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O que importa é o debate
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Física, Química e Biolo-
gia são disciplinas que
costumam dar dor de
cabeça a boa parte dos

alunos na escola. Alguns
reclamam da complexida-

de dos temas. Outros, do grau
de abstração exigido para compreen-
são. Em recente visita ao Brasil, o pro-
fessor de Educação Científica Jonathan
Osborne, do King's College de Londres,
se reuniu com os mestres daqui para dis-
cutir como ensinar Ciência. Os estu-
dos conduzidos por Osborne, que par-
ticipou da reformulação do ensino de
Ciências na Inglaterra, são base de re-
ferência para a prova do Programa In-
ternacional de Avaliação de Estudantes
(Pisa). O Pisa avalia alunos de 15 anos
em mais de 60 países desde 2000. Nes-

te ano, o foco será exatamente o ensino
de Ciências. Em 2000, o destaque foi pa-
ra a leitura, e, em 2003, a Matemática.
Nas duas avaliações, o Brasil ficou na
última posição. Osborne afirma que a
Ciência deve ser ensinada com entu-
siasmo. "No lugar de lousas cheias de
fórmulas, precisamos estimular o deba-
te", disse ele em entrevista a ÉPOCA.

ÉPOCA - Há uma idade recomendada
para começar o ensino de Ciências às
crianças?

Jonathan Osborne - O homem é na-
turalmente curioso, e as crianças fazem
perguntas sobre tudo. Isso é até bom
para que se expliquem coisas a elas. Ao
mesmo tempo, concordo com o pen-
samento de Piaget de que as crianças
pensam de forma diferente dos adultos.
Elas não têm o nível de abstração men-
tal dos adultos. Ao ensinar algo a elas,

a explicação deve ser simples. O que
muitas vezes acontece no ensino fun-
damental é que as coisas "são assim
porque são assim", o que não é a res-
posta correta. O conhecimento deve ser
apropriado para a idade do estudan-
te. É preciso relacioná-lo à natureza.

ÉPOCA - É melhor ensinar com aulas
práticas, de laboratório, por exemplo?

Osborne - Tenho dúvidas. Os estu-
dantes aprendem quando fazem expe-
riências, mas em grande parte do tem-
po não refletem sobre o que estão fa-
zendo. Na maioria das vezes, eles gas-
tam o tempo da aula planejando, exe-
cutando um experimento e coletando
dados para, no final, tirarem as conclu-
sões em casa. O tempo destinado a en-
tender o que os dados significam e dis-
cutir sobre eles é pouco. As aulas de la-
boratório são válidas, mas é possível fa-



zer muito mais se os professores pensa-
rem estrategicamente sobre elas. Como
fazer experimentos mais curtos, que po-
dem ser concluídos durante a aula.

ÉPOCA - Por que os alunos são mais
reprovados em matérias de Ciências?
Elas são mais difíceis?

Osborne - Há uma idéia sobre Ciên-
cia de que ela é difícil. Existem múl-
tiplas linguagens científicas, como
Biologia, Física, gráficos matemáticos.
Tudo isso precisa ser compreendido.
Tome como exemplo a literatura. Va-
mos pensar em Shakespeare, em Ro-
meu e Julieta. É um caso tí-
pico de amor e traição. Um
bom professor pode relacio-
nar o tema a algo do coti-
diano. Em Ciência, porém,
é mais difícil enxergar as
evidências. Os estudantes
querem estar engajados,
discutir, debater, questio-
nar. Em outras disciplinas,
isso é mais fácil.

so de Ciências, é educação científica.
Os que quiserem seguir uma carreira
científica no futuro devem fazer um cur-
so extra de Ciência Aplicada.

ÉPOCA - Nos dias de hoje, é possível
aprender Ciências apenas por meio dos
livros, como se fazia antigamente?

Osborne - O aprendizado é um pro-
cesso social, que precisa do diálogo com
outras pessoas, troca de críticas etc. A
maioria das pessoas não consegue fa-
zer isso sozinha. Hoje temos também a
internet, que apresenta resultados in-
críveis de alguns recursos. Um deles

Não bastam experiências, é preciso haver reflexão

científica é dar às pessoas as ferramen-
tas necessárias para que elas saibam
julgar criticamente as informações. É
difícil saber se as pessoas hoje sabem
mais sobre Ciência. Seguramente a
Ciência ficou mais pública.

ÉPOCA - O que os professo-
res podem fazer para tornar
a Ciência mais atraente para
os alunos?

Osborne - É importante
que os alunos recebam estí-
mulos desafiadores. Eles não
podem apenas copiar o que
o professor escreve na lou-
sa. Devem buscar informa-
ções na internet, ver vídeos,
estudar individualrnente. Pre-
cisamos estimular o debate.
Se o professor for entusias-
mado, isso, por si só, será pas-
sado aos alunos. Eles pen-
sarão: se ele está tão entusias-
mado com isso, deve haver algo legal aí.

''O desafio para a educação científica
é dar às pessoas as ferramentas
necessárias para que elas sejam
capazes de julgar criticamente

as informações recebidas ''

ÉPOCA - Existe um modelo de ensi-
no de Ciências?

Osborne - Antes de ensinar algo, é
preciso saber o que a pessoa sabe. Os
bons professores dão chance a seus alu-
nos para que digam o que pensam so-
bre um tema. Mas não há uma recei-
ta pronta para ensinar Ciência.

ÉPOCA - Que mudanças o Reino Unido
fez no ensino de Ciências?

Osborne - As maiores mudanças fo-
ram para alunos de 14 anos. Pensamos
que todos devem ter acesso ao conhe-
cimento científico, como a Ciência fun-
ciona, como os fenômenos ocorrem. To-
dos farão isso, mas isso não é um cur-

são câmeras de vídeo com infraverme-
lho, que mostram quais partes do cor-
po são quentes ou frias.

ÉPOCA - Com tanta informação dispo-
nível, as pessoas sabem mais sobre Ciên-
cia hoje que no passado?

Osborne - Elas têm mais acesso ao
conhecimento científico, especialmen-
te por causa da internet. Um bom
exemplo é uma consulta médica. As
pessoas hoje vão ao médico com várias
páginas impressas sobre uma doen-
ça. Logo nem precisarão mais deitar na
maça. Mas, se você tem acesso a mui-
ta informação, como fará o julgamen-
to sobre em que pode realmente acre-
ditar? É preciso ter atenção na fonte da
informação. O desafio para a educação

ÉPOCA - Qual a importância da mídia
para a divulgação científica?

Osborne - Ela mostra a Ciência de for-
ma prática e também as grandes desco-
bertas. Não são apenas as notícias co-
tidianas da área, mas também os progra-
mas especiais sobre a natureza. Alguns
deles são muito interessantes porque

usam a tecnologia para reve-
lar o mundo natural. Pensan-
do na divulgação científica
para aumentar o interesse
pela área, a mídia é muito im-
portante. Às vezes, no entan-
to, se divulga o que não é
Ciência de fato.

ÉPOCA - A população em
geral está preparada para en-
tender a Ciência?

Osborne - Não se todo o
seu conhecimento se limi-
tar ao que aprendeu na es-
cola. Existem assuntos de
domínio público em que a
Ciência aprendida na esco-
la ajuda, como no funcio-
namento geral do corpo.
Mas há conceitos como ge-
nética ou evolução que são
difíceis de explicar na es-
cola. Além disso, a escola
foca muito no conhecimen-
to conceituai. Não leva os
estudantes a entender os li-
mites da Ciência. Tudo is-
so é importante para que as

pessoas que não entendem nada de
Ciência possam acreditar nela.

ÉPOCA - Esses valores da Ciência es-
tão sendo passados aos estudantes?

Osborne - Um dos principais proble-
mas no ensino de Ciências é que ele
ainda está focado nas necessidades da
minoria que se tornará cientista no fu-
turo. É importante dar aos alunos partes
do conhecimento que possam ser usa-
das, que tenham significado. A maio-
ria dos estudantes pensa que os cien-
tistas apenas fazem experimentos e
descobertas. Esse é um entendimento
bastante raso da Ciência. •
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