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O baixo desempenho dos alunos brasileiros avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação 
(Pisa), cujos resultados foram divulgados no fim do ano passado, revela que o País precisa 
tomar decisões urgentes para reverter este quadro. Este exame, desenvolvido e coordenado 
internacionalmente pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), é tido como a avaliação mais precisa e abrangente para mensurar os conhecimentos 
dos alunos em Português, Matemática e Ciências.  
 
O teste avalia, a cada três anos, alunos de 15 anos de idade, dos 57 países que participam do 
Programa. Em 2006, foram avaliados no Brasil 9.345 alunos, de 630 escolas brasileiras, de 
todas as unidades da federação. O resultado, que infelizmente não surpreende, foi o 53 lugar 
no ranking de 57 países no que se refere ao ensino de Ciências. Isso significa que nossos 
alunos estão comprometidos em suas capacidades de analisar, raciocinar e refletir ativamente 
sobre seus conhecimentos e experiências relativos aos fenômenos científicos.  
 
A Ciência entra no contexto do baixo desempenho como uma peça no quebra-cabeça que 
possibilita o entendimento e a possível solução do problema.  
 
Preocupados com o contexto educacional fortemente marcado pelo social e econômico do 
Brasil, diferentes instituições da sociedade civil tomam a iniciativa de atuar em direção à 
modificação deste cenário. Assim, a TV Cultura (Fundação Padre Anchieta), o LSI (Laboratório 
de Sistemas Integráveis da USP/POLI), a UNESCO no Brasil e o Instituto Sangari decidiram se 
unir ao esforço de apoiar a sociedade e a escola pública criando condições para melhorar a 
qualidade do ensino de Ciência na nossa escola pública.  
 
Esse grupo de instituições tem o objetivo de iniciar um amplo processo de mobilização, que 
una todos aqueles que acreditam na necessidade fundamental e urgente de melhorar o ensino 
de Ciências no Brasil. Fica aqui um convite a tomar o caminho da transformação da realidade e 
aproveitar o Ano Internacional do Planeta Terra, celebrado pelas Nações Unidas neste ano, 
para disseminar a consciência quanto à importância de investimentos na educação científica.  
 
Em uma análise do sistema educacional, é preciso implicar os sistemas culturais e sociais que 
permeiam a educação, uma vez que toda análise de unicausalidade é pobre e tentadora. O 
comprometimento do desenvolvimento econômico, da desigualdade social, da distribuição de 
renda, dos fossos fantásticos entre as regiões geográficas, da infra-estrutura de abastecimento 
e saneamento nas escolas, dos salários e da formação dos professores, da super lotação das 
salas de aula, entre outros, constituem as redes que compõem a explicação de nosso 
desempenho escolar. Mas, além desses, há um que, sobretudo, constrói a tela sobre a qual se 
desenha esse quadro: a desvalorização da cultura no sentido mais amplo deste termo e a sua 
relação com a ciência. E isso, é claro, tem como conseqüência o pouco interesse dos nossos 
alunos pelo conhecimento, pelo saber e, reflete, sobremaneira, nos resultados das avaliações 
nacionais e internacionais.  
 
Na sociedade atual, o conhecimento é o principal recurso para o desenvolvimento de uma 
nação. Portanto, uma estratégia de desenvolvimento sustentável deve evitar a concentração 
de acesso aos conhecimentos científicos para as camadas privilegiadas.  
 
Já está mais do que provada a relação entre o desenvolvimento científico e a qualidade de vida 
das nações. A maioria das pessoas reconhece a importância de despertar a curiosidade 
científica nos jovens e ao mesmo tempo estimular a força do pensamento rigoroso para se 
interpretar a realidade e transformá-la. Ciência, pesquisa, tecnologia, ética, desenvolvimento 
sustentável, patrimônio cultural, melhoria de condições de vida não acontecem sem o estudo 
da ciência.  
 
Nossa preocupação com tal situação está associada ao profundo respeito e esperança na ação 
pedagógica das escolas públicas nacionais. O sistema de ensino público brasileiro terminará 
esta década abrigando quase 100% das crianças do ensino fundamental em suas salas de 



aula. A escola pública agora está construindo uma aprendizagem e um ensino de melhor 
qualidade.  
 
E é nesta direção que nossas instituições querem envolver seus esforços para este ano 
produzindo exposições, materiais de divulgação sobre temas relevantes de ciências, 
disseminando metodologias inovadoras, projetos, publicações, organizando seminários para 
debater as temáticas importantes para a educação científica e tecnológica. As ações se 
estenderão para além de 2008, já que a UNESCO definiu como prioridade para a década 2008-
2017 um plano estratégico de apoio ao ensino de Ciências em todo o mundo.  
 
Sabemos que a mobilização da sociedade em favor da importância do ensino de Ciência é um 
importante passo em direção ao comprometimento com a formação científica, fundamental 
para o desenvolvimento social e econômico. É no escopo desta meta que assumimos um forte 
compromisso com o futuro de uma ciência ética, competente, criativa, cidadã e sustentável.  
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