Adolescentes que conseguem fazer
isso são ótimos candidatos a virar cientistas
e ajudar a criar soluções para os desafios do
século XXI. Esse é um talento raro. A Fin-
lândia, primeira colocada na lista, tem 4,5%
de seus alunos nesse nível. E o Brasil? Zero.
O aluno médio brasileiro está no nível l,
o mais baixo. Ele só resolve questões que
façam parte de sua rotina, ou cuja solução
esteja evidenciada no próprio enunciado
da questão. Pior. O país tem 27% de alunos
que nem sequer chegaram ao patamar mí-
nimo. Esses não conseguem nem entender
o que está sendo perguntado.

O diagnóstico do Pisa trouxe no-
vos incômodos. O Estado de São Paulo, que
costuma ter os melhores desempenhos do
país, ficou em 11a lugar. Atrás de Sergipe,
Paraíba e Goiás. "Com exceção do Distrito
Federal, São Paulo é a maior renda per capi-
ta do país. Era de supor que pudesse trazer
as médias nacionais para cima", disse o mi-
nistro da Educação, Fernando Haddad. O
governador paulista, José Serra, criticou o
uso político do resultado. Mas fez questão
de lembrar que o exame foi realizado em
2006, quando o Estado era governado por
seu antecessor, Geraldo Alckmin. A disputa
política tem pouco sentido. O desempe-
nho dos alunos de 15 anos é tão ruim que
revela lacunas de oito anos atrás, quando
eles deixaram de aprender o conteúdo dos
primeiros anos do ensino fundamental.

Para dar o salto necessário em ciências,
o país vai ter de romper duas fronteiras. A
primeira: antes de resolver um problema
científico, os alunos precisam aprender
a interpretar um texto e desenvolver K



raciocínio matemático. "É difícil avaliar
ciências porque nós não estamos bem em
leitura e matemática, que é o básico", afirma
Reynaldo Fernandes, presidente do Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira - órgão responsável
pela aplicação do Pisa no Brasil. Segundo
ele, um dos sinais de que a matemática pre-
judica a ciência foram os resultados espe-
cíficos de física e biologia. "Fomos melhor
em biologia. Em física, que exige raciocínio
matemático, os alunos erraram mais." Para
recuperar a base do ensino, o país precisaria
passar por uma reforma como a do Chile,
que envolveu investimentos contínuos. Na
década de 80, o governo chileno passou aos
municípios a responsabilidade pelo ensino
público, criou o colégio particular que re-
cebe subsídio e transformou a maioria das
escolas em unidades de ensino integral. Em
2006, o país foi o mais bem colocado na
América Latina na lista do Pisa.

A segunda fronteira a ser rom-
pida para avançar no ensino de ciências é
o desafio que já está colocado hoje para as
escolas privadas. Elas são melhores que as
públicas nos conteúdos básicos. Mas ainda
ficam muito abaixo da média dos países
desenvolvidos. Se o Pisa só contasse as no-
tas dos alunos brasileiros de escolas par-
ticulares, o país teria ficado em 34a lugar,
logo atrás da Croácia e da Lituânia. Isso
acontece porque o Pisa dá ênfase à inter-
pretação de experiências e à resolução de
problemas. E os colégios particulares no
Brasil ainda dão aulas teóricas, amarradas
ao conteúdo dos livros. "En-
quanto eles investem na re-
solução de problemas, como
organizar um empreen-
dimento ou adaptar uma
matéria-prima a certa tecno-
logia, nossos alunos apenas
reproduzem o que leram. Não
criam, não pensam sozinhos",
afirma Nélio Bizzo, professor
de Metodologia do Ensino de
Ciências da Universidade de

São Paulo e ex-presidente da International
Organization for Science and Technology
Education. "Ainda hoje vemos escolas de
elite ensinando musiquinhas para memo-
rizar a tabela periódica. Eu garanto que
os finlandeses não sabem a ordem dos
elementos químicos de cor."

Uma das maiores lições da Finlândia,
um modelo de ensino para todo mun-
do, é deixar os alunos à vontade. As salas
de aula são espaçosas, cheias de janelas,
em geral integradas à natureza. As classes

costumam ter sofás, instru-
mentos musicais, livros, até
computadores, para permitir
que as crianças experimen-
tem, procurem, exercitem sua
curiosidade. Não há provas
para passar de ano.

Aqui, as crianças costu-
mam ter a criatividade tolhi-
da. O problema começa no
ensino fundamental, quando
o professor é responsável por

todas as disciplinas de uma turma. "Eles
têm receio de discutir um assunto que não
dominam. Um aluno faz uma pergunta
diferente e o professor vê isso como um
problema", diz Ricardo Madeira, gestor de
projetos educacionais do Instituto Ciência,
ligado à Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência. "O bom professor de
Ciências é um bom perguntador. Ele não
dá respostas, ensina o aluno a investigar
suas curiosidades." É isso que aprendem
os professores que passam pelo programa
de formação do instituto.

Depois de um curso desses, a aula muda.
É o caso da professora Angela Duarte Pre-
to, da Escola Municipal Parque Primavera
III, periferia de Guarulhos, Grande São
Paulo. Em uma de suas classes do Jardim
II (um ano antes do pré), depois de falar
sobre a falta de água no planeta, Angela fez
um experimento. Mostrou que uma bexiga
cheia de ar estourava mais rápido que uma
bexiga cheia de água, quando ambas eram
colocadas perto da chama de uma vela.



"Um aluno perguntou se, depois que aca-
basse a água, a mesma coisa ia acontecer
com o planeta, por causa do Sol", diz. Para
dar a resposta, a professora pesquisou o
efeito estufa em livros e revistas. Ela usou
a revista Ciência Hoje das Crianças, edita-
da pelo instituto e distribuída pelo MEC,
para que as crianças pudessem ver fotos
do efeito do aumento da temperatura na
Terra. "Quando eu era aluna, não entendia
a experiência da vela que apaga dentro do
copo emborcado. Claro, era tudo escrito
no livro", diz Angela. "Agora fiz o teste e
entendi como funciona."

Países da OCDE investem no ensino
ligado à experiência para a solução de
problemas cotidianos porque ele é mais
adaptado às situações que os alunos vão
enfrentar quando saem da escola. "Há um
movimento mundial pelo ensino de ciên-
cias que seja mais estimulante", afirma Jo-
nathan Osborne, professor de Ensino de
Ciências e diretor do Departamento de
Educação do King's College de Londres.
"A ciência é uma das maiores conquis-
tas da sociedade ocidental, ela explica e
transforma o jeito que vemos o mundo.
É conhecimento essencial para participar
da sociedade moderna." Osborne par-
ticipou da reforma pela qual passou o
sistema de ensino britânico. O currículo

foi revisto para dar flexibilidade e espaço
às experiências. O país investiu US$ 100
milhões na formação de professores. E
foram criados eventos para valorização
da disciplina, como concursos na TV e
palestras com cientistas famosos.

O Reino Unido investiu ainda na
construção de museus e centros de ciências.
São espaços fundamentais para comple-
mentar os limites de experiência de uma
escola. "O Reino Unido apostou nessa
oferta não-formal de ensino de ciências",
afirma Mike Winter, diretor do Conselho
Britânico em São Paulo. "Não faltam espa-
ços com demonstrações lúdicas, apresen-
tações que parecem shows, experiências ao
vivo e muitos recursos audiovisuais para
despertar o interesse e trazer a ciência para
perto do jovem." Winter trouxe para o Bra-
sil a mais tradicional palestra de ciências na
.Inglaterra, as Christmas Lectures (aulas
de natal). Todo fim de ano, cientistas fa-
mosos preparam apresentações que mais
se parecem com shows para alunos da
rede pública e privada paulista. Para os
50 milhões de alunos da educação básica
no Brasil, porém, há pouco mais de cem
centros de difusão científica.

A falta de preparo e estrutura explica
por que apenas 3,4% dos alunos do país

têm desempenho semelhante à média
da Finlândia. Estamos formando uma
elite intelectual que não passa da média
dos países desenvolvidos. Um proble-
ma que estamos criando para o futuro.
"A qualidade do ensino de ciências está
diretamente relacionada com a produ-
ção científica e industrial de um país",
diz Marco Antônio Zago, presidente do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ). Além
de deixar de despertar seus futuros pes-
quisadores, o Brasil condena a formação
de toda uma geração. Isso tem efeitos
diretos no exercício da cidadania e até
nas escolhas da vida prática. "O sujeito
que está em dúvida se deve ou não comer
alimento transgênico tem de ser capaz
de pesquisar sobre o assunto para tomar
sua decisão", afirma Zago. Com douto-
rado em Medicina e pós-graduação na
Universidade de Oxford, ele fez a edu-
cação básica em uma escola pública de
Birigüi, cidade do interior de São Paulo.
Diz que o ensino de lá teve impacto po-
sitivo sobre toda a sua carreira. Quantas
carreiras como a de Zago o Brasil poderá
ter nas próximas décadas?
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