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CASTILHO, D. D. PISA e o movimento de renovação do ensino de 
Ciências: indícios de uma aproximação? Dissertação – Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2015. 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que, procurando refletir sobre a 
formação científica ofertada aos indivíduos, apresenta uma discussão que 
sugere a existência de uma ligação entre o Programa Internacional para 
Avaliação de Estudantes (PISA) e o movimento de renovação do ensino de 
Ciências pensado por António Cachapuz, Daniel Gil-Perez, Anna Maria 
Pessoa de Carvalho, João Praia e Amparo Vilches. A questão que 
procuramos responder foi: quais são os indícios da relação entre as 
diretrizes propostas pelo PISA e a “renovação do ensino de Ciências”? Em 
busca de respostas centramos nossas atenções em ambos, na obra 
intitulada “A necessária renovação do ensino das ciências” e no “Informe 
PISA 2006: competencias científicas para el mundo del mañana”. Para 
tentar conhecer as características da formação científica que poderiam ser 
predominantes na Educação em Ciências, o caminho que seguimos foi 
tentar compreender tanto a referida proposta de renovação quanto a 
avaliação dada pelo PISA em 2006. Por meio do materialismo histórico-
dialético foi possível identificar, em primeiro lugar, uma distorção na 
compreensão da teoria de Vigotski. Isso ocorreu porque, na referida 
proposta, esse teórico é tido como sócio-construtivista. Em segundo lugar, 
as limitações existentes no PISA 2006. Em especial, chamamos a atenção 
para o fato de tal avaliação exigir dos alunos apenas a compreensão de 
uma única categoria epistemológica de Ciências, a saber: o empirismo. 
Diante desses apontamentos, terminamos por sugerir a possibilidade de os 
pressupostos construtivistas servirem como ponte de conexão entre o 
PISA e a proposta de renovação do ensino das Ciências. 
Consequentemente, acabamos por concluir que a formação utilitária ainda 
seria a formação ofertada na Educação em Ciências. 

Palavras-chave: Teoria Histórico-cultural. Ensino de Ciências. PISA. 
Formação Científica. 
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CASTILHO, D. D. PISA and the renewal movement of science 
education: evidence of an approach? Dissertação – Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2015. 

 

It is a bibliographical research seeking to reflect about the scientific training 
offered, presenting an argument that suggests the existence of a link 
between the International Program on Student Assessment (PISA) and the 
renewal movement of science education, which was thought by António 
Cachapuz, Anna Maria Pessoa Carvallho, João Praia and Amparo Vilches. 
The question we tried to answer was: What is the evidence of the 
relationship between the guidelines proposed by PISA and the “renewal of 
science education”? Searching for answers we focus our attention in both, 
the work entitled “A necessária renovação do ensino das ciências” end the 
“Informe PISA 2006: competências científicas para el mundo del mañana”. 
To try to know the characteristics of scientific training that could be 
prevalent in Science Education, the path we followed was to try to 
understand both the proposal of renovation and the evaluation given by 
PISA in 2006. Through the historical and dialectical materialism it was 
possible to identify, on first place, a distortion on the understanding of 
Vygotsky's theory, this happened because, of the proposal, this theorist is 
regarded as socio-constructivist, on second place, the existence of 
limitations at PISA 2006. In particular, we call attention to the fact that 
evaluation demands only the understanding of a single epistemological 
category of sciences from students, named by empiricism. To sum up, we 
end up suggesting the possibility of the constructivist assumptions work as 
a link between PISA and the proposed of renewal of science education. 
Consequently, we conclude that the utilitarian training would still be offered 
by the Science Education. 

 

Key Words: Historical-cultural Theory. Science Education. PISA. Scientific 
Training. 
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O caminho da investigação 
 

Desde a metade do curso de Licenciatura em Física, na UFG, tive a 

oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, NUPEF (Núcleo de pesquisa em 

ensino de Física). Nesse grupo, sob orientação do professor Luiz Gonzaga Roversi 

Genovese, realizávamos encontros semanais voltados para a pesquisa no ensino. Foi 

durante a realização da disciplina Estágio I que eu e alguns companheiros de jornada 

iniciamos a nossa caminhada investigativa. O campo escolar se mostrava, então, como 

um lugar cheio de problemas cujas soluções exigiam minuciosa análise. Em meio às 

dificuldades, tais como a inexperiência para com a investigação e o pouco diálogo entre 

a escola e a universidade, foi percebida a importância de refletir acerca da formação 

científica ofertada aos indivíduos, tida como fundamental na medida em que 

proporciona a inclusão social. 

Um ano após a conclusão do curso de Licenciatura, trabalhando em uma escola, 

percebi que faltava algo. A reflexão sobre a formação científica estava sendo 

esquecida. Apesar de o esforço para entender a realidade escolar, essa se mostrava 

dinâmica e complexa. No fim, estava sendo carregado pelo imediatismo eufórico do 

cotidiano escolar. Daí, surgiu a necessidade de buscar conhecimentos para continuar a 

aprofundar a compreensão sobre a formação científica, pois de outro modo seria inútil 

tentar modificar minha postura diante do que acontecia na escola. 

Pela vontade de desenvolver meus conhecimentos sobre o fazer docente, 

terminei por ingressar no Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. Nesse 

programa, tive oportunidade de desenvolver a compreensão sobre o processo 

educativo. As reflexões proporcionadas nas disciplinas foram de uma riqueza 

incomensurável. Indubitavelmente, foi com o conhecimento proveniente dessas 

reflexões e com a orientação dada pelo professor Wellington que pude realizar este 

trabalho. Assim, esta pesquisa, ao averiguar o PISA 20061 e discutir a formação 

científica oferecida na escola, acaba por revelar meu crescimento... Mas, apesar da 

felicidade sinto que falta algo... Ainda é preciso continuar... Ainda é necessário refletir 

                                                 
1 O PISA realiza suas avaliações a cada três anos. A cada avaliação ele foca em uma das três áreas de conhecimento 

(Língua, Matemática e Ciências). Com isso, observamos que a escolha para analisar o PISA 2006, a avaliação 

realizada pelo PISA em 2006, não foi aleatória. Nesse ano o PISA teve o foco em ciências. Assim, 60% das questões 

presentes no PISA 2006 procuraram mensurar o conhecimento científico dos estudantes. 
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sobre a formação científica para que possa contribuir com uma transformação na 

realidade escolar. Por isso pretendo ir seguindo no caminho da investigação... 
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Capítulo 1 – Considerações iniciais 
 

A partir do surgimento dos modernos sistemas educacionais, os especialistas 

desse campo procuraram contribuir para o seu desenvolvimento. Recentemente, 

pesquisadores como Gil-Pérez (2001) e Cachapuz et al. (2005) ressaltaram a 

necessidade de realizar uma renovação no ensino de Ciências. Tal busca foi, em 

grande parte, fundamentada por proporcionar aos cidadãos uma participação ativa nas 

decisões coletivas que envolviam ciência e tecnologia. Esses educadores entendem 

que o ensino de Ciências deve garantir o acesso da população a um conhecimento 

científico que viabilize olhares coerentes e estimulem posicionamentos críticos sobre os 

problemas científicos, tecnológicos, sociais e ambientais, enfrentados pela sociedade 

contemporânea. Portanto, para renovar o ensino de Ciências é preciso lançar um olhar 

amplo em torno das ciências. Segundo estes pesquisadores: 

É deste modo que podem contribuir pessoas que não sejam 
especialistas, com perspectivas e interesses mais amplos, sempre que 
possuam um mínimo de conhecimentos científicos específicos sobre a 
problemática estudada, sem os quais é impossível compreender as 
opções em jogo e participar na adoção de decisões fundamentadas. 
(CACHAPUZ et al., 2005, p. 25). 

Em razão desse modo de perceber a formação das pessoas, modificaram-se as 

compreensões sobre o ensino de Ciências. Todavia, mesmo alguns anos após estes 

pesquisadores destacarem a necessidade de renovar o ensino de Ciências, as 

modificações neste campo de conhecimento continuam progredindo lentamente. 

Estudos, como, por exemplo, os de Waiselfisz (2009), foram fundamentais para 

reforçar a necessidade de modificar o ensino desta disciplina. Em sua análise, este 

pesquisador acabou por ressalta a importância de promover a renovação, pois “um 

contingente que abrange mais de 60% do alunado não apresenta um mínimo de 

competências na área de Ciências para lidar com as exigências e desafios mais 

simples da vida cotidiana na atualidade.” (WAISELFISZ, 2009, p. 105). Portanto, estava 

em evidência a necessidade de destacar e compreender os distintos elementos do 

conhecimento científico. Deste modo, a pouca compreensão sobre ciência, por parte da 

população, tanto serviu como serve ainda de impulso à investigação da inter-relação 

existente entre o processo de elaboração/desenvolvimento da ciência e o processo de 

circulação da mesma no cotidiano. 
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Especificamente, temos de compreender que esta necessidade de repensar o 

ensino de ciências aparece porque a tradicional transmissão/recepção de conteúdos 

“rígidos” tornou-se insuficiente para elaborar e reelaborar compreensões acerca dos 

conhecimentos científicos dentro do atual contexto escolar, especialmente, por 

propiciar aos alunos pouco ou nenhum interesse pela ciência. Porém, justifica-se a 

pouca motivação para a aprendizagem das ciências naturais, pois “poderíamos 

perguntar, se na realidade, não é de esperar esse desinteresse face ao estudo de uma 

atividade tão abstrata e complexa como a ciência?” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 30). 

 Compreender o distanciamento entre o trabalho científico e os problemas 

comuns da vida dos estudantes, como um dos fatores determinantes para o insucesso 

de uma concepção bancária2 de ensino, foi essencial para os pesquisadores 

preocupados em solucionar o problema que estava posto no ensino de Ciências. 

Buscando alternativas que conduziam a uma melhor aprendizagem, por parte dos 

alunos, esses especialistas procuraram, essencialmente, aproximar os ambientes 

sócio-educacionais do científico. Portanto, conforme destacaram alguns pesquisadores 

(GIL-PÉREZ, 1992; PRAIA, CACHAPUZ e GIL-PÉREZ, 2002) era preciso, por um lado, 

promover um amplo entendimento do que seja a História/Filosofia da ciência, 

ressaltando as características tácitas essenciais para a elaboração do conhecimento 

científico e, por outro, basear a aprendizagem em situações problemáticas abertas, 

capazes de motivar os alunos a criar e desenvolver seus próprios planos 

experimentais. 

Entretanto, devemos observar que somente esses apontamentos foram 

insuficientes para proporcionar todos os entendimentos relevantes, que viessem a 

contribuir com a renovação no ensino das Ciências. Faltava ainda destacar os 

elementos necessários para renovar a formação de professores. Torna-se essencial 

evidenciar neste processo, como o fez Furió Mas (1994), as modificações a serem 

realizadas na formação docente. 

                                                 
2 Entendemos aqui por tradicional concepção bancária de ensino aquela concepção que entende o 
professor como a fonte de distribuição do conhecimento e o aluno como o lugar de depósito desse 
conhecimento. Essa concepção foi criticada por Freire (2011). 
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Não coincidentemente, em outro ponto do campo da educação científica, 

Waiselfisz (2009), escreveu a respeito da importância de ter o professor como peça 

principal de qualquer modificação no ensino. Segundo ele: 

O professor, como não poderia deixar de ser, sempre foi visto como 
eixo fundamental do processo de ensino/aprendizagem, de forma tal 
que praticamente inexiste plano ou proposta de melhoria da qualidade 
educacional no país que não passe, quase que necessariamente, pela 
capacitação, qualificação ou desenvolvimento dos docentes. 
(WAISELFISZ, 2009, p. 84). 

Indo além da formação do professor, este pesquisador procurou também 

analisar outros aspectos relacionados ao ensino de Ciências, para concluir: 

Vai ser uma tarefa muito difícil, para não falar de impossível, atingir a 
meta proposta pelo Ministério da Educação no seu Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE – de atingir em 2022 o nível que 
hoje ostentam os países da OCDE, se não erradicar esse analfabetismo 
científico. (WAISELFISZ, 2009, p.105). 

Antes de encerrar seu relato, esse especialista acabou por destacar: 

Via de regra, o enfrentamento do atraso escolar tem sido realizado via 
políticas de aceleração ou correção do fluxo escolar, onde o aluno 
atrasado é levado, via programas específicos, a fazer em menor tempo 
algumas séries para corrigir a defasagem. Sem discutir o mérito dessas 
políticas, fica claro seu caráter paliativo, pois atuam nas consequências 
do problema e não nos fatores que o originam. Se a situação tem 
melhorado nos últimos anos, parece ser mais produto de uma evolução 
natural e espontânea do que derivada de políticas de regularização. 
(WAISELFISZ, 2009, p. 106). 

Assim, Waiselfisz, após ressaltar o caráter paliativo das políticas públicas, 

revelando a atuação delas somente nas consequências do problema, assinala, 

estranhamente, a existência de “uma evolução natural e espontânea” no ensino de 

Ciências. Este fato faz emergir as seguintes questões: O que devemos entender por 

um “produto de uma evolução natural e espontânea” quando estamos falando do 

processo educativo? Poderíamos compreender como “uma evolução natural e 

espontânea” a necessidade de renovar o ensino de ciências? 

Para refletir sobre essas questões, é imprescindível um breve delineamento das 

modificações sofridas pelas instituições escolares ao longo das últimas décadas. Com 

relação a esse assunto, Canário (2005) argumenta que: 

Os debates sobre a escola nos últimos trinta anos têm tido um 
generalizado, e por vezes difuso, sentimento de insatisfação como pano 
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de fundo, ao qual as múltiplas e repetidas tentativas de mudança 
voluntarista e em larga escala (reformas) não têm conseguido dar uma 
resposta pertinente. Este sentimento de mal-estar remonta ao 
diagnóstico, formulado no final dos anos 60, da existência de uma “crise 
da escola”. (CANÁRIO, 2005, p. 59). 

Ao falar de um mal-estar que remonta à existência de uma crise na instituição 

educativa, esse pesquisador entende que “esta ‘crise’ não corresponde à crise de uma 

escola ‘intemporal’, que permanece idêntica à sua configuração fundadora, mas, sim, a 

uma escola que ganhou uma configuração específica a partir dos anos 60.” (CANÁRIO, 

2005, p. 59). Diante desta compreensão, em vez de continuar a usar o conceito de 

“crise”, “entendido como correspondente a uma patologia que rompe temporariamente 

um equilíbrio” (CANÁRIO, 2005, p. 61), Canário preferiu o de mutação, em suas 

palavras: “em vez do conceito de crise, que remete para os problemas de natureza 

conjuntural, julgamos mais pertinente o conceito de mutação, que remete para 

mudanças e problemas de caráter estrutural (CANÁRIO, 2005, p.61)”. Depois de 

analisar a escola, como construção histórica, esse especialista opta por entender sua 

recente configuração como resultado de uma mutação, em detrimento da “crise” ou de 

uma “evolução natural e espontânea”. 

Ao perceber a escola como: 

[...] Uma invenção histórica, contemporânea da dupla revolução 
industrial e liberal que baliza o início da modernidade e que introduziu, 
como novidades, o aparecimento de uma instância educativa 
especializada que separa o aprender do fazer; a criação de uma relação 
social inédita, a relação pedagógica no quadro da classe, superando a 
relação dual entre o mestre e o aluno; uma nova forma de socialização 
(escolar) que progressivamente viria a tornar-se hegemônica. 
(CANÁRIO, 2005, p.61). 

Esse pesquisador, em uma perspectiva diacrônica, vislumbrado a compreensão 

histórica da escola em três períodos distintos, procurou estudar quais foram as 

modificações sofridas pela instituição escolar. Os três períodos históricos são, 

respectivamente, denominados por ele de “escola das certezas”, “escola das 

promessas” e “escola das incertezas”. 

Sucintamente, o primeiro período seria marcado por uma escola, cuja função 

principal era disciplinar os exércitos de assalariados, por isso na “escola das certezas” 

o professor era visto como detentor da razão. No segundo período, “escola das 

promessas”, a educação passa a ser entendida como base para o desenvolvimento 
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tanto do indivíduo como da sociedade. A democratização do acesso às instituições 

educativas é a particularidade desse período. Já o último período, o da “escola das 

incertezas” inicia-se com o aumento do desencanto pela escola durante o último quarto 

do século XX, como resultado das mudanças que afetaram os setores econômico, 

político e social. Consequentemente: 

 As mutações econômicas aceleraram o processo de integração 

supranacional e implicaram no declínio dos estados nacionais. Esses estados 

nações ainda se encontravam como um dos referenciais principais da 

identidade e da missão histórica da escola. No entanto, em contraste com 

sua natureza histórica, as mutações econômicas exigiam desta instituição a 

garantia de melhor integração possível no quadro mundial, atendendo as 

exigências do emergente mercado mundial, único e auto-regulado. 

 O enfraquecimento do estado nacional provocou mutações importantes no 

plano da atividade política. O poder político nacional acabava tendo que 

responder perante duas instâncias distintas. Por um lado, o seu eleitorado 

nacional e, por outro, o mercado internacional. Ao priorizar as demandas do 

mercado mundial, o poder político alimentava uma crescente desilusão no 

regime democrático e nas instituições públicas equivalentes. 

  A questão da exclusão social maximizava-se com a expansão dos sistemas 

escolares e das mutações no mundo do trabalho (desemprego estrutural de 

massas e precarização dos vínculos laborais). Esses processos acentuavam 

a discrepância entre o aumento da produção de diplomas pela escola e a 

rarefação de empregos correspondentes. 

Essas mutações acabaram por deixar a escola atual em uma situação 

constrangedora. Para Canário: 

O problema da escola pode ser sintetizado em três facetas: a escola, na 
configuração histórica que conhecemos (baseada num saber cumulativo 
e revelado), é obsoleta, padece de um déficit de sentido para os que 
nela trabalham (professores e alunos) e é marcada, ainda, por um 
déficit de legitimidade social, na medida em que faz o contrário do que 
diz (reproduz e acentua desigualdades, fabrica exclusão relativa). 
(CANÁRIO, 2005, p. 87).  
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Após esses apontamentos fica difícil dar uma resposta definitiva sobre o que 

entender quando Waiselfisz fala sobre “evolução natural e espontânea” do processo 

educativo. Contudo, se considerarmos a proposta de renovação do ensino de Ciências 

como uma necessidade advinda da situação em que a escola se encontra desde o 

último quarto do século XX, torna-se crucial entender qual seria a contribuição de tal 

proposta para o desenvolvimento do campo da Educação em Ciência. 

Porém, antes de passarmos a examinar a contribuição referida é indispensável 

termos em conta a atual configuração do campo econômico. Gorz (2005), ao tentar 

compreender as recentes transformações ocorridas no sistema capitalista, revela a 

tendência crescente do homem em produzir-se, como auto-empreendedor, por meio do 

acúmulo de informações, de “conhecimento”. Como este acúmulo é suficiente apenas 

para o trabalhador reproduzir certas tarefas específicas, esse pesquisador adverte que 

a abolição do regime salarial, realizada em favor de um auto-empreendimento 

generalizado, geraria a sujeição de toda pessoa, de toda vida, para os desígnios do 

capital, em que cada indivíduo, terminando por se identificar inteiramente com tal 

tendência, ficaria alienado. 

Essa visão ignora a precariedade, a descontinuidade, os azares que 
pesam sobre o trabalho: sobre o trabalho assalariado tanto quanto 
sobre o trabalho independente. Ela faz silêncio sobre o fato de que, na 
maioria dos casos, os independentes estão, na realidade sob a 
dependência de um único grande grupo, ou de um pequeno número de 
grandes grupos que os submetem à alternância de períodos de 
hiperatividade e de desemprego; e que os particulares aos quais os 
auto-empreendedores vendem seus serviços são, eles mesmos, 
submetidos aos acasos da precariedade e não representam, senão 
raramente, uma clientela sempre solvente (GORZ, 2005, p. 26). 

Agora, se considerarmos os apontamentos de Gorz, e lembramos que: 

Entender a dinâmica do capitalismo é essencial para compreender a 
realidade em que a escola está inserida. Embora a escola pública não 
seja uma unidade de produção capitalista e não esteja subordinada ao 
controle direto do capital, está submetida a ele de forma política e 
ideológica (ASBAHR; SANCHES, 2006, p. 64). 

Assim, estaremos em condições de examinar qual a contribuição dada pela 

proposta de renovação do ensino de Ciências. Para realizar tal feito a questão que nos 

interessa é a seguinte: diante da influência do campo econômico sobre o educacional, 

como a proposta de renovação do ensino de Ciências elaborada por alguns 

pesquisadores (GIL-PÉREZ, 2001; PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002; FURIÓ 
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MAS, 1994; CACHAPUZ et al., 2005) possibilitaria a formação de cidadãos críticos, 

capazes, por exemplo, de ter uma participação ativa nas decisões coletivas? 

Torna-se precioso esclarecer que, do nosso ponto de vista, a urgência em 

discutir o rumo que toma essa renovação surge, especificamente, porque o auto-

empreendedorismo, emergente no sistema econômico, pode influenciar o que se 

compreende por educação científica. Se, para os autores da proposta de renovação do 

ensino de Ciências, o ensino deve começar com situações em que os alunos 

precisarão ser capazes de (re)significar, com base em uma investigação orientada3, 

seu próprio conhecimento, é imprescindível não olvidar o fato de o sistema capitalista 

exigir dos trabalhadores apenas o acúmulo de informações. Com isso, os 

apontamentos de Gorz, a respeito do auto-empreendedorismo, se tornam relevantes se 

olharmos para o futuro do gênero humano. Temos de entender que, na sociedade 

moderna, o futuro das próximas gerações depende, cada vez mais, de uma intervenção 

consciente no mundo. Tal investigação orientada deve ter por objetivo fazer com que o 

aluno obtenha conhecimento e não apenas informações. 

Conhecer algo é entender, ao máximo, suas distintas conexões com o mundo. 

Estar informado a respeito de algo não implica, necessariamente, na busca da 

compreensão das diferentes relações entre o mesmo e o mundo. Consequentemente, 

o simples acúmulo de informações poderia propiciar apenas uma interferência ingênua, 

inconsciente, do homem no mundo. 

Se observarmos que o professor é o responsável por mediar a aprendizagem do 

conhecimento científico, seria estranho pensar que ele pode executar tal mediação se o 

seu papel ficar restrito a uma questão de orientação. Isso acontece porque, ao 

desenvolver uma investigação específica, em uma área específica, aprofunda-se o 

conhecimento a respeito do objeto delimitado, fragmentando o conhecimento científico. 

Logo, o que estamos fazendo é questionar: qual o papel dessas investigações? Elas 

seriam suficientes para fazer o aluno compreender a totalidade do conhecimento 

científico, de tal forma que poderia utilizá-lo para transformar sua realidade?  

                                                 
3 “Assim, o que é conhecido como uma aproximação construtivista à aprendizagem das ciências 
responde às características de uma investigação orientada, em que os resultados obtidos por diferentes 
equipes são constantemente comparados e onde as equipes contam com o feedback e ajuda dos 
especialistas.” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 113-114). 
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Assim, se os professores pensarem que o conhecimento científico é 

simplesmente a soma de distintas investigações, desenvolvidas ao longo da história da 

ciência, a aproximação entre os ambientes sócio-educacional e o científico poderia ficar 

comprometida. O ensino de Ciências ou seria reduzido ao desenvolvimento de uma 

única investigação ou se transformaria no acúmulo de investigações superficiais. No 

primeiro caso, a formação ficaria restrita a um pequeno fragmento desse 

conhecimento, mas seria profunda, assemelhando-se à investigação desenvolvida 

pelos cientistas. No segundo, seria por demais superficial, devido à quantidade de 

investigações que os grupos de alunos teriam de desenvolver em pouco tempo. 

 O que devemos ter em conta é que, sem os devidos cuidados a proposta de 

renovação do ensino de ciências, se fosse concretizada, poderia tornar realidade o que 

foi ressaltado no segundo caso. Isso ocorreria, por um lado, porque tal proposta tem 

por base “[...] a necessidade de enfoques que contemplem os problemas numa 

perspectiva mais ampla, analisando as possíveis repercussões a médio e longo prazo, 

tanto no campo considerado como em qualquer outro.” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 25). 

Por outro, porque deixa de lado a relação entre o indivíduo e o gênero humano. Logo, 

existe a possibilidade de a mesma propor um ensino voltado ao acúmulo de 

informações. Ou seja, se os alunos, separados em equipes, viessem a desenvolver 

diferentes investigações, não poderíamos dizer que o conhecimento científico 

desenvolvido pelo aluno seria o conhecimento necessário para dar condições de uma 

vida ativa na sociedade. Mesmo contando com ajuda de outros alunos e com a do 

professor, as investigações estariam limitadas se não for claro, para os agentes 

envolvidos no processo de aprendizagem, quais são os conhecimentos que todos os 

alunos necessitam saber ao deixar a escola. O resultado disso seria que o ensino 

baseado em investigações orientadas pode não proporcionar a formação capaz de 

fazer com que os indivíduos transformem a realidade. Nessa direção, precisamos 

salientar que, ao deixar a escola existem determinados conceitos científicos que os 

alunos necessitam conhecer, pois, do contrário, o que teremos é a chamada exclusão 

social. Assim, quais são os conteúdos que devem ser priorizados pela escola? Essa 

pergunta nos leva a concluir que uma proposta de renovação no ensino de Ciências 

não poderia deixar de vir acompanhada de uma proposta de renovação curricular, pois 

sem a última a primeira poderia levar ao acúmulo de informações superficiais.  
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Torna-se fundamental dizer que não é o caso de voltarmos a uma “educação 

bancária” e nem de abalar o desenvolvimento propiciado pela proposta de renovação 

que estamos discutindo aqui. A preocupação que temos é a de vislumbrar a 

possibilidade de novas compreensões acerca do ensino de Ciências, já que reflexões 

como essas nos levam a (re)pensar o caminho que temos de percorrer para 

desenvolver o campo da Educação em Ciências.  

Tendo em conta tal preocupação destacamos que Duarte (2001), no decorrer de 

seus estudos sobre o sistema educacional, examinou as aproximações implícitas entre 

o construtivismo e o universo ideológico pós-moderno e neoliberal. Assim, ele se 

posiciona: 

[...] Contra uma educação centrada na cultura presente no cotidiano 
imediato dos alunos que se constitui, na maioria dos casos, em 
resultado da alienante cultura de massas, devemos lutar por uma 
educação que amplie os horizontes culturais desses alunos; contra uma 
educação voltada para a satisfação das necessidades imediatas e 
pragmáticas impostas pelo cotidiano dos alunos, devemos lutar por uma 
educação que produza nesses alunos necessidades de nível superior, 
necessidades que apontem para um efetivo desenvolvimento da 
individualidade como um todo; contra uma educação apoiada em 
concepções do conhecimento humano como algo particularizado, 
fragmentado, subjetivo, relativo e parcial que, no limite, negam a 
possibilidade de um conhecimento objetivo e eliminam de seu 
vocabulário a palavra verdade, devemos lutar por uma educação que 
transmita aqueles conhecimentos que, tendo sido produzidos por seres 
humanos concretos em momentos históricos específicos, alcançaram 
validade universal e, dessa forma, tornaram-se mediadores 
indispensáveis na compreensão da realidade social e natural o mais 
objetivamente que for possível no estágio histórico no qual encontra-se 
atualmente o gênero humano (DUARTE, 2001, p. 30-31). 
 

Duarte, ao revelar a necessidade de os alunos se apropriarem dos 

conhecimentos historicamente elaborados, nada mais faz do que ir contra uma visão 

construtivista, que se diz ampla, mas que, na realidade, é constituída de fragmentos do 

conhecimento. Diante disso, é crucial revelar que a proposta de Cachapuz et al (2005,), 

para a renovação do ensino de Ciências, está fundamentada no construtivismo: 

Uma aproximação construtivista na Educação em Ciência é uma 
proposta que contempla a participação ativa dos estudantes na 
construção do conhecimento e não a simples reconstrução pessoal do 
conhecimento previamente adquirido através do professor ou do livro 
escolar. (CACHAPUZ et al., 2005, p. 114, grifos nossos). 
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Portanto, se retornarmos à pergunta que questiona a possibilidade de tal 

proposta propiciar a formação de cidadãos críticos, passaremos a ter como essencial a 

compreensão tanto da crítica que Duarte faz ao construtivismo quanto da concepção 

de educação desse especialista. 

Para ampliar as compreensões acerca do desenvolvimento do ensino de 

Ciências, se faz imprescindível destacar os entendimentos de alguns pesquisadores 

como Moura (2010). Estando em consonância com os pensamentos de Duarte, estes 

educadores concebem que a função da educação deve ser transformar o homem em 

homem, ser histórico-social. Desse modo, o ser humano passa a ser compreendido em 

seu tríplice aspecto: biológico, social e cultural. Logo, a formação que esses 

pesquisadores defendem é aquela capaz de proporcionar ao indivíduo as mais diversas 

apropriações do mundo social e natural, para que este venha a viver de forma 

consciente. 

Após observar qual a formação que defendem Duarte (2001) e Moura (2010) 

percebe-se que eles vão em direção diferente à que estamos entendendo por proposta 

de renovação do ensino de Ciências, pois seu foco é o desenvolvimento pleno do 

indivíduo e, consequentemente, do gênero humano. Se passarmos a ver o homem 

como um ser histórico-social, é inevitável reconhecermos o fato de que no decorrer de 

seu desenvolvimento o homem necessitou, cada vez mais, de ter o controle sobre suas 

criações. Para obter maior controle, foi fundamental para ele avaliar suas ações 

durante o progresso de cada etapa do processo criativo. Assim, o ato de avaliar foi, e 

ainda é, essencial para o desenvolvimento do homem.  

Podemos dizer que: 

O homem, ao transformar um objeto natural em um instrumento, 
necessita conhecer as características naturais do objeto para verificar 
se relacionam-se com as funções que terá o instrumento. [...] Nesse 
sentido, a avaliação está relacionada com transformação, tendo em 
vista que, para transformar, faz-se necessário proceder a análise. 
(MORAES, 2008, p. 21). 

Logo, 

O ato de avaliar constitui-se na ação de analisar o projeto inicialmente 
idealizado, como também de reavaliar, constantemente, a distância, os 
caminhos e as possibilidades de atingir o objetivo inicial no processo e 
após a realização da atividade. (MORAES, 2008, p. 24). 
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O ato de avaliar é intrínseco ao processo de elaboração de qualquer instrumento 

feito pelo homem. Deste modo, como não poderia deixar de ser, ele se faz presente 

também nos diferentes modelos de ensino de Ciências elaborados ao longo do 

desenvolvimento do processo educativo. Nos distintos modelos de ensino, a forma que 

toma o ato de avaliar, por diferir daquelas que o homem realiza em suas atividades 

corriqueiras, são ditas sistematizadas e estão presentes nas situações em que se 

busca revelar a essência dos fenômenos. Portanto, o ato de avaliar, nos modelos de 

ensino, é sempre realizado de modo consciente. Assim, “[...] o homem estabelece 

intencionalmente suas finalidades em função de valores e, para tanto precisa ter 

consciência da consciência para organizar, executar e avaliar a prática em função 

desses fins e valores” (OLIVEIRA, 2006, p. 9).  

Nesse sentido, Depresbiteris (1989) ressalta que: 

A avaliação no seio da atividade de aprendizagem é uma necessidade, 
tanto para o professor como para o aluno. A avaliação permite ao 
professor adquirir os elementos de conhecimento que o tornem capaz 
de situar, do modo mais correto e eficaz possível, a ação de estímulo, 
de guia ao aluno. A este último, então, permite verificar em que 
aspectos ele deve melhorar durante seu processo de aprendizagem. 

A avaliação, em síntese, serve de informação para a melhoria não só do 
produto final, mas do processo de sua formação. Se a avaliação falhar, 
não será possível dispor de orientação sobre a relação entre o plano e 
os resultados obtidos. (DEPRESBITERIS, 1989, p. 45-46).  

Podemos concluir que nos diferentes modelos de ensino de Ciências, a 

avaliação da aprendizagem é necessária e está em estreita ligação com determinado 

plano, que se fundamenta em pressupostos educacionais específicos.  

Agora, se tivermos em conta que perceber o homem como ser histórico-social 

ampliou nosso entendimento a respeito do ato de avaliar e sobre a avaliação da 

aprendizagem é importante voltarmos à questão do movimento de renovação do ensino 

de Ciências. O raciocínio que emerge é o seguinte: se recentemente os governos dos 

diferentes países passaram a participar do programa internacional para avaliação de 

estudantes, PISA (COSTA; AFONSO, 2009), é possível cogitar que as avaliações 

realizadas por tal programa se relacionam, de algum modo, com o movimento 

responsável pela renovação do ensino de Ciências? 
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Devemos nos lembrar de que isso pode ocorrer devido à influência política e 

ideológica que o campo econômico exerce sobre o campo educacional. 

Consequentemente, é por meio da análise de avaliações internacionais, como as do 

PISA, que poderemos aprofundar nossos entendimentos acerca das contribuições 

tanto do movimento responsável pela renovação do ensino de Ciências quanto do PISA 

ao ensino de Ciências.  

Pelo fato de a avaliação ser parte essencial do processo de 

ensino/aprendizagem e ter de se basear em alguns pressupostos educacionais o nosso 

pensamento parece coerente, pois, do contrário, a avaliação não teria utilidade. 

Seguindo tal lógica nós nos empenharemos em contribuir com o desenvolvimento do 

ensino de ciências. Entendemos esse esforço como necessário se temos por objetivo 

possibilitar ao cidadão o direito de exercer sua cidadania, de ser capaz, por exemplo, 

de participar ativamente das decisões coletivas. Portanto, este trabalho dentro de seus 

limites operativos, tem como objetivo fundamental investigar a seguinte questão: quais 

são os indícios da relação entre as diretrizes propostas pelo PISA e a “renovação do 

ensino de Ciências”? 

Tendo como base a Teoria Histórico-cultural e seus pressupostos marxistas, 

procuramos analisar e compreender, por um lado, os pressupostos do modo de ensino 

proposto como renovação do ensino de Ciências e, por outro, os entendimentos, sobre 

o ensino de Ciências, dos organismos reguladores do sistema educacional, através da 

verificação dos processos avaliativos materializados no PISA (CARVALHO, 2012; 

CORRADINI, 2012; WILKINS, 2013). 

Por meio da pesquisa bibliográfica, apresentaremos os indícios que sugerem 

uma aproximação/relação entre as compreensões dos organismos reguladores do 

sistema educacional e os pressupostos educacionais que fundamentam a proposta de 

renovação do ensino de Ciências. Desse modo, somente após destacar a possibilidade 

de tal aproximação/relação ficam evidentes as limitações na formação científica que 

poderiam predominar no campo da Educação em Ciências se esse tivesse por base a 

unidade: Pisa e o movimento de renovação do ensino de ciências. 

Esses limites, ao nosso modo de ver, contribuem para a sujeição das pessoas 

ao capital, por isso além de contribuir para o desenvolvimento qualitativo da 
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compreensão sobre o ensino de Ciências, esta pesquisa também ressalta certos 

pontos, que possibilitam reflexões sobre coerências e/ou incoerências entre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento no campo do ensino. 

Enfim, para entendermos melhor o motivo da realização deste estudo é precioso 

termos em conta as seguintes observações de Duarte (2001):  

Para se compreender como Marx, nos Gundrisse4, analisa o processo 
de esvaziamento dos indivíduos e das relações sociais no capitalismo, é 
necessário, segundo nossa interpretação, considerar os três aspectos 
de um mesmo processo: 

1) A passagem das sociedades pré-capitalistas à sociedade 
capitalista era vista por Marx como um processo no qual as antigas 
relações sociais fundadas em laços comunitários, em relações locais e 
particulares entre pessoas, são substituídas por relações universais, 
despersonalizadas, mediadas unicamente pela mercadoria, pelo valor 
de troca da mercadoria e, principalmente por seu equivalente universal, 
o dinheiro; 

2) Para que exista o capitalismo é necessária a separação entre o 
trabalho e o capital, isto é, o trabalhador passa a ser alguém que possui 
apenas sua força de trabalho e, para viver, precisa vendê-la ao capital; 

3) O trabalhador, no capitalismo, cada vez mais deixa de ser alguém 
que possui o conhecimento e uma experiência de trabalho específica, 
singular, para se transformar em alguém que possui uma capacidade de 
trabalho abstrata, geral, indiferente ao conteúdo concreto da atividade 
de trabalho e, portanto, capaz de adaptar-se às mudanças constantes 
do mercado de trabalho. (DUARTE, 2001, p. 187-188). 

Em específico, apesar da interdependência, entre esses três aspectos, na 

análise do último, tem-se: 

[...] O terceiro aspecto do processo de esvaziamento dos indivíduos e 
das relações sociais é relativo à secundarização do conteúdo concreto, 
específico, particular, das habilidades do trabalhador, que se torna 
subordinada à capacidade de trabalho em geral, à capacidade de 
trabalho abstratamente concebida. É preciso que o trabalhador torne-se 
indiferente ao conteúdo concreto de sua atividade, é preciso que sua 
força de trabalho seja vendida como força de trabalho geral. (DUARTE, 
2001, p. 194). 

Ora, quando nós tratamos da importância de desenvolver o processo de ensino 

do conhecimento científico, necessariamente, estamos discutindo o meio para propiciar 

tanto o desenvolvimento dos indivíduos quanto a transformação das relações sociais, 

despersonalizadas no capitalismo. Se, como relata Duarte, o esvaziamento dos seres 

                                                 
4 Esse é o nome dado ao conjunto de textos escritos por Marx antes de sua obra principal, O Capital. 
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humanos ocorre, especialmente, por meio da perda das habilidades específicas do 

trabalhador, então, o esvaziamento das pessoas, a perda de sua experiência de 

trabalho específica, singular, para se transformar em alguém que possui uma 

capacidade de trabalho abstrata, nada mais é do que aquela total submissão do 

indivíduo aos desígnios do capital, sobre a qual Gorz nos alertava. 

Averiguar os indícios da aproximação entre as diretrizes do PISA e a proposta 

de renovação do ensino de Ciências é aprofundar a compreensão de que os 

organizadores do PISA, ao atender os desígnios dos organismos reguladores do 

sistema educacional, acabam atendendo as exigências do mercado mundial. 

Para continuarmos a reflexão proposta e esclarecer como, no ensino de 

Ciências, tem ocorrido o “esvaziamento” dos indivíduos, no próximo capítulo, 

ressaltaremos as compreensões que fundamentam a investigação. No terceiro 

Capítulo, mostraremos que alguns pressupostos educacionais, contidos na proposta de 

renovação do ensino de Ciências, acabam por atender às exigências do sistema 

capitalista. No quarto capítulo, observaremos como o PISA tem interferido no debate 

político da educação. No quinto capítulo analisaremos a avaliação realizada pelo PISA 

em 2006, para mostrar como tal avaliação limita a formação das pessoas se coadunar 

com os pressupostos educacionais observados no terceiro capítulo. Já no último 

capítulo, apresentaremos as considerações gerais deste trabalho. 
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Capítulo 2 – Algumas especificidades da Teoria Histórico-
cultural: os fundamentos que orientam a investigação 

 

Inicialmente, o que faremos neste capítulo é esclarecer algumas das 

particularidades da Teoria Histórico-cultural. Ao realizar isso, vamos evidenciar o 

método que fundamenta nossa investigação. 

 

2.1 Em busca da práxis revolucionária 

 

Anteriormente, quando tratávamos do assunto a ser discutido no decorrer deste 

trabalho, apresentamos alguns dos entendimentos de Duarte (2001) sobre o 

construtivismo, para revelar a possibilidade de a renovação do ensino de Ciências 

tratar o conhecimento científico de forma fragmentada. Utilizamos também a 

compreensão de educadores como Moura (2010) para mostrar que o ato avaliativo é 

essencial para o desenvolvimento do gênero humano. Naquele momento, em meio à 

nossa argumentação, nos valemos de algumas compreensões que não foram 

devidamente tratadas, apesar de serem essenciais para refletir acerca da pergunta que 

queremos investigar. Assim, torna-se precioso o esclarecimento de alguns dos 

conceitos envolvidos na concepção de educação que defendemos, pois são eles que 

revelarão o caminho para o desenvolvimento do ensino de Ciências. 

Inicialmente, vamos tratar dos aspectos relacionados ao gênero humano. A esse 

respeito é importante destacar que uma educação voltada para o desenvolvimento da 

espécie humana amplia suas possibilidades quando compreende como o homem, 

desde sua origem, se tornou o ser que conhecemos atualmente. Leontiev (1978), 

entende que, por meio de três estágios, ocorre o desenvolvimento da espécie humana. 

Moraes (2008) sintetiza o primeiro e o segundo estágios, descritos por Leontiev, da 

seguinte forma: 

1) Preparação biológica do homem: seu desenvolvimento tinha como 
pressuposto as leis biológicas, muito próximas às dos animais. Na 
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classificação histórica, os representantes humanos desse período, 
por volta de 3,5 milhões de anos atrás, eram os australopitecos. 

2) Passagem ao homem: inicia-se com a fabricação de instrumentos 
(forma embrionária do trabalho) e, com isso, desenvolve-se a 
comunicação pela linguagem. Pouco a pouco, seu desenvolvimento 
biológico tornava-se dependente do desenvolvimento da produção, 
o homem como sujeito do processo social. O representante dessa 
época é o homem Neanderthal, que viveu por volta de 150 mil a 30 
mil anos atrás. (MORAES, 2008, p. 19). 

O último estágio da constituição histórica do homem é por nós apresentado por 

meio da seguinte passagem de Leontiev: 

[...] A formação do homem passa ainda por um terceiro estágio, onde o 
papel respectivo do biológico e do social na natureza do homem sofreu 
nova mudança. É o estágio do aparecimento do tipo do homem atual – 
o Homo sapiens. Ele constitui a etapa essencial, a viragem. É o 
momento com efeito em que a evolução do homem se liberta totalmente 
da sua dependência inicial para com as mudanças biológicas 
inevitavelmente lentas, que se transmitem por hereditariedade. Apenas 
as leis sócio-históricas regerão doravante a evolução do homem. 
(LEONTIEV, 1978, p. 263, grifos do autor). 

Contudo, o que significa este momento de “viragem” no desenvolvimento do 

homem? 

Isto significa que o homem definitivamente formado possui já todas as 
propriedades biológicas necessárias ao seu desenvolvimento sócio-
histórico ilimitado. Por outras palavras a passagem do homem a uma 
vida em que sua cultura é cada vez mais elevada não exige mudanças 
biológicas hereditárias. (LEONTIEV, 1978, p 263-264). 

Este entendimento, acerca do desenvolvimento do ser humano, é de 

fundamental importância para pensarmos o processo educacional existente na 

sociedade moderna. Ele nos leva, por exemplo, a considerar se as desigualdades 

cognitivas que existem na sociedade são ou não provenientes das diferenças 

biológicas. Próximo a essa linha de pensamento, Leontiev revela que: 

[...] Esta desigualdade entre os homens não provém das suas 
diferenças biológicas naturais. Ela é produto da desigualdade 
econômica, da desigualdade de classes e da diversidade consecutiva 
de suas relações com as aquisições que encarnam todas as aptidões e 
faculdades da natureza humana, formadas no decurso de um processo 
sócio-histórico. (LEONTIEV, 1978, p. 274). 

Assim, temos de compreender que olhar para o desenvolvimento do gênero 

humano é, de certa forma, reconhecer que o homem atual se desenvolve por meio das 

leis sócio-históricas. Isso mostra que, se nos propusermos a transformar a formação 
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científica oferecida às pessoas, devemos pensar também em transformar as leis sócio-

históricas que sustentam a atual configuração do campo da Educação em Ciências. 

Uma consequência desse raciocínio é a procura de uma sociedade que supere 

as limitações do sistema capitalista. Um exemplo de limitação da sociedade capitalista 

é o imediatismo presente no conhecimento científico. 

 Ocorre que esse imediatismo do pensamento cotidiano, na sociedade 
alienada, se expande para o pensamento científico, o que já é, em si 
mesmo um indicador do processo de alienação vigente. Vejamos como 
isso ocorre: na relação indivíduo-sociedade, o polo “indivíduo” é tomado 
como o singular; e o polo “sociedade” é tomado como universal. Desse 
modo, deixa-se de perceber dois problemas: como o polo “sociedade” é 
tomado como o universal, perde a sua função de mediação; e como o 
polo “gênero humano” não é considerado, perde sua função de 
universal. Daí que ele, o gênero humano, não é o elemento em que se 
encontra a meta máxima do desenvolvimento do indivíduo e sim os 
estreitos limites da sociedade. Nestes limites, a adaptação do indivíduo 
aos moldes da sociedade existente é o princípio fundamental. Em 
outras palavras: ao tomar-se a relação indivíduo-sociedade como 
relação básica [...], descarta-se a relação indivíduo-gênero humano e a 
função da relação indivíduo-sociedade como elemento mediador desta 
relação mais ampla, pois se tornam elementos supérfluos na análise. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 47). 

As limitações do sistema capitalista se fundamentam na separação do homem 

de sua atividade produtiva: o trabalho5. Essa atividade é o modo pelo qual os homens 

podem fixar suas aquisições, para poder transmiti-las às próximas gerações. Assim, a 

cultura material e intelectual existentes na sociedade moderna indicam qual o atual 

desenvolvimento do gênero humano. Porém, apesar da vasta riqueza produzida na 

sociedade capitalista apenas uma pequena parcela das pessoas entra em contato com 

essa produção intelectual. Ou seja, o conhecimento sobre o mundo, da maioria das 

pessoas de determinada geração, acaba sendo superficial.  

Em específico, podemos dizer que isso ocorre porque a maioria das pessoas 

não tem oportunidade de superar a práxis utilitária. A esse respeito Kosik (1976) 

entende que “a práxis utilitária imediata e o senso comum a ela correspondente 

colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as 

                                                 
5 O trabalho é entendido aqui como Marx o define em o Capital, ou seja, como “[...] a atividade orientada 
a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, 
condição universal do metabolismo entre homem e natureza, condição natural e eterna da vida humana 
e, portanto, independentemente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas 
as suas formas sociais”. (MARX, 1996, vol. I, p. 288). 
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coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e da realidade” 

(KOSIK, 1976, p. 10).  

A práxis utilitária proporciona apenas um conhecimento superficial da realidade. 

Isso quer dizer que o homem, ao utilizar tal práxis, não consegue compreender a 

diferença entre o fenômeno e a essência do objeto: para ele as duas coisas são 

idênticas. O que acontece é que o fenômeno, por se apresentar imediatamente, nem 

sempre revela todos os aspectos da essência. Com isso, se o homem não distingue o 

fenômeno da essência acaba percebendo a realidade como algo fixo, algo “natural”, 

como se ela existisse independente do próprio homem. Desse modo, para enxergar a 

realidade naturalizada e estar em condições de orientar-se no mundo, o homem 

necessitaria apenas de informações superficiais a respeito dos objetos existentes nele. 

Devemos ter em consideração que o conhecimento da realidade surge a partir 

do esforço que o indivíduo “em situação” realiza, para poder lidar com as adversidades 

do mundo. É em tal situação que ele cria suas representações da realidade. Tais 

representações formam a consciência social daqueles que convivem num determinado 

momento histórico, por isso a práxis utilitária é suficiente para os indivíduos se 

orientarem no mundo, mas não é para transformá-lo.  

Se o que almejamos com o desenvolvimento do ensino de ciências é que as 

pessoas possam ter o entendimento sobre as coisas que fazem parte de sua realidade 

concreta, já que só assim elas poderão participar ativamente das decisões tomadas 

pelo coletivo, é indispensável que esses indivíduos tenham condições para acessar os 

conceitos científicos elaborados e desenvolvidos pelo gênero humano, pois isso é o 

que lhes possibilitará a profunda compreensão do mundo real6. 

Esses conceitos científicos nada mais são do que a compreensão da coisa, do 

objeto. É o conhecimento de sua estrutura. Ao vermos o fenômeno como atividade da 

essência, o conceito científico seria, então, a busca pela compreensão do movimento 

que relaciona o primeiro ao último. A percepção do todo está em constante 

desenvolvimento. O todo é sistematicamente decomposto e reproduzido 

                                                 
6 “O mundo da realidade não é uma variante secularizada do paraíso, de um estado já realizado e fora 
do tempo; é um processo no curso do qual a humanidade e o indivíduo realizam a própria verdade, 
operam a humanização do homem” (KOSIK, 1976, p. 18-19). 
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intelectualmente de tal maneira que em sua amplitude resulta no conhecimento 

científico historicamente elaborado e desenvolvido pelo gênero humano.  

A relevância de os indivíduos se apropriarem do conhecimento científico está no 

fato de que, por meio desse, eles podem transformar sua realidade. 

Consequentemente, eles poderão ter oportunidade de fazer uso, usufruir, da práxis 

revolucionária. O ponto central dessa noção é que a realidade é produzida pelo ser 

humano. Isso significa que a compreensão da realidade só pode ser alcançada pelos 

indivíduos que desenvolvem determinada atividade, pois não é possível compreender 

imediatamente a estrutura da coisa apenas por meio da contemplação. Portanto, tal 

atividade requer, necessariamente, um movimento dialético. 

A distinção entre representação e conceito, entre mundo da aparência e 
o mundo da realidade, entre a práxis uitilitária cotidiana dos homens e a 
praxís revolucionária da humanidade ou, numa palavra, a “cisão do 
único”, é o modo pelo qual o pensamento capta a “coisa em si”. A 
dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa 
em si” e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à 
compreensão da realidade. (KOSIK, 1976, p. 15-16). 

Por meio da atividade7 investigativa, o homem, ao conhecer o mundo, acaba se 

transformando também. Para saber como algo funciona no mundo real, o homem tem 

de apropriar-se desse objeto e torná-lo parte de sua própria atividade. Ao fazer isso, o 

homem desenvolve a sua compreensão do objeto e esse termina por ficar 

“humanizado”. A realidade concreta é a unidade entre dois opostos que se 

complementam, o fenômeno e a essência. Na compreensão do objeto, na busca de 

sua essência, ou seja, da “coisa em si”, o homem estabelece uma relação dialética, 

pois a dialética é o próprio conhecimento que se obtém do mundo real. Assim, 

A dialética da atividade e da passividade do conhecimento humano 
manifesta-se sobretudo no fato de que o homem, para conhecer as 
coisas em si, deve primeiro transformá-las em coisas para si, tem 
primeiro de submetê-las à própria práxis: para poder constatar como 
são elas quando não estão em contato consigo, tem primeiro de entrar 
em contato com elas. O conhecimento não é contemplação. A 
contemplação do mundo se baseia nos resultados da práxis humana. O 
homem só conhece a realidade na medida em que ele cria a realidade 

                                                 
7 Importante esclarecer que nesse trabalho o conceito de atividade refere-se principalmente ao 
comportamento humano. Ele é a essência da vida, pois a vida humana é um sistema de atividades que 
se substituem umas às outras. Nesse sentido, a atividade é complexa e constitui-se nos “[...] processos 
que são psicologicamente caracterizados pelo fato de aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu 
objeto) coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o indivíduo a uma dada atividade, isto é, com 
o motivo” (LEONTIEV, 1978, p. 296). 
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humana e se comporta antes de tudo como ser prático. (KOSIK, 1976, 
p. 22, grifos do autor). 

A dialética não considera todo o conjunto do mundo material como algo natural e 

independente. Tal conjunto perde sua fixidez justamente porque o homem, ao agir 

sobre o mundo, produz o movimento para a sua transformação. Com isso, 

compreende-se como todas as representações da realidade possuem caráter histórico, 

intrinsecamente relacionado com as atividades realizadas pelas pessoas ao longo da 

história. Essas representações devem ser superadas a cada momento, para que o 

gênero humano possa continuar seu desenvolvimento. Isso é o que torna inestimável a 

busca pela práxis revolucionária. Consequentemente, na pretensão de exercer tal 

práxis, o que faremos a seguir é compreender melhor as características do método 

investigativo no qual ela se firma. 

 

2.2 O método  

 

Para fazermos com que as pessoas possam usufruir da práxis revolucionária é 

necessário, antes de tudo, buscarmos superar as representações do mundo. Logo, é 

crucial que não nos limitemos a usufruir da práxis utilitária. Sem a superação dessa 

práxis não poderemos contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos. Portanto, o 

primeiro passo para que possamos conhecer o mundo da realidade, buscar seu 

movimento, é estabelecer o método capaz de proporcionar isso. Para Kopnin (1978): 

O método é um meio de obtenção de determinados resultados no 
conhecimento e na prática. Todo método compreende o conhecimento 
das leis objetivas. As leis interpretadas constituem o aspecto objetivo do 
método, sendo o subjetivo formado pelos recursos de pesquisa e 
transformação dos fenômenos, recursos esses que surgem com base 
naquelas leis. Por si mesma, as leis objetivas não constituem o método; 
tornam-se método os procedimentos que nelas se baseiam e servem 
para a sucessiva interpretação e transformação da realidade, para 
obtenção de novos resultados. (KOPNIN, 1978, p. 91). 

 O método do qual nos valemos se origina na dicotomia sujeito-objeto e está 

imbricado ao conhecimento científico gerado pelo capitalismo. A ideia de 

transformação, marca do século XIX, faz nascer a oposição entre duas noções 

filosóficas do ser: a ideia de identidade do ser, na qual “o ser é”, opõe-se à noção 

dialética, de que “o ser é e não é”. Esse princípio da dialética, fundamental para Hegel, 
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desperta em Marx a necessidade de pôr em destaque o aspecto materialista de tal 

noção. Segundo Marx: “os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente, 

cabe transformá-lo” (MARX, 1978, p. 53). Foi com a elaboração do materialismo 

histórico-dialético que Marx negou a naturalização do sistema capitalista, em que “o ser 

é”, e criticou toda a estrutura desse sistema. 

Vale lembrar que a dialética materialista possui três leis básicas: 1) lei da 

unidade e luta dos contrários, 2) lei da transformação das mudanças quantitativas em 

qualitativas, 3) lei da negação da negação. Segundo Triviños (2011) a primeira lei nos 

explica por que ocorre o desenvolvimento, a segunda nos diz como, qual é o 

mecanismo do desenvolvimento, e a última nos faz saber quais as relações existentes 

entre o antigo e o novo no processo de desenvolvimento dos fenômenos. 

Essas leis “ocupam posição especial na concepção dialética do 

desenvolvimento, penetram todo conteúdo dessa concepção” (KOPNIN, 1978, p. 103). 

Marx, ao buscar o conhecimento da realidade, termina por desenvolver uma postura 

ativa do homem diante do conhecimento do mundo, pois o homem, que vive em 

sociedade, não é mais formado por um processo passivo, natural e metafísico de 

evolução, mas sim por um processo histórico-social governado pelos próprios homens. 

Apesar de as leis básicas serem essenciais, elas não esgotam todas as 

compreensões acerca do materialismo histórico-dialético. Ou seja, existem algumas 

compreensões que as complementam. Nesse sentido, podemos ressaltar que o 

método em questão, como forma de objetivação do conhecimento, tem por finalidade 

buscar a totalidade por meio do conhecimento da unidade dialética dos opostos que a 

constituem.  

Importante esclarecer que “[...] totalidade não significa todos os fatos. Totalidade 

significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 

qualquer (classe de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendidos.” (KOSIK, 1976, p. 35). Ao analisar as relações que existem entre as 

tendências opostas, torna-se compreensível a totalidade, estrutura global, existente no 

sistema, pois “[...] a totalidade sem contradições é vazia e inerte, as contradições fora 

da totalidade são formais e arbitrárias” (KOSIK, 1976, p. 51). Assim, a totalidade se 

apresenta por meio de um complexo. Conforme Lukács (1972): 
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Só um complexo pode ter história, já que os componentes constitutivos 
da história – como estrutura, transformação estrutural, direção, etc. – só 
são possíveis no âmbito do complexo. Enquanto o átomo foi entendido 
como ente elementar indivisível, não apenas o próprio átomo, mas 
também o modo de atuação respectivo dessa entidade, conservaram-se 
por princípio a-históricos. Só a partir do momento em que a física 
moderna descobriu que o átomo é um complexo dinâmico é que se 
pode afirmar que nele se verificam processos propriamente ditos. 
(LUKÁCS, 1972, p.92). 

Analogamente, Vigotski (2001) explicitou essa complexidade do seguinte modo: 

Ao pesquisador que procurasse resolver a questão do pensamento e da 
linguagem decompondo-a em linguagem e pensamento sucederia o 
mesmo que a qualquer outra pessoa que, ao tentar explicar 
cientificamente quaisquer propriedades da água – por exemplo, por que 
a água apaga o fogo ou se aplica à água a lei de Arquimedes –, 
acabasse dissolvendo a água em hidrogênio e oxigênio como meio de 
explicação dessas propriedades. Ele veria, surpreso, que o hidrogênio é 
autocombustível e o oxigênio conserva a combustão, e nunca se 
conseguiria explicar as propriedades do todo partindo das propriedades 
desses elementos. (VIGOTSKI, 2001, p. 5). 

De posse desses entendimentos precisamos ressaltar, uma vez mais, que nesse 

trabalho procuraremos proporcionar compreensões acerca da possibilidade de a 

proposta de renovação poder ou não proporcionar a formação científica capaz de fazer 

com que os cidadãos sejam críticos. A contradição que aqui se faz presente é entre o 

que entendemos por formação utilitária e formação plena. Em uma perspectiva o 

indivíduo teria um conhecimento superficial do mundo (práxis utilitária) ao passo que na 

outra ele estaria sempre aprofundando seu conhecimento sobre o mundo real (práxis 

revolucionária). Assim, é que pretendemos explicitar algumas das relações que existem 

na totalidade (universalidade) do campo da Educação em Ciências. Por meio dessas 

relações conheceremos, de certo modo, a “coisa em si”. 

Suscintamente, o fato de procurarmos destacar, por meio da análise do 

fenômeno avaliativo8, os indícios de uma aproximação entre a renovação do ensino de 

Ciências e o PISA mostra a nossa compreensão do todo, da totalidade. O campo da 

Educação em Ciências é complexo porque possui movimento, sendo esse propiciado, 

em certa medida, pelas distintas compreensões sobre ensino de Ciências. Essas 

compreensões têm suas raízes nas diferentes relações que esse campo estabelece 

                                                 
8 Por fenômeno avaliativo entendemos a aparente cisão entre os pressupostos educacionais e a 
avaliação. Em tal fenômeno a relação dialética que existe entre esses dois elementos não é tida como 
essencial. Em outras palavras, no fenômeno avaliativo os pressupostos educacionais aparecem de modo 
vago, superficial. 
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com outros. Como um todo orgânico, o conjunto dessas relações formam a estrutura 

desse campo. Assim, seu desenvolvimento não pode ocorrer, se deixarmos de avaliar 

tais relações, especialmente, a que o campo em questão estabelece com o campo 

econômico, pois atualmente esse campo exerce forte influência política e ideológica 

sobre os outros. 

Nisto resulta a necessidade de entendermos a complexidade da universalidade, 

que se efetiva na completude da relação singular-particular-universal. Segundo Oliveira 

(2005): 

[...] A universalidade se concretiza histórica e socialmente, através da 
atividade humana que é uma atividade social - o trabalho -, nas diversas 
singularidades, formando aquela essência. Sendo assim, tal essência 
humana é um produto histórico-social e, portanto, não biológico e que, 
por isso, precisa ser apropriada e objetivada por cada homem singular 
ao longo de sua vida em sociedade. É, portanto, nesse vir-a-ser social e 
histórico que é criado o humano no homem singular. Como se pode 
depreender daí, a relação dialética singular-particular-universal é 
fundamental e, enquanto tal, indispensável para que se possa 
compreender essa complexidade da universalidade que se concretiza 
na singularidade, numa dinâmica multifacetada, através das mediações 
sociais – a particularidade. (OLIVEIRA, 2005, pág.26). 

A relação singularidade – particularidade – universalidade é por nós entendida e 

utilizada, em seu movimento (processo), considerando-se suas dimensões ontológicas, 

epistemológicas e lógicas. Busca-se a superação da representação do real, que no 

nosso caso é o alcance da formação proporcionada pela proposta de renovação do 

ensino de Ciências. 

Consequentemente, se tivermos como fundamento a relação singular – 

particular – universal, poderemos aprofundar nossa compreensão sobre o que 

realmente acontece no campo da Educação em Ciências. Nesse sentido, o 

entendimento da particularidade deve explicitar tanto a singularidade quanto à 

universalidade do objeto, e, por isso, se observarmos tanto o PISA quanto a proposta 

de renovação do ensino de Ciências, não poderemos deixar de buscar compreender 

como ambos se relacionam para possibilitar a educação científica que almeja a 

formação de pessoas capazes de participar ativamente dos debates públicos.  

Como resultado deste processo, teríamos a ascensão do pensamento, pois “a 

reprodução teórica do concreto real como unidade do diverso se realiza pelo 
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procedimento de ascensão do abstrato ao concreto.” (DAVIDOV, 1988, p. 141, 

tradução nossa). Dito de outro modo, 

O método da ascensão do abstrato ao concreto é o método do 
pensamento; em outras palavras, é um movimento que atua nos 
conceitos, no elemento da abstração. A ascensão do abstrato ao 
concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para outro plano 
(racional): é um movimento no pensamento e do pensamento. Para que 
o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-
se no seu próprio elemento, isto é, no plano do abstrato, que é negação 
da imediatidade, da evidência e da concreticidade sensível. A ascensão 
do abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo início é 
abstrato e cuja dialética consiste na superação dessa abstratividade. O 
progresso da abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, em 
geral movimento da parte para o todo e do todo para a parte; do 
fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; da 
totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; do 
objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. O processo do abstrato 
ao concreto, como método materialista do conhecimento da realidade, é 
a dialética da totalidade concreta, na qual se reproduz idealmente a 
realidade em todos os seus planos e dimensões. O processo do 
pensamento não se limita a transformar o todo caótico das 
representações no todo transparente dos conceitos; no curso do 
processo o próprio todo é concomitantemente delineado, determinado e 
compreendido. (KOSIK, 1976, p. 30, grifos do autor). 

 

Ao procurarmos os meios de conhecer a particularidade (unidade) que envolve a 

renovação do ensino de Ciências e o PISA, podemos dizer que nossa investigação se 

desenvolve por meio de três pontos distintos: 

1. Minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele 
incluindo todos os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis. 

2. Análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material. 

3. Investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade 
das várias formas de desenvolvimento. (KOSIK, 1976, p. 31). 

Em específico, no terceiro ponto o entendimento do lógico-histórico é 

responsável por sistematizar as diferentes formas de desenvolvimento do objeto. É no 

lógico-histórico que o pensamento busca compreender o processo histórico real em 

toda a sua objetividade. Tal compreensão não pode ser obtida simplesmente 

acompanhando o processo histórico real com todas as suas casualidades e desvios. O 

lógico é reflexo do histórico, “por isso o lógico é o histórico libertado das casualidades 

que o perturbam.” (KOPNIN, 1978, p. 184, grifos do autor). As abstrações iniciais são 

indispensáveis para nortear o estudo do processo histórico de desenvolvimento do 

objeto. Consequentemente, “a investigação lógica mostra onde começa o histórico, e o 
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histórico completa e pressupõe o lógico”. (KOSIK, 1976, p. 51). Finalmente, por meio 

da dialética materialista se obtém a compreensão do processo histórico real. 

Suscintamente, para Kopnin (1978): 

O lógico reflete não só a história do próprio objeto como também a 
história do seu conhecimento. Daí a unidade entre o lógico e o histórico, 
ser premissa necessária para compreensão do processo de movimento 
do pensamento, da criação da teoria científica. À base do conhecimento 
dialético do histórico e do lógico resolve-se o problema da correlação 
entre o pensamento individual e o social; em seu desenvolvimento 
intelectual individual o homem repete em forma resumida toda a história 
do pensamento humano. A unidade entre o lógico e o histórico é 
premissa metodológica indispensável na solução de problemas de inter-
relação do conhecimento e da estrutura do objeto e conhecimento da 
história de seu desenvolvimento. (KOPNIN, 1978, p. 186, grifos do 
autor). 

Agora, diante da abrangência dos aspectos referentes ao método investigativo, o 

que esperar das ferramentas utilizadas para a coleta e análise dos dados? Elas 

poderiam interferir no processo de conhecimento do mundo real? Sobre tal ponto, 

Rigon, Asbahr e Moretti (2010) evidenciam o seguinte: “A ferramenta não contém como 

característica inerente a possibilidade de explicar o fenômeno, o que permite tal 

explicação é o processo teórico diante da análise e síntese dos dados obtidos por meio 

dessa ferramenta” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, P. 43-44). Ou seja, não é a 

ferramenta em si que caracteriza o problema e propicia os meios de sua resolução, 

mas o détour9, propiciado pela teoria, que durante o processo de análise e síntese faz 

surgir o conhecimento, a compreensão, sobre qualquer objeto. Cabe ao pesquisador, 

depois de utilizar cada ferramenta, examinar cuidadosamente os dados obtidos. 

Ao realizarmos uma pesquisa bibliográfica, selecionamos os documentos em 

busca das compreensões, sobre a educação científica, tanto dos organismos 

reguladores e financiadores do sistema educacional quanto os da proposta de 

renovação do ensino de Ciências. Por meio do materialismo histórico-dialético 

procuramos conhecer a recente configuração do ensino de Ciências. 

É importante destacar que apresentamos aqui os conceitos necessários para 

começar a entender que a contradição presente em nosso objeto de pesquisa é 

consequência da contradição existente na sociedade capitalista. Com o desenrolar 

                                                 
9 “Como as coisas não se mostram ao homem diretamente tal qual são e como o homem não tem a 
faculdade de ver as coisas diretamente na sua essência, a humanidade faz um détour para conhecer as 
coisas e sua estrutura.” (KOSIK, 1976, p. 21). 
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deste trabalho, perceberemos a contradição existente na atual forma que toma o 

progresso material, pois a necessidade de desenvolvimento do ser humano, para a 

produção de novas tecnologias leva este, inevitavelmente, ao conhecimento do mundo 

real e isso possibilita tanto a crítica quanto a transformação. Para que possamos 

continuar a desenvolver nossa linha de pensamento, se torna imprescindível que 

comecemos a discutir quais foram as distorções que o movimento de renovação do 

ensino de Ciências realizou ao utilizar a teoria de Vigotski. Esse será o assunto do 

próximo capítulo. 
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Capítulo 3 – Uma reflexão sobre o movimento responsável 
por renovar o campo da Educação em Ciências 

 

Neste capítulo apresentaremos, sucintamente, algumas das distorções na 

compreensão da teoria de Vigotski, contidas na proposta de renovação do campo da 

Educação em Ciências. Isso será necessário para explicitar como determinados 

entendimentos, ao ocultar os limites presentes no processo de formação científica, 

terminam por dificultar o desenvolvimento das compreensões acerca do ensino de 

Ciências. 

 

3.1 Analisando alguns problemas no caminho percorrido pela proposta de 

renovação do ensino de Ciências 

 

Para refletirmos sobre os problemas que dizem respeito ao rumo que a 

educação científica tem procurado tomar, nos diferentes sistemas educacionais, 

devemos nos lembrar de que no último quarto do século XX, com as mudanças 

ocorridas nos setores econômico, político e social, a escola sofreu algumas mutações. 

Os pressupostos educacionais também tiveram de ser repensados. Entendendo que a 

educação deveria dar condições para que os sujeitos superassem os desafios impostos 

pela vida em sociedade, consideramos crucial averiguar os pressupostos educacionais 

que surgiram nesse período. Em específico, isso ocorre porque esses pressupostos 

fundamentam as alternativas para o desenvolvimento do campo da Educação em 

Ciências. 

Como não temos a intenção de findar aqui a discussão que estamos por iniciar, 

pois isso seria muita pretensão de nossa parte, se torna imprescindível esclarecer que, 

por motivos condicionais, nos limitaremos a expor apenas algumas das consequências, 

para o ensino de Ciências, advindas de certas correntes pedagógicas presentes nesse 

campo. Especificamente, vamos realizar nossa reflexão observando um movimento 

que teve seu início no final do século XX. Tal movimento foi proporcionado por alguns 
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pesquisadores (CACHAPUZ et al, 2005) e teve por objetivo propor o caminho que deve 

seguir a necessária renovação do ensino das ciências. 

Não podemos dizer que tal necessidade de renovação surgiu de forma alheia às 

exigências, cada vez maiores, do mercado mundial sobre a formação científica dos 

jovens que estavam prestes a integrá-lo. 

Assim se afirma, por exemplo, nos National Science Education 
Standarts, auspiciado pelo National Research Council (1996), em cuja 
primeira página podemos ler: “Num mundo repleto pelos produtos da 
indagação científica, a alfabetização científica converteu-se numa 
necessidade para todos: todos necessitamos utilizar a informação 
científica para realizar opções que se nos deparam a cada dia; todos 
necessitamos ser capazes de participar em discussões públicas sobre 
assuntos importantes que se relacionam com a ciência e com a 
tecnologia; e todos merecemos compartilhar a emoção e a realização 
pessoal que pode produzir a compreensão do mundo natural”. 
(CACHAPUZ et al., 2005, p. 20, grifos nossos). 

 Dificilmente poderíamos discordar da necessidade de um desenvolvimento no 

ensino de Ciências. Esse nem poderia ser o nosso objetivo, pois o conhecimento 

científico e tecnológico é parte de todo o conhecimento já desenvolvido pelo homem, 

sendo por nós entendido como parte essencial para a elaboração e construção de uma 

sociedade mais humana. Contudo, como já procuramos sublinhar, não podemos 

concordar que esse movimento vá em direção ao auto-empreendedorismo, ao acúmulo 

do “capital do conhecimento”, pois o aumento da “qualidade” de tal ensino serviria 

apenas para satisfazer os desejos econômicos dos grandes empresários. A esse 

respeito Maturana (2001) ressalta: 

Em nossa cultura ocidental moderna, falamos de ciência e tecnologia 
como fontes de bem-estar humano. Entretanto, normalmente não é o 
bem-estar humano que nos leva a valorizar a ciência e a tecnologia, 
mas são as possibilidades de dominação, de controle sobre a natureza 
e de abundância ilimitada que elas parecem oferecer. Lutamos com 
uma natureza hostil, alegamos e procuramos pelo conhecimento 
científico em busca de um instrumento que nos permita controlá-la e 
manipulá-la, mais do que compreendê-la. Também falamos de 
progresso na ciência e tecnologia em termos de controle e dominação e 
não em termos de compreensão e coexistência responsável. As noções 
de controle e dominação implicam na negação do que é controlado e 
dominado, bem como em colocá-lo como algo diferente e independente 
de nós mesmos. (MATURANA, 2001, p. 156, grifos nossos). 

Torna-se, portanto, inadiável buscar os entendimentos que venham a possibilitar 

o máximo desenvolvimento das potencialidades de cada pessoa, independentemente 

de sua classe social, para contribuir com um desenvolvimento das capacidades 
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humanas, pois, só desse modo, é possível falar de coexistência responsável. Nesse 

sentido, se analisarmos a proposta de renovação do ensino das Ciências, dada pelos 

autores que há pouco destacamos, observaremos que ela se origina a partir de 

algumas compreensões, entre as quais, podemos destacar o trecho que segue: 

Para que um país tenha capacidade de atender às necessidades 
básicas de sua população, a educação em ciência e tecnologia é um 
imperativo estratégico. Como parte dessa educação, os estudantes 
devem aprender a solucionar problemas específicos e a tratar das 
necessidades da sociedade através do uso de conhecimentos e 
técnicas científicas e tecnológicas (Conferência mundial sobre a 
Ciência, Budapeste, 2003, p. 50, grifos nossos). 

O fato de a referida renovação emergir dos entendimentos, que colocam a 

educação como “um imperativo estratégico”, nos mostra a relevância de averiguar os 

fundamentos de tal proposta. Na busca pela redução da desigualdade na distribuição 

do conhecimento científico, a Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século XXI, 

apesar de olhar, por exemplo, para as questões éticas, para os grupos sociais 

excluídos e para o desenvolvimento científico voltado para a promoção da paz, acaba 

por não colocar em relevo a estreita relação entre a ciência e o sistema econômico 

existente em nossa sociedade. O que ocorre é que, por mais bem intencionadas que 

sejam as ações para melhorar o acesso das pessoas aos conhecimentos científicos, a 

falta das devidas considerações a respeito do que devemos esperar da ciência na 

sociedade capitalista pode vir a fazer com aquilo que acontece na realidade seja muito 

diferente do que se planejou. Assim, a busca pelo bem-estar da humanidade, a fim de 

que todos venham a usufruir igualmente dos benefícios da ciência e da tecnologia, 

ficaria comprometida. 

O ensino de Ciências, ao contribuir com o país capitalista, para que este esteja 

em condições de satisfazer as necessidades básicas da sua população, corre grande 

risco de ser contrário aos objetivos dos educadores que se empenham em proporcionar 

aos alunos uma formação que possibilite a superação dos processos de alienação. Isso 

ocorre porque a necessidade básica do país capitalista é o desenvolvimento 

econômico. Podemos dizer que a maior preocupação do país capitalista é a produção 

de capital. Precisamos observar que valorizar a sociedade momentânea é desvalorizar 

a sociedade que surgirá como consequência do desenvolvimento do gênero humano.  
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Temos como relevante a devida consideração sobre o que os responsáveis por 

propor mudanças no ensino da Ciência compreendem ser a construção epistemológica 

da Educação em Ciência: 

No momento atual, na ausência de uma teoria geral que unifique e dê 
coerência a conceitos, fenômenos e circunstâncias relativas ao ensino, 
à aprendizagem e à formação foi necessário, na construção da 
Educação em Ciências, proceder a apropriações de saberes pertinentes 
de outras áreas disciplinares. Diremos mesmo que não era possível à 
EC [Educação em Ciência] afirmar-se como área científica disciplinar 
em construção progressiva sem estar fortemente articulada com 
aqueles campos disciplinares. Mas tal processo de apropriação, ou seja, 
a natureza das transposições, não é indiferente. As transposições não 
são projeções intradisciplinares das disciplinas de partida; ou seja, o 
quadro teórico final resultante dessas apropriações envolve um 
processo de elaboração próprio à nova área de conhecimento 
(Educação em Ciências). Nem podia ser de outro modo já que importa 
que tal processo conduza a um todo autocoerente (quadro teórico 
identitário) capaz de, tentativamente, dar respostas adequadas a 
problemas de ensino, aprendizagem e formação na sua globalidade 
concreta. (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 364, grifos nossos, 
comentário nosso). 

No que diz respeito ao quadro da construção epistemológica da Educação em 

Ciência, temos o seguinte 

 

FIGURA 1: Caráter interdisciplinar da Educação em Ciências 

Fonte: CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; JORGE, M. (2004) 
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Neste quadro, é apresentado sob a forma de rede conceitual as diferentes áreas 

do saber que, não sendo as únicas, foram as mais importantes para a elaboração e 

desenvolvimento da Educação em Ciência. Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2004), 

a partir de determinados saberes provenientes de cada área de conhecimento, foi 

possível dar sentido, unidade e coerência para a Educação em Ciências. Não é a 

simples soma de conhecimentos que constitui a educação científica, os saberes 

advindos de outras áreas do saber passam por um complexo processo de 

(re)elaboração próprio dessa nova área de conhecimento. Foram as compreensões 

advindas tanto das aproximações entre as diferentes áreas de conhecimentos quanto 

da prática docente que proporcionaram os entendimentos que por si só não poderiam 

constituir a Educação em Ciências. Consequentemente, na figura 1, Cachapuz, Praia e 

Jorge (2004) destacaram, nas ligações estabelecidas, por um lado, os exemplos das 

aproximações entre os diferentes saberes; por outro, os entendimentos dessas áreas 

que foram fundamentais para estruturar o Campo da Educação em Ciências. 

Para melhor compreensão do que seja essa constituição da Educação em 

Ciência seguem-se dois exemplos de como entender o quadro apresentado:  

I) Se observarmos a conexão entre a “Ciência” e “Sociologia da ciências”, vamos 

ver que o exemplo dado como elo de ligação é a comunidade. Portanto, para a 

consolidação da nova área de saber (Educação em Ciências) existiu a 

necessidade de entender que o conhecimento científico é elaborado e 

desenvolvido socialmente. O conhecimento é produzido por uma comunidade de 

cientistas. Nessa comunidade existem acordos sociais explícitos e implícitos. 

Logo, o conhecimento desses acordos sociais passa a ser essencial para que o 

processo de aprendizagem do conhecimento científico possa ocorrer de forma a 

não produzir deformações no entendimento do que seja fazer ciência. 

II) Ao olhar a “História/Filosofia da ciência” perceberemos que ela se relaciona com 

a “Educação em Ciência” também por meio dos contextos de descoberta. Uma 

forma de relacionar, no ensino de Ciências, a História e a Filosofia da ciência 

com o conteúdo a ser trabalhado na sala de aula é apresentar as condições de 

descoberta de determinado conhecimento. 

Finalmente, podemos revelar que, se averiguarmos os pormenores da unidade 

proposta como construção epistemológica, é possível ressaltar, por exemplo, que não é 

coerente englobar num mesmo quadro de referência posições epistemológicas pós-
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positivistas e posições behavioristas sobre a aprendizagem. Nesse sentido, se 

voltarmos novamente a olhar a composição da figura 1, perceberemos que o campo 

“Psicologia/Ciência da Educação” deve estruturar o campo da Educação em Ciência, 

utilizando os pressupostos da teoria construtivista, especificamente, os do sócio-

construtivismo. 

Independentemente da compreensão construtivista adotada pela proposta de 

renovação do ensino de ciência, para percebermos o problema com que acabamos de 

nos deparar devemos, inicialmente, explicitar que no construtivismo educacional 

existem diferentes segmentos. Matthews (2000) revela que entre as ramificações do 

construtivismo existem, por exemplo, o construtivismo contextual, o dialético, o 

empírico, o moderado, o radical, o sócio-histórico, o humanístico, o sócio-cultural, o 

crítico, entre outros. O fato é que a diversidade de tais segmentos dificulta uma 

definição precisa sobre as diferenças de cada um deles e, consequentemente, isso nos 

leva a considerar que essas ramificações nada mais são do que uma manifestação 

clara do movimento chamado Pós-moderno10. Exigindo outro trabalho, ou seja, realizar 

uma minuciosa análise, visando estabelecer quais são os pontos de convergência e 

divergência entre os diferentes ramos do construtivismo não poderemos desenvolver 

aqui todo o entendimento a respeito do mesmo. Portanto, vamos nos limitar em 

evidenciar que Carvalho (2005), ao criticar certas correntes construtivistas, relata: 

[...] Tanto o construtivismo radical quanto o construtivismo social 
assumem que o conhecimento é dependente da cognição individual ou 
coletiva de quem o produz e, assim, defendem o subjetivismo do 
conhecimento, o que leva ambas para o instrumentalismo e, 
consequentemente, para o relativismo.  

Assim, o construtivismo como um todo falha, epistemologicamente, ao 
defender a ideia de que, para a construção da realidade, bastam as 
crenças e/ou as experiências dos aprendizes. O perigo de tal atitude 
está no fato de que, ao priorizar-se o pessoal ou o social, em relação ao 
mundo natural, deixa-se de distinguir entre objetos teóricos e reais. 
(CARVALHO, 2005, p. 85, grifos nossos). 

Para além do que Carvalho relata, devemos compreender que o construtivismo 

proporcionou alguns avanços significativos em relação ao ensino tradicional, 

                                                 
10 “Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades 
avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo (1900 – 1950). Ele nasce 
com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte Pop nos anos 60. Cresce ao 
entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-
se na moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência [...], sem que ninguém 
saiba se é decadência ou renascimento cultural”. (SANTOS, 2004, p. 8-9). 
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especialmente, quando ressalta que o aluno é um sujeito ativo no processo de 

ensino/aprendizagem. Contudo, isso não quer dizer que o construtivismo, os diferentes 

seguimentos dele, não possuam limitações. Diante disso, pesquisadores como, por 

exemplo, Laburú, Arruda e Nardi (2003), depois de também criticarem a referida 

corrente, se voltam para o que acreditam ser uma superação dos obstáculos 

encontrados nos construtivismos radical e social. O pluralismo metodológico seria 

então a alternativa utilizada. Assim, segundo eles: 

Na sua tradução em estratagemas de ensino ele não revela, portanto, 
ser contra todo e qualquer procedimento metodológico, mas contra a 
instituição de um conjunto único, frio, restrito, de regras que se pretenda 
serem universalmente aceitas e principalmente válidas e verdadeiras 
para qualquer e toda situação de aluno, professor, sala de aula, faixa 
etária, escola, etnia cultural, linguística, matéria, conceito, etc. 

A compreensão de que o processo de aprendizagem pode e precisa ser 
elaborado com obediência a regras fixas e universais é, a um tempo, 
fantasiosa e perniciosa. É fantasiosa, pois implica numa visão 
demasiado simplista das capacidades dos aprendizes e das 
circunstâncias que lhes estimulam ou provocam o desenvolvimento. É 
perniciosa, porque a tentativa de emprestar vigência às regras nos 
conduz a acentuar algumas qualificações, em detrimento de uma 
formação humanitária mais geral. Além disso, a ideia é prejudicial à 
aprendizagem, na medida em que leva a ignorar as complexas 
condições físicas, históricas e motivacionais que exercem influência 
sobre a evolução intelectual do aprendiz. O exame mínimo que se pode 
fazer do contexto de uma aula projeta-se na perspectiva de uma rede 
de pressupostos epistemológicos, ontológicos, políticos, históricos, 
culturais, sócio-econômicos, afetivos, motivacionais e psicológicos, que 
excedem uma pauta meramente metodológica. Os alunos, como 
fizemos notar na seção anterior, são, de certa forma, incomensuráveis 
entre si – e isso sem falar no professor –, no sentido de que dificilmente 
obedecem e se adequam a padrões psicológicos e cognitivos pré-
determinados. (LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003, p. 252). 

Depois de estudar essa forma de superação, colocada pelo pluralismo 

metodológico, entendemos que ela ainda apresenta limitações. Em primeiro lugar, 

porque seria complicado pensar que o professor, ao compreender e aplicar uma 

metodologia de ensino, baseada em alguma teoria, estaria tendo uma visão demasiado 

simplista das capacidades dos aprendizes e das circunstâncias que lhes estimulam ou 

provocam o desenvolvimento. Isso se dá pelo fato de nenhum professor, humanamente 

limitado, conseguir, justamente pela complexidade das teorias e do ambiente escolar, 

determinar adequadamente, para cada aluno, qual o melhor modo de mediar o 

processo de ensino. É essencial, que o processo de ensino, tenha por base os 

pressupostos educacionais adequados.  
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Em segundo lugar, porque essa superação, ao tentar fugir dos diferentes ramos 

do construtivismo, continua circunscrita ao Pós-modernismo, ou seja, tem a 

compreensão superficial de que os diferentes pressupostos educacionais possuem os 

mesmos fundamentos ontológicos, epistemológicos e lógicos. Se assim fosse, a 

reflexão que estamos realizando não existiria. 

Já temos, neste instante, a noção da dificuldade que é reconhecer quais 

pressupostos educacionais vão em direção oposta ao que entendemos por um 

processo de limitação na formação das pessoas, que tem como resultado a alienação. 

Isso se deve, essencialmente, pela pouca compreensão, por parte de certos 

pesquisadores, tanto de Vigotski quanto dos pressupostos marxistas, que 

fundamentam sua teoria. Sendo considerado um dos principais pilares do sócio-

construtivismo, sua teoria serviu para fundamentar a proposta de renovação do ensino 

de Ciências. Os responsáveis pela tal “renovação” entendem que: 

[...] A perspectiva de construtivismo que nos interessa defender em 
relação à aprendizagem tem a ver com o nosso entendimento da 
aprendizagem como processo social e culturalmente mediado. Ou seja, 
estamos, no essencial, a valorizar a compreensão de situações e 
contextos sócio-culturais em que a aprendizagem tem lugar e do modo 
como esta é influenciada por tais situações e contextos. Estamos, 
nomeadamente, a falar de Vygotsky (1962, 1978), embora (pelo menos) 
outros autores (ainda que com ênfase diferente) devam ser referidos em 
relação a esta orientação sócio-construtivista como, por exemplo, 
Bakhtin (1981) e Lave & Wenger (1991). 

Vygotsky, ao contrário de Piaget, preocupa-se essencialmente com a 
aprendizagem e a influência do ambiente social e cultural nos processos 
de aprendizagem. Para ele, a direção essencial do desenvolvimento 
não vai do individual para o social mas do social para o individual. De 
um processo de natureza interpessoal passa-se progressivamente para 
um processo de natureza intrapessoal. Sem deixar de reconhecer a 
importância fundamental da atividade individual, destaca que o indivíduo 
progride pela apropriação da cultura através das interações sociais, cuja 
vivência favorece a sua interiorização. Tal interiorização corresponde à 
reconstrução interna de uma operação externa e, nesse sentido, para 
Vygotsky, o desenvolvimento é uma sócio-construção. A influência 
positiva das interações sociais nas aprendizagens cognitivas foi 
experimentalmente demonstrada pelos investigadores da corrente da 
Psicologia Social, particularmente no que respeita ao papel do conflito 
sóciocognitivo no êxito das interações mostrando a importância dos 
confrontos entre pares. (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 375-
376). 

As críticas de Carvalho (2005) a respeito do sócio-construtivismo se aplicam a 

forma como esses pesquisadores compreendem Vigotski, isso porque nele 

observamos que, quando se trata do desenvolvimento cognitivo, existe uma atenção 
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tanto com os contextos sócio-culturais quanto com os confrontos entre pares. Assim, se 

valoriza a influência dos contextos atuais (singulares), nos processos de aprendizagem, 

em detrimento do amplo contexto histórico. Consequentemente, ao se valorizar tais 

contextos, o confronto entre os pares acaba circunscrito ao cotidiano dos alunos, 

terminando por propiciar um conhecimento superficial da realidade. 

Entretanto, buscando uma efetiva superação das distorções na compreensão de 

Vigostki, devemos explicitar que as críticas feitas só atingem a teoria dele na medida 

em que ela é compreendida separadamente de seus pressupostos marxistas. Sobre 

esse aspecto Duarte (2001) revela: 

Embora a grande maioria dos livros publicados no Brasil sobre o 
pensamento de Vigotski seja absolutamente omissa quanto a isso, o 
fato é que a tradução para o português do livro Pensamento e 
Linguagem (VYGOTSKY, 1993 b), cuja primeira edição brasileira foi 
lançada em 1987, não é tradução do texto integral, mas sim de uma 
versão resumida publicada em inglês, nos EUA, no ano de 1962. Essa 
versão resumida cortou mais de 60% do texto original, pois o texto, na 
versão integral, publicado nas obras escolhidas em espanhol 
(VYGOTSKI, 1993a, p. 11-347) tem 337 páginas, enquanto na edição 
em português tem 132 páginas”. (DUARTE, 2001, p. 208). 

Torna-se oportuno revelar que no texto, escrito pelos autores António Cachapuz, 

João Praia e Manuela Jorge, em nenhum momento, se evidenciam os pressupostos 

marxistas presentes na teoria de Vigotski. Ao contrário, o que se faz é destacar a 

necessidade de o aluno “aprender a aprender”11. Nesse texto também não aparece 

nenhuma referência aos estudos de Luria, Leontiev e Davidov, mesmo sendo eles os 

responsáveis por desenvolver certas noções da teoria vigotskiana. Depois de 

constatarmos o fato de nas referências bibliográficas de tal texto existir apenas duas 

versões, em inglês, das obras de vigotski, sendo uma delas precisamente a obra 

publicada no ano de 1962, intitulada Thought and language (Pensamento e 

Linguagem), não nos restam dúvidas que esses autores, ao incluírem a teoria de 

Vigotski na corrente sócio-construtivista, demonstraram pouco conhecimento acerca da 

referida teoria. 

Neste sentido, quando questionamos a apropriação da obra psicológica 
de Vigotski por ideários pedagógicos que têm por lema central o 
“aprender a aprender”, estamos questionando a possibilidade de 
utilização da psicologia vigotskiana para legitimação de concepções 
ideologicamente articuladas à sociedade capitalista contemporânea, 

                                                 
11 Sobre a incorporação de Vigotski ao lema “aprender a aprender” recomendamos a leitura de Duarte 
(2001). 



47 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   

não importa se na forma explícita de adesão à ideologia da sociedade 
regida pelo mercado, isto é, a ideologia neoliberal, ou se na forma 
aparentemente crítica de um discurso pós-moderno para o qual todo 
projeto de transformação política consciente da totalidade social 
redundaria em propostas autoritárias e não passaria de uma herança da 
“ilusão iluminista” de emancipação humana por meio da razão. 
(DUARTE, 2001, p. 23). 

Continuemos, então, a expor, mesmo que sucintamente, mais algumas das 

críticas de Duarte às compreensões distorcidas da teoria de Vigotski. Isso torna-se 

necessário na medida em que nos servirá de fundamento para compreendermos os 

riscos que correm aqueles que se aventuram nos caminhos da teoria educacional que 

propõe a superação dos processos alienantes. Dito isso, concordamos com Duarte 

quando este crítica a tentativa de aproximação da interpretação da epistemologia 

piagetiana defendida por Ernst Von Glasersfeld com a teoria de Vigotski. 

Não poucas vezes temos visto educadores entenderem que a 
contribuição da teoria de Vigotski seria a de trazer “a questão do social 
para o construtivismo”, complementando, dessa forma, outras teorias, 
como a de Piaget, nas quais “o social” seria secundarizado. Em primeiro 
lugar, não concordamos que a teoria de Piaget precise ser 
complementada no que se refere à questão das interações 
intersubjetivas, pelo simples fato de que tal questão foi sim contemplada 
por Piaget. [...] Em segundo lugar, entendemos que interpretar o social 
na psicologia vigotskiana como reduzido à interação intersubjetiva 
revela um total desconhecimento do que seja a concepção marxista do 
homem como ser social e do que seja a concepção vigotskiana do 
caráter sócio-histórico da formação do indivíduo humano. É importante 
também frisar que em absoluto podemos concordar com Daniels 
quando este admite a possibilidade de a teoria vigotskiana fundamentar 
epistemologias e pedagogias não só diferentes, como também opostas. 
A questão que está em jogo é a de se a psicologia de Vigotski e demais 
componentes da escola histórico-cultural é ou não compatível com a 
pedagogia do “aprender a aprender”, se a psicologia de Vigotski pode 
ou não ser integrada ao movimento construtivista, em termos 
epistemológicos, psicológicos e pedagógicos. Nossa resposta é 
categoricamente negativa. (DUARTE, 2001, p. 41, grifos nossos). 

Disso decorre que: 

[...] A teoria de Vigotski, e demais integrantes da Psicologia Histórico-
Cultural valoriza o caráter ativo do processo de apropriação numa 
direção absolutamente conflitante com a distinção piagetiana entre 
desenvolvimento espontâneo e transmissão socioeducativa e de forma 
também conflitante com o modelo interacionista que biologiza as 
relações entre indivíduo e meio, isto é, entre indivíduo e sociedade. 
(DUARTE, 2001, p. 146) 

Finalmente, sobre a questão da incompreensão na teoria de Vigotski, é possível 

evidenciar que: 
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Da perspectiva de certas correntes pós-estruturalistas, o significado 
nunca é fixo, tendo como referente um mundo material, “real”. O 
significado é sempre construído, produzido, de forma contextual, no 
interior de práticas determinadas e não necessariamente como 
distorção de uma realidade que exista para além dessa distorção [...]. 
Aqui não podemos deixar de assinalar a aproximação existente entre 
esse tipo de concepção e várias das idéias que vêm sendo difundidas 
por autores que se apresentam como intérpretes de Vigotski, nas quais 
a educação é vista como um processo de “negociação de significados”, 
um processo interativo onde os agentes envolvidos iriam construindo 
seus significados pessoais por meio da interação com os significados 
construídos por outros agentes sociais. Assim, o caráter social do 
conhecimento, presente na teoria vigotskiana, é transformado por esses 
intérpretes em um relativismo epistemológico, em que tudo é reduzido a 
uma interação semiótica. Nessa perspectiva, a tarefa principal da escola 
deixa de ser a de transmitir um saber objetivo sobre a realidade natural 
e social, para ser a tarefa de propiciar as condições para um processo 
coletivo e interativo de compartilhamento e construção de significados 
que, em última instância, são pessoais, sendo considerados também 
sociais e culturais porque fazem parte de um mesmo contexto interativo. 
Não será essa a razão pela qual esses intérpretes de Vigotski insistem 
tanto na questão da linguagem, dos signos, da interação e do caráter 
cultural do aprendizado, secundarizando a questão da transmissão do 
saber objetivo pela escola? Não estaríamos aí perante uma, nem 
sempre consciente, pós-modernização de um autor marxista? 
(DUARTE, 2001, p. 116). 

Portanto, como paulatinamente buscamos assinalar, a apropriação pós-moderna 

da teoria Vigotskiana ocorreu no sócio-contrutivismo, especialmente, por meio de uma 

distorção na qual o significado construído de forma imediata e contextual é superior ao 

significado construído por outros agentes sociais ao longo da história humana. Ou seja, 

os signos e os significados elaborados a partir da interação dos grupos de alunos no 

interior do campo escolar acabam se tornando mais importantes do que alcançar os 

significados advindos do conhecimento historicamente elaborados pelo gênero 

humano. De modo que tal distorção acaba por deixar de lado a relação entre a 

totalidade, a singularidade e a particularidade, mesmo sendo tal relação fundamental 

para Vigotski. Entendida dessa forma a teoria do referido autor acaba por se aproximar 

dos critérios que fundamentam a sociedade capitalista. 

Finalmente, depois de reconhecermos algumas das distorções na compreensão 

da teoria de Vigotski, encontradas também na proposta de renovação do ensino das 

ciências, é imprescindível, para concluirmos esse capítulo, falar, mesmo que de forma 

inicial, o que entendemos por um desenvolvimento no campo da Educação em Ciência. 

Ressaltamos, que o esse esforço se faz essencial, em primeiro lugar, na medida em 

que todo ser humano em formação, sem exceção, deve ter oportunidade de poder 
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usufruir da práxis revolucionária (formação plena), para que com isso possa exercer 

sua cidadania. Em segundo lugar, porque procuramos destacar outra forma de 

compreender a teoria de Vigotski, já que tal teoria é o pilar central da Teoria Histórico-

cultural. Como se dariam então as transformações na Educação em Ciências se 

considerássemos que tanto a filosofia marxista quanto a Teoria Histórico-cultural 

podem indicar o caminho para o desenvolvimento do ensino de ciências? 

Em específico, antes de começar a refletir sobre essas transformações, torna-se 

crucial esclarecer que não entendemos o campo da Educação em Ciência (ver figura 1, 

p. 43) como algo estático, inerte. Ao contrário, compreendemos que este, em seu 

dinamismo real, está constantemente produzindo novas ligações entre as diferentes 

áreas de conhecimentos. Isso significa, por um lado, que o estamos considerando 

como uma unidade dinâmica, indivisível e complexa. Por outro, que qualquer 

transformação em um ponto da estrutura termina por possibilitar uma transformação no 

restante dela.  

Teremos agora o objetivo de mostrar uma das transformações que devem 

ocorrer na compreensão da educação científica se fundamentarmos o processo 

educativo na teoria Histórico-Cultural e em sua filosofia marxista. Devemos ressaltar 

que não pretendemos apresentar aqui a totalidade de uma proposta alternativa, pois 

isso exigira um trabalho à parte. Portanto, discutiremos, parcialmente o que pode, ao 

nosso ver, proporcionar o desenvolvimento do campo da Educação em Ciência. 

Trataremos somente de certas particularidades que dizem respeito à relação entre a 

História/ Filosofia da Ciência e a Psicologia/ Ciência da educação. 

 

3.2 Discutindo parte da transformação no campo da Educação em 
Ciências: apropriando-se da Teoria histórico-cultural para 
compreender a relação entre História/ Filosofia da Ciência e a 
Psicologia/ Ciência da educação. 

 

Primeiramente, para refletir acerca de qualquer relação que envolva a História/ 

Filosofia da Ciência é preciso centrar nossas atenções nas formas de conhecimento 

que, na sociedade moderna, mais interferem na vivência do homem. Certamente, após 

realizarmos as devidas ponderações, encontraremos, essencialmente, duas formas de 
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obter o conhecimento. A primeira forma de conhecimento é o que designamos por 

conhecimento prático ou “senso comum” e a segunda denominamos de conhecimento 

científico. 

Resumidamente, o “senso comum”, também denominado de conhecimento 

vulgar, consiste no estabelecimento de interpretações consensuais aceitas 

coletivamente, estabelecidas mediante uma espécie de negociação implícita ao longo 

da convivência dos seres humanos, que utiliza como referencial padrão de diálogo os 

sentidos e as sensações. Já o conhecimento científico é formulado sobre 

questionamentos e problemas construídos, na tentativa de elaborar uma resposta que 

torne a natureza do problema, em si, inteligível. Mais ainda, o conhecimento e o seu 

processo de construção não são fechados, finalizados ou mesmo põem fim aos 

problemas. Conforme afirma Bachelard, “o homem movido pelo espírito científico 

deseja saber, mas para imediatamente, melhor questionar” (1996, p. 21). 

Exatamente pelo fato dessas duas formas de conhecimento possuírem raízes 

distintas é que Marx destacou: “Se a forma da manifestação e a essência das coisas 

coincidissem, imediatamente, toda ciência seria desnecessária” (MARX apud 

VIGOTSKI, 2001, p. 293 – 294). Diante deste entendimento, é crucial evidenciar que 

nas sociedades modernas, mais desenvolvidas, temos a preponderância do 

conhecimento científico sobre o senso comum.  

Na tentativa de compreender e revelar como é constituída a racionalidade 

científica, para entender sua hegemonia, em 1965, alguns filósofos da ciência, como 

Popper (2001), Kuhn (1998), Lakatos (1978) e Feyerabend (1977) realizaram um 

debate sobre a crítica e o desenvolvimento do conhecimento (LAKATOS; MUSGRAVE, 

1979), pois diante dos avanços alcançados por algumas teorias emergentes na época, 

entre as quais se destaca a teoria de Einstein, surgiram algumas questões 

fundamentais como: qual é a confiabilidade do conhecimento científico? Como esse 

conhecimento se desenvolve? É possível dizer que a ciência possui um método uno? O 

que esse conhecimento nos mostra a respeito do que é o real que o torna mais 

eficiente que outras formas de conhecimento? 

A partir da diversidade e complexidade das respostas dadas aos problemas 

envoltos nas questões da estruturação do conhecimento científico, nas múltiplas 

posturas em relação às formas de compreender a realidade, os cientistas passaram a 
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ter uma preocupação explícita nesse aspecto, pois estava posta a dúvida da 

supremacia da racionalidade científica em relação às demais formas de pensar o 

mundo. Pode-se dizer, portanto, que o tema continuou e continua sendo trabalhado por 

diversos pesquisadores, entre os quais podemos destacar: Maturana (2001), Morin 

(2005), Latour (2000) e Stengers (2002), que desenvolveram trabalhos com diferentes 

perspectivas. 

Contudo, a preocupação com tais questões não ficou restrita aos pesquisadores 

responsáveis pelo desenvolvimento destes aspectos do conhecimento científico, pois 

os autores da proposta de renovação para o ensino de Ciências também ressaltaram a 

necessidade de discutir a história e a filosofia da Ciência no ensino. O intuito deles era 

o de aproximar o fazer científico do ensino. O principal motivo dessa aproximação seria 

dado pelo fato de ser perceptível, em nosso cotidiano, a hegemonia de uma concepção 

de ciência que foi constantemente criticada por Chalmers (1993). Esse pesquisador a 

sintetiza do seguinte modo: 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas 
são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da 
experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é 
baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc. Opiniões ou 
preferências pessoais e suposições não têm lugar na ciência. A ciência 
é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é 
conhecimento provado objetivamente (CHALMERS, 1993, p.24). 

Lançar o olhar para essa tradicional concepção de ciência seria revelar a pouca 

preocupação dos professores em ensinar os modos de elaborar/desenvolver o 

conhecimento científico. Não é complicado entender por que os autores da renovação 

do ensino de Ciência procuraram destacar a necessidade de levar tanto a história da 

ciência quanto o debate epistemológico desse conhecimento para o ensino. 

Indubitavelmente, a inserção da História/Filosofia da ciência no campo da 

Educação em Ciência era necessária para o desenvolvimento desse campo. Por sofrer 

a influência dos pressupostos sócio-construtivistas, esta inserção acabou distorcida. 

Especificamente, destacamos que isso aconteceu, em grande medida, por causa do 

entendimento “de que as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas 

quais está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e 

experiências, é tida como a mais desejável.” (DUARTE, 2001, p. 56). Ou seja, temos 

aqui implícita a ideia de que o professor, durante o processo educativo, deve apenas 

propiciar as condições necessárias para que seus alunos possam se desenvolver. Mas 
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tendo tanto o professor quanto o aluno uma ideia fragmentada do que seja a 

História/Filosofia da Ciência, como poderia ocorrer a aprendizagem de tal 

conhecimento? 

Se pensarmos que tanto o aluno quanto o professor são autônomos o suficiente 

para lidar com a complexidade da História/Filosofia da ciência estamos indo em direção 

totalmente oposta às considerações que realizamos até aqui, pois se o 

desenvolvimento do gênero humano depende das apropriações dos conhecimentos 

historicamente elaborados, transmitidos às novas gerações pelas gerações 

precedentes, como é possível esperar que o ensino se limite a priorizar “as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo”? 

Devemos observar que quando os autores da referida proposta de renovação ao 

tratarem de discutir, tanto na formação inicial como na continuada, as formas de 

trabalhar, no ensino de Ciência, os assuntos relacionados à História/Filosofia da ciência 

acabaram por considerar que os professores ou futuros professores são autônomos o 

suficiente para compreenderem toda complexidade dos pensamentos que circundam 

este tema. Uma consequência direta deste processo foi o obscurecimento da distinção 

entre os conteúdos que devem ser ensinados e os que não. Assim, o ensino de 

Ciências acabou por priorizar o ensino parcial das distintas interpretações para os 

diferentes modos de elaboração do conhecimento científico em detrimento do 

conhecimento objetivo, historicamente produzido pelo gênero humano. 

O que revelamos é que o ensino de Ciências precisa valorizar a transmissão12 

dos conhecimentos historicamente desenvolvidos. É por causa da existência de uma 

cultura, responsável pela compreensão da realidade criada e desenvolvida pelo gênero 

humano, que se faz imprescindível transmitir os conhecimentos objetivos, produzidos 

durante o desenvolvimento de cada geração precedente. Devemos ter uma atenção 

especial para com os conhecimentos chamados científicos que são tão necessários 

para a transformação da vida em sociedade, isso porque a ciência é fundamental para 

propiciar uma existência responsável, consciente. Como poderíamos, então, 

compreender o papel da História/Filosofia da Ciência no ensino de Ciência? 

                                                 
12 É crucial ressaltar que quando utilizamos a palavra transmissão nós não estamos dizendo que o papel do professor 

é falar e o do aluno é absorver o que foi falado. Por transmissão queremos dizer que existem determinados 

conhecimentos que, por serem elaborados e desenvolvidos pelo gênero humano, ganharam certo grau de 

objetividade, e por isso eles devem ser passados para as gerações futuras. A escola deve ser o local onde as nova 

gerações deverão se apropriar desses conhecimentos. 
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 Se considerarmos os apontamentos de Kosik (1976), entenderemos que: 

O esforço direto para descobrir a estrutura da coisa e “a coisa em si” 
constitui desde tempos imemoriais, e constituirá sempre, tarefa precípua 
da filosofia. As várias tendências filosóficas fundamentais são apenas 
modificações desta problemática fundamental e de sua solução em 
cada etapa evolutiva da humanidade. A filosofia é uma atividade 
humana indispensável, visto que a essência da coisa, a estrutura da 
realidade, a “coisa em si”, o ser da coisa, não se manifesta direta e 
imediatamente. Neste sentido a filosofia pode ser caracterizada como 
um esforço sistemático e crítico que visa a captar a coisa em si, a 
estrutura oculta da coisa, a descobrir o modo de ser do existente. 
(KOSIK, 1976, p. 13-14, grifos do autor). 

Sucintamente, a filosofia é entendida por Kosik como o esforço direto para 

descobrir a estrutura da coisa e “a coisa em si”. Esse esforço possui um 

desenvolvimento inerente a qualquer conhecimento humano, por isso esse 

conhecimento se modifica em cada etapa evolutiva da humanidade. Não é contraditório 

existirem diversas tendências filosóficas fundamentais. Devemos ter em consideração 

que cada tendência corresponde a uma determinada etapa de desenvolvimento do 

gênero humano. Portanto, a tendência filosófica que corresponde a uma etapa anterior, 

estando presente na etapa seguinte, de modo algum, por si só, pode ser considerada 

como um esforço sistemático e crítico que visa captar a coisa em si, a estrutura oculta 

da coisa, revelando o modo de ser do existente. Para reconhecer que tendência 

filosófica corresponde ao atual desenvolvimento do gênero humano devemos, por 

exemplo, averiguar a relação entre os fundamentos de certa tendência filosófica e o 

grau do desenvolvimento concreto (objetivo) da humanidade. Só deste modo 

estaremos em condições de compreender a generalização13 dos fatos. 

Falar da inserção da Filosofia da Ciência no campo da Educação em Ciência é, 

de certo modo, falar da tendência filosófica que possibilite uma ampla e atual reflexão a 

respeito do desenvolvimento dos indivíduos presente na sociedade moderna. Por isso, 

na atual conjuntura, entendemos que esta tendência deve ter como cerne o processo 

de desenvolvimento do gênero humano. Ou seja, deve ter como fundamento aquele 

processo evidenciado por Leontiev (1978). 

                                                 
13 “[...] A generalização é a conexão interna dos fatos e que o próprio fato é reflexo de um determinado 

contexto. Cada fato na sua essência ontológica reflete toda a realidade; e o significado objetivo dos fatos 
consiste na riqueza e essencialidade com que eles completam e ao mesmo tempo refletem a realidade.” 
(KOSIK, 1976, p. 45, grifos do autor). 
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Com a intenção de localizar as tendências filosóficas que possuem como cerne 

o desenvolvimento do gênero humano, podemos, por exemplo, discutir brevemente 

alguns dos pensamentos de Humberto Maturana. Em síntese, esse autor entende que 

para a elaboração e desenvolvimento do conhecimento científico é crucial olharmos a 

biologia do cientista. Compreende-se que o homem desenvolve o conhecimento 

científico tomando por base a sua estrutura anatômica. Com base nesse entendimento 

Maturana (2001) destaca: 

O fato de sermos animais coletores fica evidente pelo menos em duas 
circunstâncias: quando alguém vai ao campo e encontra amoras por lá, 
ou outras frutas silvestres, a pessoa as colhe, as come e... caramba, 
como passa bem! No fundo, muitas vezes queremos tirar férias só para 
ir ao campo comer amoras, para agir como um animal coletor. Há 
também outras circunstâncias nas quais nos encontramos como 
animais coletores, que é no supermercado. Se deixamos de lado toda 
nossa crítica ao sistema econômico, que nos leva a falar contra os 
supermercados, estou seguro de que, quando estamos no 
supermercado, nos sentimos muito bem. A gente pega, olha, larga, 
ah!... Somos animais coletores. Essas reações não são culturais, e o 
êxito do supermercado, diria eu, não tem a ver com a cultura, mas com 
a biologia: é o prazer que se tem em mover-se nesse espaço, que é o 
paraíso onde tudo está à mão. Esses seres hominídeos viviam no 
paraíso — eram poucos, a natureza não estava sobrecarregada nem 
destruída pelo excesso de seres humanos que tiravam e tiravam e 
tiravam, então aí estava tudo à mão. Então, não eram seres que viviam 
mal, eram seres que viviam muito bem: umas poucas horas por dia e 
tinham assegurada a alimentação. Nós temos que trabalhar nove horas, 
e às vezes muito mais para poder comer pouco e mal. (MATURANA, 
2001, p. 93, grifos nossos). 

Após análise deste trecho, percebe-se que Maturana acaba revelando que 

temos presente, em nosso organismo, características que, por serem biológicas, 

existem em nossa espécie desde nossa origem. Assim, conhecer e valorizar tais 

características torna-se crucial para produzir o “bem-estar” das pessoas que vivem na 

sociedade moderna. A esse respeito, podemos questionar: Se desde a nossa origem o 

nosso organismo apresentava, em grande medida, tais características biológicas, 

suficientes para que nos sentíssemos “muito bem”, qual seria a explicação para as 

transformações posteriores que ocorreram na espécie humana? 

 Maturana, ao tentar colocar em destaque a relevância da corporalidade dos 

seres humanos, acaba por tornar secundária a importante contribuição da cultura, 

material e imaterial, tanto para a sobrevivência quanto para o desenvolvimento da 

espécie humana. O que acontece é que esse pesquisador, ao valorizar o fato de que a 

espécie humana é uma espécie de animais coletores, termina por esquecer que o 
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trabalho, como atividade principal do homem, sempre esteve na base das 

transformações que ocorreram no desenvolvimento do gênero humano, por isso nos 

sentimos bem “quando estamos no supermercado”.  

O problema desta compreensão é a alteração da realidade provocada pelo 

pensamento em si. Nela acaba-se por omitir o fato de que os indivíduos de uma 

sociedade moderna, desde o seu nascimento, estão em uma realidade mediada pelos 

elementos culturais. Por isso, este autor não pode nos dar condições para reconhecer 

que o próprio ato de ir fazer compras no supermercado contém elementos culturais, 

pois aí também existe o fetiche das mercadorias14. Sem valorizar a mediação da 

cultura no desenvolvimento das pessoas é impossível, por exemplo, se chegar ao 

entendimento coerente de que muito do que nós temos prazer em comprar é, em 

grande medida, desnecessário para a manutenção da vida. Se ficássemos na 

superfície da compreensão de sermos animais coletores, jamais teríamos condições de 

transformar a realidade da exploração dos homens pelos homens.  

Portanto, devemos perceber que para entender a realidade em que vivemos, 

tendo em conta o atual nível de desenvolvimento do ser humano, temos de observar 

tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos histórico-sociais, sendo que os 

últimos, em determinada etapa do processo de desenvolvimento da espécie humana, 

passaram a ser determinantes. Em outras palavras: o desenvolvimento do gênero 

humano passou a ocorrer por meio de leis sócio-históricas. 

O fato de Maturana desconsiderar os aspectos culturais inviabiliza a 

compreensão de determinados fundamentos inerentes ao processo de conhecimento. 

Assim, ainda podemos mostrar que este pesquisador, ao refletir sobre algumas 

especificidades do desenvolvimento biológico do ser humano, observa: 

Frequentemente se diz que essa transformação do cérebro está 
associada ao uso de instrumentos e ferramentas. Eu discordo disso da 
seguinte forma: digo que está associado à linguagem, à história da 
linguagem. Como a linguagem tem a ver com as coordenações de ação, 
as ferramentas entram aí, mas a riqueza, a diversidade operacional de 
coordenações de ação da linguagem, tem a ver com as coordenações 
de ação na convivência, e não com a diversidade das ferramentas que 
produzimos. Se vocês olharem o dicionário, as palavras que temos para 
instrumentos e ferramentas são muitas. Mas se vocês olharem com 
cuidado, vão ver que a bagagem fundamental diz respeito às 
coordenações de ação, particularmente das relações interpessoais. 

                                                 
14 A esse respeito ver Ianni (1984), na parte que trata sobre fetichismo e reificação. 
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Então, nosso cérebro é um cérebro que está relacionado com a história 
da linguagem, na conservação de um modo de vida que envolve coleta, 
caça ocasional também centrada na coleta, no compartilhar alimentos, 
na convivência recorrente na sensualidade, nas coordenações de ação. 
No momento em que a linguagem surge das recorrências das 
coordenações de ação, da recursão nas coordenações de ação, isso 
começa a se conservar e isso é nossa linhagem. (MATURANA, 2001, p. 
96, grifos nossos). 

No trecho acima, podemos observar, inicialmente, que esse especialista, ao 

considerar a linguagem como principal responsável pela transformação do cérebro, 

termina por relegar ao segundo plano a importante contribuição dos instrumentos para 

o desenvolvimento do gênero humano. Torna-se, portanto, superficial a relevância dos 

instrumentos para o desenvolvimento da atividade produtiva do homem. Este fato nos 

leva a inferir: será que para Maturana a linguagem, tida como a principal responsável 

pela transformação do cérebro, surge sem que os indivíduos estejam em atividade? 

Se considerarmos que o homem, ao desenvolver e utilizar certos instrumentos 

em suas atividades, acaba transformando tanto o meio circundante como a si próprio, 

devemos concluir que o resultado deste processo é o conhecimento do objeto da 

atividade. Consequentemente, o conhecimento deste objeto, em certo sentido, 

transforma e desenvolve o cérebro. Se acreditarmos que a linguagem por si só seja 

capaz de transformar o cérebro, estaremos inviabilizando a compreensão objetiva do 

próprio homem, já que o ser humano é uma unidade complexa. Para complementar 

esse raciocínio salientamos que: 

As conquistas do desenvolvimento histórico humano são consolidadas e 
transmitidas de forma exotérica, externa. Esta nova forma de 
acumulação da experiência filogenética (ou mais concretamente, 
histórico-social) surgiu porque a forma específica da atividade do 
homem é a atividade produtiva. Ou seja, a atividade fundamental dos 
homens é o seu trabalho. (LEONTIEV, 1991, p. 63). 

Assim, para concluir a análise do texto escrito por Maturana, é importante 

também destacarmos que nele se faz presente, em certa medida, a desvalorização da 

riqueza material, dos diversos instrumentos que historicamente foram elaborados e 

desenvolvidos por determinada sociedade. Isso ocorre porque não se tem em conta 

que a atividade produtiva do gênero humano, desde o início, é complexa e não se 

restringe, portanto, a “um modo de vida que envolve coleta” ou a mera “coordenação 

de ações”. 
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Neste momento, podemos questionar: o que pode nos proporcionar essa 

reflexão crítica, acerca dos pensamentos de Maturana, na busca da elaboração do 

caminho para transformar o campo da Educação em Ciências? 

O fato é que realizar reflexões desse tipo faz emergir a compreensão de que a 

aproximação superficial, feita por alguns pesquisadores, entre a História/Filosofia da 

ciência e o ensino de Ciências impossibilita a percepção de que nem todas as 

tendências filosóficas, existentes no nosso atual nível de desenvolvimento, evidenciam 

o processo de desenvolvimento do gênero humano que temos destacado. Assim, não 

estamos tratando de afirmar que Maturana esteja incorreto na globalidade de seus 

pensamentos. O nosso intuito é apenas evidenciar que uma Filosofia da Ciência que vá 

em direção à transformação do campo da Educação em Ciência deve ter como 

fundamento a compreensão necessária acerca de como ocorreu e continua ocorrendo, 

no desenvolvimento do gênero humano, o desenvolvimento dos distintos 

conhecimentos científicos. Em outras palavras: esta filosofia deve olhar para a história 

do conhecimento científico e retirar de lá os nexos da atividade científica. 

Contudo,  

Antes de poder dizer fundamentadamente como é a história, devemos 
saber o que é a história e como é ela possível. Se a história é absurda e 
cruel, trágica ou burlesca, se nela se realiza um plano providencial ou 
uma lei imanente, se ela é o cenário do arbítrio e do acaso ou o terreno 
do determinismo: a cada uma destas perguntas e a todas em conjunto 
só podemos responder satisfatoriamente se já sabemos o que é a 
história. 

O historiador indaga o que acontece na história, ao passo que o filósofo 
se propõe o problema do que é a história e como em geral ela é 
possível. O historiador se ocupa da história da Idade Média ou da das 
épocas mais recentes, da história da música e da pintura, da história 
das ideias ou das personalidades excepcionais, da história de um único 
povo ou da história mundial, da história de uma época determinada ou 
da história de toda a humanidade. O filósofo, ao contrário, quer saber 
quais são os pressupostos de toda e qualquer história, e como em geral 
pode existir algo do gênero da história. Com os seus problemas o 
filósofo não entra na esfera da problemática específica do historiador, 
mas examina os pressupostos da sua ciência e desse modo realiza um 
trabalho que o historiador, com os meios de que dispõe e no âmbito da 
sua ciência, não está em condições de realizar. 

O homem cria a história e vive na história, já há muito tempo antes de 
conhecer a si mesmo como ser histórico. Mas a consciência histórica, 
que descobriu na história a dimensão essencial da realidade humana, 
não nos diz ainda por si mesma a verdade sobre o que é a história. 
(KOSIK, 1976, p. 209-210). 
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Portanto, se nos propusermos a buscar compreender o que é a história do 

conhecimento científico e como ela é possível, entenderemos que isso, de certo modo, 

é procurar conhecer os nexos da atividade científica. Esta é uma das compreensões 

que, no nosso entendimento, se faz emergencial no ensino de Ciências. Necessária 

pelo fato de que os professores, orientados pelos princípios do sócio-construtivismo, 

terminam de algum modo por tratar a História da Ciência como algo pronto e acabado. 

Eles não percebem que utilizar apenas os fragmentos históricos do desenvolvimento de 

determinado conteúdo científico, sem discutir, como faz o filósofo ou cientista, o que é 

sua totalidade e como ocorre seu desenvolvimento, dificulta ou até mesmo inviabiliza a 

aprendizagem desses conteúdos. 

Depois de refletirmos sobre a relação entre História/ Filosofia da Ciência e a 

Psicologia/ Ciência da Educação estamos em condições de apresentar, em forma de 

rede, o que nós entendemos por Educação em Ciências: 

 

Figura 2:  Especificidades da Educação em Ciências fundamentada na Teoria histórico-

cultural. 

Em um primeiro momento pode parecer que o quadro apresentado não difere 

muito do quadro feito por Cachapuz, Praia e Jorge (2004) (figura 1). Entretanto esse é 

substancialmente diferente daquele, isso porque procura estabelecer outras ligações 

que podem vir a se materializar no campo da Educação em Ciência. Por motivos 
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condicionais não apresentaremos todos os detalhes de como percebemos todas as 

mudanças nas relações estabelecidas nesse novo quadro (figura 2). Assim, vamos nos 

limitar a destacar três pontos que são os mais importantes para nossa reflexão. 

O primeiro ponto é que o quadro anterior, ao ressaltar as noções da filosofia 

marxista, mostra, em certa medida, a relação entre a “História/Filosofia da Ciência” e a 

“Psicologia/Ciência da Educação”. O segundo ponto é que agora o campo 

“Psicologia/Ciência da Educação” deve estruturar o campo da Educação em Ciência 

por meio da Teoria da Atividade15. O terceiro e último ponto é o surgimento de novos 

campos (“Avaliações externas”, “Reformas/políticas educacionais”, “Sistema 

econômico), com novas relações. Sobre esse último ponto revelamos que, apesar 

dessas áreas de conhecimento não terem sido tratadas pela proposta de renovação, 

nós, por considerarmos sua relevância, trataremos de analisar como tais áreas, no 

interior da sociedade capitalista, tem se relacionado com a Educação em Ciências. O 

intuito de destacá-las é tanto para evidenciar a necessidade de compreender como os 

diferentes elementos, ao se relacionarem, terminam por objetivar a educação científica 

ofertada, quanto para dizer que mudar as compreensões acerca do ensino de Ciências 

implica, necessariamente, numa transformação das relações sociais, 

despersonalizadas no capitalismo.  

É importante ressaltar que não temos por objetivo desenvolver neste trabalho 

uma proposta alternativa para orientar o desenvolvimento do ensino de Ciências. 

Portanto, o que vamos fazer a seguir é tentar mostrar como esses outros elementos 

têm influenciado a educação científica ofertada, para que com outro nível de 

conhecimento possamos pensar em como é possível transformá-los, isso porque 

considera-se que se a transformação for materializada em um ponto da estrutura, isso 

possibilitará a transformação do restante. Passemos, então, a analisar como acontece 

a avaliação do processo educativo no interior do campo da Educação em Ciência. 

                                                 
15 LEONTIEV, A. N. Actividad Conciencia Personalidad. Havana: Pueblo y Educación, 1980. 
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Capítulo 4 – O PISA e o debate político da educação 
 

Antes de analisarmos a fundo como ocorre a avaliação do processo educativo, 

em escala global, é imperioso considerarmos a relação entre o campo político e o 

educacional. Nesse sentido, esse capítulo destacará as compreensões, que, 

implicitamente, adotadas pelo PISA, corroboram com as políticas de responsabilização 

(accountability). Isso mostrará, de certa forma, a relação que o PISA procura 

estabelecer com o campo econômico. Ao final apresentamos ainda uma breve 

discussão sobre como o Brasil se insere nesse contexto. 

 

4.1 Sobre a inserção do PISA no debate político da educação 

 

O Programa Internacional para Avaliação de Estudantes (PISA) foi lançado 

oficialmente em 1997 sob a responsabilidade da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa Organização, que surgiu em 1960, na 

França, e constitui-se em um fórum único em seu gênero, é composta pelos governos 

de 30 países, que trabalham, em conjunto, para enfrentar os desafios econômicos, 

sociais e ambientais impostos pelo processo de globalização. A função da OCDE é 

oferecer aos países membros meios de comparar suas experiências políticas, para 

buscar soluções de problemas comuns, identificar melhores práticas e trabalhar na 

coordenação de políticas nacionais e internacionais. 

No início, os países da formação original da OCDE tinham os seguintes 

objetivos: 

- alcançar o mais alto crescimento sustentável e do emprego e de 
melhoria do nível de vida dos países-membros, mantendo a estabilidade 
financeira e, assim, contribuir para o desenvolvimento da economia 
mundial; 

- contribuir para a expansão econômica nos estados-membros, bem 
como dos países em processo de desenvolvimento econômico; 
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- contribuir para a expansão do comércio mundial em uma base 
multilateral e não discriminatória, de acordo com as obrigações 
internacionais. (OECD, 2002, p. 03, tradução nossa, grifos nossos). 

Eis que após observar esses objetivos é fácil perceber que, desde sua origem, a 

OCDE tinha como fundamento principal o desenvolvimento econômico. Todavia, no 

início do século XXI para qualquer país desenvolver-se economicamente era preciso, 

primeiramente, que se desenvolvessem os modos de produção e reprodução dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim, segundo Gorz: 

Nós atravessamos um período em que coexistem muitos modos de 
produção. O capitalismo moderno, centrado sobre a valorização de 
grandes massas de capital fixo material, é cada vez mais rapidamente 
substituído por um capitalismo pós-moderno centrado na valorização de 
um capital dito imaterial, qualificado também de “capital humano”, 
“capital conhecimento” ou “capital inteligência”. Essa mutação se faz 
acompanhar de novas metamorfoses do trabalho. [...] o conhecimento 
(Knowledge) é considerado como a “força produtiva principal”. (GORZ, 
2005, p. 15, grifo nosso). 

Podemos confirmar o que esse pesquisador acabou por evidenciar, se 

analisarmos o que está escrito em um dos documentos da OCDE: 

A prosperidade dos países hoje deriva, em grande parte, de seu capital 
humano. Se quiserem ter sucesso em um mundo de rápida mudança, 
as pessoas precisam melhorar os seus conhecimentos e competências 
ao longo de toda a vida. Isso requer que os sistemas educacionais se 
assentem em bases sólidas, promovam a aprendizagem e reforcem a 
capacidade e a motivação dos jovens para continuar aprendendo depois 

de terminar a sua escolarização. (OCDE, 2008, p. 3, tradução nossa, 
grifo nosso). 

Diante deste fato, também se torna essencial ressaltar que Gorz revela ainda 

algumas consequências importantes advindas das modificações presentes nessa nova 

forma de organização do capitalismo. Ele revela que a transformação do capital fixo e 

material em capital imaterial ocorre, principalmente, por meio da total subsunção dos 

seres humanos ao capital em que: 

A pessoa deve, para si mesma, tornar-se uma empresa; ela deve se 
tornar, como força de trabalho, um capital fixo que exige ser 
continuamente reproduzido, modernizado, alargado e valorizado. 
Nenhum constrangimento lhe deve ser imposto do exterior, ela deve ser 
sua própria produtora, sua própria empregadora e sua própria 
vendedora, obrigando-se a impor a si mesma constrangimentos 
necessários para assegurar a viabilidade e a competitividade da 
empresa que ela é. (GORZ, 2005, p. 23, grifos do autor).  
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Mesmo se considerarmos contraditório ou estranho que as pessoas comecem a 

impor a si mesmas constrangimentos, temos a certeza de que as crescentes 

preocupações, por parte dos governos, com o aumento da qualidade do ensino, no 

interior do sistema educacional de cada país, é uma consequência direta deste 

processo de acúmulo do “capital humano”. O PISA surgiria, então, como uma 

alternativa capaz de propiciar o desenvolvimento da “economia do conhecimento”. 

Esse seria um dos motivos de este programa trabalhar em prol do aumento da 

qualidade do ensino nos sistemas educativos dos países participantes da OCDE. 

Portanto, na economia do conhecimento uma pergunta fundamental seria: como as 

pessoas podem se aperfeiçoar como “empresas”, em um mercado marcado pela 

competitividade, se elas não recebem a formação adequada para isso? 

Com o objetivo de oferecer uma formação adequada, consoante aos requisitos 

exigidos pelo mercado mundial, foi necessário que os gestores do sistema educativo 

criassem os meios de garantir o controle sobre a qualidade do produto que se espera 

obter desse processo. Nesse sentido, o referido programa de avaliação passa a ser 

entendido como um instrumento capaz de garantir a “qualidade da educação”. 

Entretanto, eis que surge uma divergência entre dois grupos sociais sobre o que se 

deve entender por uma educação de qualidade. Precisamente, essa oposição está 

materializada tanto nos objetivos propostos pelos governantes quanto nos propostos 

pelos sindicatos dos educadores, para o desenvolvimento do sistema educacional. 

Referindo-se a esse aspecto, Figazzolo (2009), depois de analisar o impacto do PISA 

2006 sobre o debate político da educação, ressalta: 

O Pisa 2006 afetou extremamente o debate sobre a política de 
educação, em todo o mundo, bem como em nível nacional. Por um lado, 
tem constituído o ponto de referência, para os governos, em suas 
reformas educacionais – para os governos de centro-esquerda e de 
centro-direita –, mas, muitas vezes, com uma abordagem "econômica", 
ou seja, testar os alunos, avaliar os professores, por meio das reformas 
inspiradas pelos critérios da eficiência e da competitividade. Por outro 
lado, o PISA também tem sido empregado por sindicatos e partidos de 
oposição para culpar o governo e atacar suas políticas educacionais. 
(FIGAZZOLO, 2009, p. 12, tradução nossa, grifos nossos). 

Neste instante, devemos ressaltar que a disputa em torno de quais orientações 

devem guiar o sistema educacional se inicia a partir do modo como aqueles dois 

grupos sociais enxergam a relação entre a educação e o mercado mundial. Assim, os 

governantes procuram reduzir os gastos buscando, ao mesmo tempo, o maior 
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desempenho dos professores. Enquanto isso, os professores procuram os meios para 

lutar contra o que entendem ser uma forma de autoritarismo. Nesse sentido, 

concordamos com Figazzolo quando em suas reflexões ela relata: 

[...] O maior perigo não é a comparação internacional, por si só, o que é 
inevitável e realmente útil em nível global, mas o círculo vicioso de 
comparações internacionais apenas com base em um plano econômico 
liderado pela "eficiência" e motivado pela "competitividade". 
(FIGAZZOLO, 2009, p. 29, tradução nossa).  

Assim, no que se refere a esse jogo de poderes, os educadores encontram, no 

mínimo, dois desafios a serem enfrentados. Eles se relacionam com o modo como os 

gestores do PISA se propõem a divulgar os seus resultados. Evidenciamos que esses 

desafios são ressaltados no trecho que se segue: 

Se os resultados do PISA não são explicados nem analisados em 
pormenor, eles podem ser interpretados de várias maneiras diferentes. 
Tomados como eles são, o que é, são como se mostram, muitas vezes 
o que acontece é que os resultados do PISA podem ser usados para 
apoiar A, bem como o oposto de A. Assim, ambos, os sindicatos e os 
governos podem empregar o PISA como um instrumento útil, em 
qualquer direção. 

 Isto significa que aquele que detém o maior poder político consegue 
usar o PISA como justificativa para suas próprias políticas. Num 
contexto em que os instrumentos "soft power" estão cada vez mais 
influentes na formação da opinião pública, através da mídia, para guiar 
as orientações políticas, através dos governos, uma organização, 
detentora de grande “soft power"16 político - como a OCDE - é provável 
que tenha, com as suas conclusões e, portanto, recomendações, um 
enorme impacto sobre o debate na política de educação. Os dados da 
organização colocados à disposição, bem como as implicações políticas 
extraídas deles, na verdade, representam uma arma extremamente 
poderosa nas mãos daqueles grupos que pretendem implementar 
reformas que estão em consonância com estas orientações políticas. 
Muitas vezes, essas partes interessadas são os governos. E, quando o 
PISA é trazido como um ponto indiscutível de referência por parte dos 
governos para justificar reformas, é muito difícil para os sindicatos 
refutá-los e reagir contra estas reformas, a menos que eles interpretem 
os resultados do PISA de maneira oposta. (FIGAZZOLO, 2009, p. 28, 
tradução nossa, grifos nossos). 

Após ler o trecho acima é impossível não pensar, inicialmente, sobre a 

autonomia dos governantes para guiar as diferentes esferas sociais. Tal fato levanta a 

seguinte questão: do que, essencialmente, decorre a submissão dos educadores e, 

                                                 
16 Entendemos o termo “Soft power” como uma abordagem convincente para as relações internacionais, 

geralmente envolvendo o uso de influência econômica ou cultural.  
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consequentemente, das escolas às reformas nas políticas educacionais propostas 

pelos governantes? 

“Essa submissão política e ideológica decorre do fato de ser a escola uma 

instituição do Estado capitalista [...] Ou seja, suas instituições não estão deslocadas ou 

acima da sociedade, mas a partir dela se organizam.” (ASBAHR & SANCHES, 2006, p. 

64). Sem dúvida esse entendimento ajuda a esclarecer por que é difícil para a escola 

deixar de atender as exigências políticas inspiradas pelo regime capitalista. Mesmo 

tendo em mente tal situação devemos, em prol da educação de qualidade, passar a 

realizar as devidas reflexões sobre os dois desafios contidos no último relato de 

Figazzolo. Isso nos permitirá evidenciar como o PISA pode ser utilizado para 

fundamentar as recentes modificações nas políticas educacionais. Contudo, se 

queremos compreender a reflexão proposta, precisamos, em primeiro lugar, explicitar 

como os referidos desafios se relacionam com o PISA. Para isso entendemos ser 

suficiente apresentá-los, sinteticamente, da seguinte maneira:  

1) A “imparcialidade” com que os gestores do PISA expõem seus resultados 

acaba por fortalecer os critérios (eficiência e competitividade) propostos pelos 

governantes em suas reformas educacionais, isso ocorre pelo fato de eles 

possuírem maior poder político; 

2) A falta de preocupação, por parte dos gestores do PISA, sobre como as 

informações chegam até a mídia nacional e internacional (Mass media) 

acabam por convencer, especialmente, os pais dos alunos de que as 

reformas propostas pelos governantes proporcionam a seus filhos uma 

formação educacional com alto nível de qualidade.  

Comecemos, então, a discutir os referidos desafios pelo último exposto. Sobre 

ele evidenciamos que Figazzolo, em sua pesquisa, analisou cerca de 12.000 artigos, 

entre dezembro de 2007 e outubro de 2008, que, em todo o mundo, informavam sobre 

o PISA e obteve os seguintes resultados: 

- Cerca de 40% fazem uma simples referência ao PISA 2006, sem 
maiores explicações;  

- Em torno de 29% das citações do PISA 2006 informam sobre rankings, 
novamente, sem maiores explicações;  
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- Em torno de 27-28% usam PISA como referência para defender 
reformas (é o caso, particularmente, do México);  

- Cerca de 1-2% culpam os professores pelos maus resultados;  

- Em torno de 2-3% dão explicações técnicas sobre rankings do PISA. 
(FIGAZZOLO, 2009, p. 23, tradução nossa). 

Tirando o pequeno número de artigos que dão explicações técnicas sobre os 

rankings do PISA (2-3%), observa-se que a maioria (69%) não informa, minimamente, 

o público em geral sobre as implicações dos resultados obtidos por esse programa. 

Quanto aos artigos restantes, ou culpam os professores pelos baixos resultados (1-2%) 

ou defendem abertamente as reformas políticos educacionais propostas pelos 

governantes (27-28%). É evidente que a falta de preocupação dos gestores do PISA 

em divulgar a necessidade de compreender as técnicas utilizadas para obtenção e 

análise dos dados corrobora com as reformas políticas propostas pelos governantes. 

Isso porque as informações que possibilitariam diferentes modos de interpretar os 

resultados do PISA acabam ficando nas mãos de pouquíssimas pessoas, dificultando a 

execução de pesquisas que mostrem para os pais os problemas da educação ofertada 

aos seus filhos. 

Quanto ao primeiro desafio, Figazzolo nos fala que: 

Embora o relatório [do PISA 2006] não dizê-lo, a consequente 
conclusão parece ser clara: em relação aos pais, "percepções de 
aprendizagem na família, padrões elevados e uma boa disciplina na 
escola ajudam a melhorar o desempenho”, enquanto à “satisfação” de 
professores, quanto a currículos, métodos e relatórios sobre progresso, 
não dão uma "mais-valia" para as aquisições dos alunos. Qualquer leitor 
que esteja orientado por essas políticas pode concluir que essas áreas - 
ou seja, as de responsabilização dos professores e de prestação de 
contas para os pais - podem oferecer um espaço para “aumentar os 
níveis de desempenho global”, o que é sugerido como uma 
possibilidade pelo PISA 2006. (FIGAZZOLO, 2009, p. 7, tradução 
nossa, comentário nosso). 

O trecho acima leva a crer que existe uma orientação implícita no PISA para o 

desenvolvimento do sistema educacional cujo cerne é a prestação de contas dos 

agentes que trabalham com os alunos no interior das escolas. Como relata Figazzolo, o 

relatório do PISA passa a ideia de que a melhoria no desempenho dos alunos depende 

tanto das decisões que, partindo dos governantes, têm por objetivo a responsabilização 

dos diretores e professores quanto da cobrança dos pais por um maior empenho, 
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especialmente, dos atores que estão diretamente envolvidos no processo de formação 

de seus filhos. 

Seriam essas orientações do PISA parte de alguma política educacional 

específica ou seriam elas tomadas a partir dos resultados das avaliações já realizadas 

por esse programa? Observemos, neste momento, como Brooke, Cunha e Faleiros 

(2011), depois de refletirem sobre as avaliações externas, compreende a palavra 

accountability: 

A primeira barreira a superar era a tradução correta da palavra 
accountability. Em inglês, a palavra expressa dois conceitos, um 
relacionado com a prestação de contas e a outra com a ideia da 
responsabilização. Quando aplicada especificamente à escola, a 
noção de prestação de contas significa a cobrança legítima de um 
serviço público de qualidade em troca da manutenção da escola 
com recursos públicos oriundos dos impostos pagos pela 
população. Em jogo está o direito do cidadão de esperar bons 
serviços, medidos em termos da aprendizagem dos alunos, se 
esses são sustentados pelos dólares ou reais dos contribuintes. O 
segundo significado da palavra é inseparável e consequência do 
outro, mas expressa a ideia de que o público tem o direito de 
demandar que a escola assuma sua responsabilidade direta pelos 
resultados de seus alunos. Accountability, portanto, significa uma 
cobrança por bons resultados e a demanda de que cada um dos 
atores envolvidos assuma a sua responsabilidade na produção 
desses resultados. (BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 2011, p. 50-
51). 

Consequentemente, se compararmos o que Figazzolo nos diz, sobre as 

orientações implícitas no PISA, e o que Brooke, Cunha e Faleiros, no trecho acima, 

entendem ser a tradução correta da palavra accountability não teremos receios em 

afirmar a existência de uma ligação entre o PISA e as políticas designadas por aquele 

termo. Contudo, é natural que ainda estejamos inseguros acerca da existência de 

possíveis sugestões “implícitas” no PISA. Assim, surge a necessidade de constatarmos 

a materialidade da referida ligação em alguns documentos do próprio PISA, mas, 

analisar tais documentos exige um espaço específico, por isso esse será parte do 

assunto a ser desenvolvido no próximo capítulo. Por hora, continuemos a refletir sobre 

as políticas accountability. Segundo Brooke, Cunha e Faleiros: 

A ideia de usar a avaliação educacional com o propósito de focar as 
atenções nos resultados e, mediante diferentes estímulos ou medidas 
coercitivas, promover ou induzir mudanças nos professores e nas 
escolas não é uma política nova. [...] Portanto, as políticas de 
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accountability efetivadas por meio do uso de provas high-stakes para 
determinar o pagamento de professores com base nos resultados dos 
alunos têm no mínimo 150 anos. (BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 2011, 
p. 39, grifos nossos). 

Nota-se, no texto citado, que, independentemente do tempo de sua existência, 

as políticas de responsabilização (accountability), presentes em vários países, só são 

concretizadas por meio do uso de avaliações em larga escala, já que essas avaliações 

possibilitam o controle do desenvolvimento do sistema em questão. Graças à ampla 

divulgação de seus resultados estas avaliações, conhecidas como avaliações de alto 

risco (high-stakes) por causa de seu impacto no futuro dos alunos, tornam possível a 

cobrança, mesmo que por meios coercitivos, de metas a serem alcançadas. 

Essa forma de cobrar melhores padrões na educação, não é contraditória se a 

fragmentação do corpo docente, de cada escola, for considerada como uma 

consequência das políticas accountability. Isso acontece, em grande medida, em razão 

do fato de as avaliações externas não se preocuparem em abordar todos os conteúdos 

presentes nos currículos escolares. Consequentemente, alguns governos, buscando 

reduzir gastos, beneficiam somente a eficiência de alguns professores, com um “bônus” 

no salário, e inserem no ambiente escolar um estímulo voltado tanto para a eficiência 

quanto para a competição. Isso é o que aproxima o ambiente escolar do mercado 

mundial e, consequentemente, das incertezas inerentes a esse mercado. 

Paradoxalmente, esse movimento acaba dificultando o aumento da qualidade de 

ensino na instituição escolar, por um lado, por ser um obstáculo ao desenvolvimento do 

trabalho coletivo e, por outro, por inviabilizar a equidade na distribuição de recursos 

para o desenvolvimento de todos os conteúdos ensinados na escola. 

Outra consequência desta política é o processo de desvalorização dos currículos 

e dos métodos de ensino. Em um extremo, os currículos acabam, na maioria das 

vezes, limitados e restritos aos conteúdos cobrados em tais avaliações externas. Isso 

faz diminuir a autonomia do professor com relação ao processo formativo, 

especialmente, quando impede o desejo por aumentar tanto os conhecimentos dos 

seus alunos quanto os seus próprios. No outro, exige-se dos professores uma máxima 

eficiência, no que se refere ao ensino dos conteúdos exigidos nas avaliações, não 

sendo relevante a forma com que esses conteúdos são ensinados. Não importa a 

quantidade de tempo gasta pelo professor para entender o processo educativo desde 



68 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   

que o mesmo alcance a meta proposta inicialmente. Essas são, indubitavelmente, 

algumas consequências que explicam a falta de estímulo dos professores para com a 

profissão docente. 

Por conta dessas consequências, é essencial procurarmos refletir sobre os 

seguintes questionamentos: Como melhorar a qualidade do ensino se a fragmentação 

do corpo docente é inversamente proporcional à realização do trabalho coletivo? Se o 

que define quais conteúdos devem ser ensinados aos alunos está contido no currículo, 

como é possível limitar e/ou reduzir o mesmo na busca de uma educação de 

qualidade? Como o professor pode ser mais “eficiente” para ensinar sem ter um 

estímulo para aprimorar suas práticas educativas e, consequentemente, desenvolver 

sua compreensão sobre o melhor meio/método, de mediar o processo de ensino-

aprendizagem? 

Apesar de não termos por objetivo dar respostas a esses questionamentos, 

ressaltamos apenas que eles servem, no mínimo, para colocar em relevo a contradição 

entre a formação do ser humano17 e a limitação deste no interior das políticas de 

accountability. Consequentemente, as contradições ressaltadas nas perguntas 

explicitam uma forte conexão entre a organização atual de nosso sistema econômico e 

as avaliações externas, como o PISA. 

Em grande medida, é devido à forte influência política dos governantes, nos 

diferentes campos sociais, e à falta de esclarecimentos sobre as reformas educacionais 

propostas pelos mesmos, que deveriam ser esclarecidas, principalmente, por meio dos 

veículos de comunicação em massa, que nos encontramos em um contexto mundial no 

qual a regra para desenvolver-se é: o aumento da eficiência do sistema educacional a 

qualquer preço. Isso faz com que os professores continuem a lutar contra o que 

acreditam ser um processo de desvalorização do ser humano. 

Nesse sentido, ainda podemos ir além do que já ressaltamos e, especificamente, 

averiguar as recentes modificações nas políticas educacionais do Brasil. Assim, 

inicialmente, devemos dizer que realizar tal intento é analisar e refletir acerca do 

                                                 
17 Entendemos por formação do ser humano (ou formação plena) aquela que proporciona aos indivíduos 
uma base sólida para que esse venha a ter autonomia para desenvolver seus conhecimentos, de 
maneira a poder exercer sua cidadania, tendo grande mobilidade nos diferentes campos sociais. Assim, 
esta formação é aquela em que os indivíduos se apropriam dos conhecimentos historicamente 
elaborados e desenvolvidos pelo gênero humano. 
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caminho que este país tem percorrido ao procurar atender às orientações presentes na 

política educacional global. Logo, destacamos que: 

Cada vez mais presente nos jornais e em outros meios de 
comunicação, a discussão da avaliação educacional permite que o 
público brasileiro se conscientize não só da complexa realidade da 
aplicação de avaliações padronizadas em larga escala mas também dos 
resultados do ensino em diferentes níveis e localidades e em 
comparação com outros países. 

Refletindo o crescente interesse na avaliação, nos indicadores 
derivados dela e na sua relação com a política educacional, o projeto do 
Plano Nacional de Educação em discussão no Congresso contém 
várias indicações para o uso da avaliação externa ao longo da próxima 
década. (BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 2011, p. 6, grifos nossos). 

Neste relato, Brooke, Cunha e Faleiros, em primeiro lugar, destacam que a 

ampla divulgação de instrumentos como o PISA, por jornais e outros meios de 

comunicação, se faz presente também no Brasil e de alguma forma “conscientizam” a 

população sobre a complexidade da utilização destes. Em segundo lugar, eles revelam 

que o projeto do Plano Nacional de Educação – PNE – procurou dar várias indicações 

que assegurassem a utilização das avaliações externas ao longo da década. 

Evidencia-se a influência das políticas externas, baseadas em avaliações high-stakes, 

na política educacional do País. 

No caso brasileiro, não só o PISA seria utilizado, pois a aplicação de avaliações 

nacionais permitiriam um melhor exame do produto obtido do sistema nacional de 

educação. Brooke, Cunha e Faleiros esclarecem que estas avaliações têm sido 

utilizada pela esfera federal para obter o controle sobre a qualidade do sistema 

educacional em questão. Assim, 

Apesar de conferir vários deveres específicos aos estados e municípios, 
como aprovar leis para disciplinar a gestão democrática da Educação, 
instalar conselhos escolares, prever licenças para a pós-graduação de 
professores e nomear diretores com base em critérios técnicos, todas 
as atribuições no campo da avaliação educacional feitas pelo PNE 
[Plano Nacional de Educação] são do governo federal. Em nenhum 
momento, o PNE atribui funções específicas em relação a avaliação da 
aprendizagem do ensino fundamental e médio aos governos 
subnacionais, mesmo sendo essas as instâncias com responsabilidade 
preferencial por esses níveis escolares, segundo a LDB. (BROOKE; 
CUNHA; FALEIROS, 2011, p. 7, comentário nosso). 

Depois de analisar o trecho anterior devemos indagar: quais seriam os 

interesses implícitos no PNE quando resolveu não atribuir funções específicas, em 
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relação à avaliação da aprendizagem do ensino fundamental e médio, aos governos 

subnacionais? 

Esta pergunta, em certo sentido, nos permite pensar sobre certas características 

presentes na atual organização do sistema educacional brasileiro. Por isso, antes de 

respondê-la revelamos que: 

Desde a criação do SAEB [Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica], no princípio da década de 1990, as iniciativas dos estados em 
construir suas próprias ferramentas de avaliação têm sido vistas ora 
como uma expressão compreensível da sua autonomia administrativa 
constitucional, ora como um desperdício de recursos, dada a existência 
de sistemas nacionais com coberturas e características técnicas 
capazes de fornecer as informações de que os gestores estaduais 
precisam. A ausência de incentivos federais e de cooperação contínua 
entre as instâncias governamentais na área de avaliação, a não ser no 
empréstimo de itens do SAEB, talvez reflita a falta de uma aceitação 
integral pelo Ministério da importância dos sistemas de avaliação 
subnacionais e até de um sentimento de rivalidade provocada pela 
intrusão dos estados em um terreno antes exclusivamente federal. 
(BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 2011, p. 7-8, comentário nosso). 

No decorrer de sua análise, Brooke, Cunha e Faleiros explicitam que após os 

estados terem construído o seu próprio sistema de avaliação18, a esfera federal, 

procurou desvalorizar tal sistema, porém, sem muito sucesso. Esta, então, procurou 

solidificar o entendimento de que tais avaliações deveriam ser uma complementação 

das avaliações federais e, portanto, não deveriam “repetir a avaliação das mesmas 

disciplinas nos mesmos anos escolares para não desperdiçar recursos” (BROOKE; 

CUNHA; FALEIROS, 2011, p.8). O que podemos concluir e ter como resposta à questão 

levantada é que, a partir da utilização de tais estratégias, existe uma disputa, entre as 

três esferas, para obter o controle sobre o sistema educacional em questão. Ou seja, a 

esfera federal cria, então, argumentos que lhe possibilite o direito de possuir maior 

autonomia. Logo, de posse dos resultados propiciados pelas avaliações nacionais, a 

esfera federal poderia ter dados concretos para fazer cobranças da esfera estadual e 

municipal. 

Portanto, se também tivermos em conta essa disputa de poder entre a esfera 

federal, estadual e municipal no terreno da avaliação, percebemos que aumenta a 

                                                 
18 Como exemplo de um dos sistemas de avaliação construídos pelos estados podemos citar o SADEAM (Sistema de 

Avaliação do Desempenho da educação do Amazonas). Esse sistema foi implantado pelo governo do Amazonas em 

2008. 
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necessidade de refletirmos sobre como tem sido ofertada a qualidade do ensino 

fundamentado nas avaliações high-stakes. Assim, é fundamental questionar: de que 

modo o controle, proporcionado pelas avaliações nacionais, vem sendo utilizado para 

assegurar a qualidade da educação no sistema educacional brasileiro? 

Segundo Brooke, Cunha e Faleiros 

O processo pelo qual os estados começaram a montar sistemas de 
avaliação educacional e, em seguida, políticas de gestão derivados dos 
produtos desses sistemas não foi aleatório. Em diferentes graus, foram 
influenciados pelo movimento de reforma externo e interno chamado de 
neoliberal, que a partir da década de 1990 estabeleceu a qualidade do 
ensino como o objetivo primordial da política educacional e definiu os 
resultados escolares como seu indicador principal. (BROOKE; CUNHA; 
FALEIROS, 2011, p. 9-10). 

Depois de analisar o relato acima, podemos dizer que a “qualidade” da educação 

brasileira acaba por ter como base os critérios de eficiência e competitividade, em 

primeiro lugar, por ser influenciada pelo movimento de reforma chamado neoliberal, e, 

em segundo lugar, por definir os resultados escolares como seu indicador principal. O 

sistema em questão apresenta as mesmas contradições que já foram ressaltadas 

quando falamos das políticas accountability. Porém, não devemos esquecer que este 

processo se instaurou no país como parte da complexa relação entre as esferas 

federais, estaduais e municipais. Assim, 

Entre os elementos que contribuíram para a expansão da avaliação 
externa como um instrumento da gestão educacional nos diversos 
níveis dos sistemas educacionais ao longo das últimas décadas, 
encontram-se dois fatores considerados primordiais pela literatura 
especializada: a) a disseminação de um modelo de reforma educacional 
na década de 1990 calcado na avaliação educacional e voltado para a 
melhoria da qualidade; e b) a incorporação pelos governos de 
metodologias de gestão baseadas em critérios de eficiência e de 
planejamento estratégico e voltadas para a melhoria nos resultados dos 
serviços públicos. No caso dos governos subnacionais brasileiros, deve-
se acrescentar um terceiro fator: c) o incentivo criado pela inauguração 
de um indicador nacional de desenvolvimento educacional e pela 
liderança do MEC ao fixar o foco nos resultados e no uso da avaliação 
educacional entre as diretrizes principais do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. (BROOKE; CUNHA; FALEIROS, 
2011, p. 14, grifos nossos). 

O Brasil, procurando se aproximar dos patamares educacionais dos países 

pertencentes a OCDE, optou em aderir ao uso dos critérios de eficiência e 

competitividade e acabou utilizando as avaliações externas (internacionais e nacionais) 
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para atender as exigências do mercado mundial. Essas avaliações se tornaram o pilar 

da política educacional e, consequentemente, o parâmetro a ser usado para medir o 

sucesso do governo na condução de tal política. Isto deve, no mínimo, fazer com que 

os educadores compreendam, por um lado, que eles estão inseridos em um local de 

constantes disputas políticas e, por outro, que eles necessitam buscar recursos para 

defender o que acreditam ser uma educação de qualidade. 

Os defensores de uma educação voltada para a verdadeira formação, formação 

plena, deverão reconhecer a importância de analisar as avaliações do PISA, pois é 

emergencial divulgar as consequências implícitas nas reformas educacionais 

orientadas pelas políticas accountability. Ao realizar este trabalho estamos criando a 

possibilidade de transformar a atual organização do sistema educacional. Nessa 

perspectiva, passaremos a analisar alguns dos resultados divulgados por esse 

programa. 
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Capítulo 5 – PISA: a configuração de um programa elaborado 
para avaliar os sistemas educativos. 

 

Agora, vamos refletir acerca dos limites que, impostos pelo PISA, dificultam a 

plena formação científica dos indivíduos. Para tanto, vamos verificar alguns 

documentos relacionados ao PISA 2006, já que nesse ano o referido programa teve 

como objetivo avaliar o conhecimento científico. Procuraremos ressaltar os aspectos 

que tornam possível sugerir a compreensão de que a avaliação feita pelo PISA é 

influenciada pela perspectiva construtivista. Ao final, deveremos indicar a possibilidade 

de o sistema educacional seguir outro caminho. 

 

5.1 Um olhar sobre o PISA 2006: discutindo tanto os limites presentes 
na avaliação quanto a imparcialidade na exposição dos resultados  

 

Conforme ressaltamos, no capítulo anterior, agora teremos o propósito de 

analisar alguns dos documentos divulgados pelos organizadores do PISA com o 

objetivo de problematizar a ligação entre o referido programa e as políticas 

accountability. Para tanto, começaremos revelando que o público eleito para ser 

avaliado por este programa são os jovens com idades entre 15 anos e três meses e 16 

anos e dois meses, isto é, a população estudantil que, na maioria dos países, está 

chegando ao final de sua formação obrigatória, iniciando, ou os seus estudos 

secundários ou sua integração no mercado de trabalho. Em síntese, isso significa que 

o PISA tem como preocupação apresentar aos governos as condições cognitivas nas 

quais seus jovens terminam o ensino básico. O PISA procura diagnosticar o 

desenvolvimento dos distintos sistemas educacionais. Nesse sentido, os gestores do 

PISA entendem que ele representa: 

O compromisso do governo de rever, periodicamente e em um quadro 
internacional comum, os resultados dos sistemas de educação, medida 
em termos das realizações alcançadas pelos alunos. Sua intenção é 
fornecer uma nova base para o diálogo político e a colaboração para 
definir e materializar os objetivos educacionais através de métodos 
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inovadores que refletem as competências consideradas essenciais para 
a vida adulta. (OCDE, 2008, p. 03, tradução nossa, grifos nossos). 

O relato esclarece que a intenção do referido programa é tanto assegurar aos 

governos a possibilidade de diálogo, entre os diferentes sistemas educacionais, quanto 

colaborar com eles na criação de objetivos educacionais que garantam as 

competências necessárias para a vida adulta. Percebemos, primeiramente, que os 

gestores do PISA assumem o compromisso de divulgar os seus resultados para os 

governos dos países participantes dessa avaliação, não se comprometendo em 

apresentar tais resultados para as respectivas populações de cada país. A tarefa de 

levar os resultados do PISA ao grande público geralmente fica nas mãos dos veículos 

de comunicação em massa, e, isso é o que permite a esses veículos moldarem a 

informação que recebem do PISA de acordo com seus interesses. 

Agora, se nos atentarmos para a “colaboração”, dada pelos gestores do PISA, 

na definição dos objetivos educacionais, observaremos a existência de limites impostos 

na formação dos indivíduos. Nesse sentido, revelamos, por exemplo, que: 

Trata-se de uma avaliação sistemática, prospectiva e comparativa no 
nível internacional, que teve início no ano 2000 e focaliza as áreas de 
Matemática, Ciências e Língua. O estudo se realiza a cada três anos e 
em cada ciclo enfatiza uma dessas áreas... A área enfatizada concentra 
aproximadamente 60% da indagação nas provas, restando para as 
outras duas áreas aproximadamente 20% a cada uma. (WAISELFISZ, 
2009, p. 13). 
 

O PISA, tem seu foco avaliativo em três áreas do conhecimento (Matemática, 

Ciências e Língua); por um lado, não mensura, por exemplo, nenhuma das disciplinas 

que desenvolvem nos alunos noções artísticas ou noções filosóficas. 

Consequentemente, isso gera a fragmentação da totalidade dos conhecimentos e faz 

com que tais disciplinas, quando não eliminadas do currículo escolar, sejam tratadas 

como secundárias. Por outro, a escolha por tais conhecimentos deixa evidente o 

interesse econômico presente no PISA, isso porque os gestores de tal avaliação 

entendem que esses conhecimentos são suficientes para os alunos enfrentarem os 

desafios da vida adulta. Eles só são considerados imprescindíveis na medida em que 

se fazem fundamentais para (re)produzir os artefatos (materiais e imateriais) que 

estarão presentes no mercado global.  
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Os limites impostos pelo PISA na formação dos alunos não se restringem 

apenas quanto aos conhecimentos que devem ser avaliados, pois estes três 

conhecimentos são avaliados pelo PISA de forma limitada. Depois de expormos o fato 

de que o PISA, ao deixar de avaliar certos conhecimentos, acaba limitando a formação 

ofertada pelas instituições educativas, temos de mostrar, também, como as áreas de 

conhecimentos avaliadas pelo PISA estão sendo limitadas pelo mesmo. Vejamos, 

então: 

Para poder participar plenamente na economia global de hoje em dia, 
os alunos têm que resolver problemas para os quais não existem 
soluções baseadas em normas e também devem poder comunicar 
ideias científicas de maneira clara e convincente. (OCDE, 2008, p. 39, 
tradução nossa, grifo nosso). 

Agora, torna-se imprescindível analisar em que medida as competências que o 

PISA procura mensurar possibilitam ao aluno “participar plenamente na economia 

global”. Contudo, para tanto, por motivos condicionais, vamos restringir nossa análise 

ao PISA 2006, que tinha o foco em Ciências. Evidenciamos, inicialmente, que o 

conceito de competências, elaborado pelo PISA, se relaciona, segundo seus 

coordenadores, “[...] com a capacidade dos alunos para aplicar conhecimentos e 

habilidades em matérias chaves e para analisar, raciocinar e se comunicar de maneira 

efetiva enquanto planejam, resolvem e interpretam problemas em situações diversas.” 

(OCDE, 2008, p. 18, tradução nossa). Portanto, 

O PISA define competência científica como a extensão na qual um 
estudante: i) possui conhecimento científico e usa esse conhecimento 
para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar 
fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre 
questões relacionadas com a ciência; ii) compreende as características 
da ciência como uma forma de investigação humana; iii) mostra 
consciência de como a ciência e a tecnologia têm contornos materiais, 
intelectuais e culturais; e iv) se envolve em questões relacionadas com 
a ciência e com as ideias da ciência, como um cidadão reflexivo. 
(OECD, 2007, p. 2, tradução nossa). 

Nesse contexto com o objetivo de mensurar quais competências científicas os 

alunos possuíam, as perguntas contidas na avaliação do PISA 2006 foram estruturadas 

da seguinte maneira: 
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Figura 3: Quadro com a estrutura geral das perguntas do PISA 2006 

Fonte: OCDE (2008) 

Os contextos, primeiro elemento apresentado no quadro, eram as situações 

reais em que se fazia necessário a utilização contextual dos conhecimentos que 

estavam relacionados com ciência e a tecnologia. No Pisa 2006 esses contextos 

podiam se referir a algum desses três campos sociais: pessoal (a pessoa mesma, a 

família e os grupos de amigos), social (a comunidade) e global (a vida em todo o 

planeta). Ainda, nesta avaliação, tais contextos trabalham assuntos relacionados com 

as seguintes áreas de aplicação: saúde, recursos naturais, qualidade ambiental, riscos 

e fronteiras da ciência e a tecnologia. Portanto, os contextos tratavam de situações que 

envolviam uma área de aplicação e diziam respeito a um determinado campo social. 

No segundo elemento do quadro também podemos ver que as três 

competências científicas exigidas pelo PISA 2006 eram: identificar questões científicas, 

explicar fenômenos de maneira científica e utilizar provas científicas. Para os 

organizadores do Programa: 

Estas três competências foram selecionadas por sua importância na 
prática da ciência e por sua relação com as habilidades cognitivas 
chaves, tais como o raciocínio indutivo / dedutivo, o pensamento 
baseado em sistemas, a tomada de decisões com sentido crítico, a 
transformação da informação (por exemplo, a criação de tabelas ou 
gráficos a partir de dados brutos), a elaboração e comunicação de 
argumentos e explicações baseadas em dados, o pensamento em 
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termos de modelos e a utilização das ciências. (OCDE, 2008, p. 40-41, 
tradução nossa). 

Estas competências abarcavam tanto o conhecimento das ciências (o 

conhecimento das diferentes disciplinas científicas e do mundo natural) quanto o 

conhecimento sobre as ciências (a ciência como forma de investigação humana). De 

modo que, as áreas de conteúdos contidas no campo do conhecimento das ciências 

foram: sistemas19 físicos, sistemas vivos, sistemas terrestres e espaciais e sistemas 

tecnológicos. Ao passo que no outro campo, o do conhecimento sobre as ciências, as 

áreas de conteúdos eram: investigações científicas (que se concentra na investigação, 

como o pilar central da ciência, e em seus diferentes componentes) e explicações 

científicas (que são os resultados das investigações realizadas). Especificamente, com 

relação a esses distintos conhecimentos, podemos também revelar que no PISA 2006 

foi dada maior ênfase ao conhecimento sobre as ciências como um aspecto do 

desempenho em ciência. Finalmente, a avaliação realizada, em 2006, tinha, no 

entendimento dos organizadores do PISA, os elementos necessários para possibilitar a 

mensuração do conhecimento científico que os alunos possuíam. 

Agora, sobre as atitudes, último elemento apresentado no quadro, elucidamos 

que os coordenadores do PISA 2006 compreendem que: 

As atitudes em relação à ciência desempenham um papel importante 
nas decisões que tomam os alunos para desenvolver os seus 
conhecimentos sobre as ciências, seguir carreiras científicas e utilizar 
conceitos e métodos científicos de maneira produtiva ao longo de suas 
vidas. Por tanto, a visão do PISA com respeito às competências em 
ciências incluem não só as habilidades de uma pessoa nesta área, mas 
também sua disposição para a ciência. Ou seja, as competências em 
ciências de uma pessoa incluem certas atitudes, crenças, orientações 
relacionadas à motivação e valores próprios de eficiência. (OCDE, 
2008, p. 44, tradução nossa). 

No campo de avaliação das atitudes existiam as seguintes áreas: apoio as 

investigações científicas, confiança em si mesmo na aprendizagem das ciências, 

interesse pelas ciências e responsabilidade para com os recursos ambientais. Porém, 

independentemente de qual é a área avaliada, no PISA 2006, as perguntas 

responsáveis por mensurar as atitudes científicas se relacionavam com os diversos 

                                                 
19 O PISA 2006 usou o termo “sistemas” em vez de “ciência” para descrever as quatro áreas de conteúdo 
(Química, Física, Biologia e Matemática), para transmitir assim a ideia de que as pessoas devem ser 
capazes compreender conceitos e contextos variados, baseando-se nos componentes mesmos e nas 
relações existentes entre eles. 
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contextos presentes na prova. Os contextos eram o principal vínculo entre as perguntas 

que avaliavam a disposição para a ciência e as que mensuravam os conhecimentos e 

habilidades científicas. Mesmo diante dessa diferença entre os objetivos das questões, 

para os gestores de tal avaliação ter oportunidade de analisar as atitudes dos alunos 

era tido como algo insubstituível, pois: 

Tais análises podem revelar forças e deficiências nas tentativas do 
sistema educacional em promover a motivação para aprender, os 
diversos conteúdos, entre os diferentes subgrupos de alunos. Além 
disso, a motivação pode estar intimamente ligada com as aspirações 
profissionais futuras dos alunos. Por exemplo, a motivação futura do 
interesse pela ciência pode ser um importante indicador da proporção 
de estudantes que provavelmente farão algum curso superior ou 
procurará carreiras na ciência. (OCDE, 2008, p. 146, tradução nossa). 

Sem mais delongas, na explicação das atitudes avaliadas no PISA 2006, 

devemos revelar que essa preocupação dos gestores do PISA, em compreender as 

atitudes dos alunos para com a ciência nada mais faz do que reforçar, especialmente, 

no interior da instituição escolar, certa forma de compreender/entender o 

desenvolvimento das ciências, em que o conhecimento científico passa a ser visto 

como algo exterior, independente das condições de vida dos seres humanos, ao passo 

que o indivíduo é visto como algo que precisa ter a disposição para o primeiro. 

Portanto, passa-se, implicitamente, a ideia de que desenvolver a motivação para 

realizar ciência em si é o salto crucial que devem dar os professores que ensinam o 

conteúdo científico. Uma consequência dessa ideia é deixar de considerar o fato de 

que a motivação é intrínseca ao sujeito em atividade. 

Continuando a análise sobre as limitações que o PISA impõe ao ensino de 

ciências, centraremos, neste momento, nossas atenções nas questões que tratavam de 

mensurar os conhecimentos e as habilidades científicas, para identificar quais outros 

aspectos destacam a compreensão de ciência que possuem os gestores do PISA. 

Antes, porém, devemos explicitar como os contextos, as competências 

científicas e os conhecimentos científicos se encontram correlacionados em cada 

pergunta da prova. Para tanto, ressaltamos que a avaliação do PISA 2006 era dividida 

em unidades que eram compostas por algum tipo de estímulo (textos, imagens, 

gráficos, etc.), responsável por apresentar um contexto, seguido de uma série de 

perguntas, que exigiam respostas abertas ou de múltiplas escolhas. As perguntas, no 

interior de cada unidade, eram categorizadas de acordo com a área de aplicação, com 
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o grupo social envolvido, com a competência científica exigida e com um dos dois tipos 

de conhecimentos científicos, anteriormente tratados. Essas questões podiam ser 

respondidas ou de forma integral ou de forma parcial, e, caso não conseguisse obter 

nem mesmo a resposta parcial, o estudante não pontuava. Elas também continham 

determinada dificuldade, que era medida por uma escala específica. Segue, abaixo, a 

escala com os níveis de dificuldade das perguntas contidas na avaliação em questão: 

 

Figura 4: Escala com os diferentes níveis de dificuldade das perguntas do PISA 2006. 

Fonte: OCDE (2008) 

A escala evidencia os seis níveis em que as perguntas contidas no PISA 2006 

poderiam se enquadrar, descreve quais as habilidades os estudantes devem ter se 

responderem às perguntas e mostra a pontuação mínima estabelecida para cada nível 

da escala. O menor nível da escala tem o limite inferior de 334,9 pontos. De forma que, 

o fato de na referida avaliação ter existido alunos com pontuações menores significava 
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que os alunos abaixo deste nível não possuíam nenhuma das habilidades mensuradas 

pelo programa, ao passo que na outra ponta, no limite superior, os alunos teriam 

plenas condições de compreender e trabalhar diferentes situações que envolvem todos 

os conhecimentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade moderna. 

Diante de tais esclarecimentos, podemos agora compreender melhor como as 

perguntas do PISA 2006 foram estruturadas. Enfim, nos encontramos em condições de 

analisar algumas das perguntas que tratavam do conhecimento científico. 

 

5.1.1 Aprofundando as compreensões sobre a avaliação: do 
empirismo ao construtivismo? 

 

Inicialmente, para verificar as questões relacionadas ao conhecimento científico, 

não devemos esquecer que cada pergunta possuía uma determinada categorização, 

de maneira que, em sua globalidade, segundo o relato dos gestores do PISA, a 

avaliação abrangeu todos os conteúdos chaves que envolviam as ciências e as 

tecnologias. O exemplo apresentado a seguir faz parte de umas das unidades da 

referida avaliação. 

O estímulo: 
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A pergunta: 

 

Figura 5: O estímulo e uma pergunta da unidade Sementes Geneticamente modificadas, do 
PISA 2006. 

Fonte: OCDE (2008) 

Ressaltamos anteriormente que as perguntas do PISA 2006 foram categorizadas 

de acordo com suas particularidades. A pergunta evidenciada possui a seguinte 

categorização: Tipo de exercício: resposta de múltipla escolha; Competência: identificar 

questões científicas; Categoria de conhecimento: investigação científica (conhecimento 

sobre as ciências); Área de aplicação: fronteira da ciência e da tecnologia; Quadro:  

social; Dificuldade: 421 pontos (Nível 2). 

Aprofundando nossa análise sobre o exemplo apresentado, observamos que no 

estímulo exposto aparece de novo o entendimento de ciências que possuem os 

gestores do PISA. Tal compreensão não aparece só aí. No nosso ponto de vista, esse 

modo de compreender a ciência aparece, no mínimo, em todas as questões modelos, 

questões que segundo os organizadores do PISA serviriam para propiciar uma ideia 

geral da avaliação de 2006. A relevância de refletirmos acerca do entendimento de 

Ciências que existe no PISA 2006 se deve, fundamentalmente, ao fato de tal avaliação 

exigir dos alunos apenas a compreensão de uma única categoria epistemológica de 

ciências, a saber: o empirismo. Para Borges: 
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[No empirismo] o conhecimento encontra-se fora de nós, é exterior e 
deve ser buscado. O empirismo evidencia-se, sobretudo, na visão 
tradicional sobre as ciências. 

O empirismo-indutivista baconiano, que ainda hoje é marcante na 
educação científica, supõe que a observação dos fenômenos e a 
realização dos experimentos precedem a formulação de teorias. Na 
visão indutivista, o método científico parte da observação à elaboração 
de hipóteses, seguida de experimentos (repetidos diversas vezes pelos 
pesquisadores) e conclusões, para chegar a teoria e leis. (BORGES, 
2007, p. 18, comentário nosso, grifos nossos). 

Não é estranho, portanto, o PISA 2006 analisar as atitudes dos alunos em 

separado dos conhecimentos, pois no empirismo o conhecimento, ao ser considerado 

exterior acaba, por semear a crença de que cabe aos alunos ter a disposição para ir 

buscá-lo. Consequentemente, é importante que os gestores do sistema educacional 

adotem medidas para obter, ao menos parcialmente, o controle de atitudes como apoio 

as investigações científicas e interesse pelas ciências, já que sem tais atitudes os 

alunos dificilmente poderiam vir a compreender o conhecimento em questão. 

Ainda, com respeito a esta forma de compreender a ciência, se voltarmos a 

analisar o estímulo, veremos que é um texto em que o conhecimento aparece 

independente do homem, pois é a natureza, por meio do experimento, quem realiza o 

julgamento final. Isso ocorre pelo fato de que o texto, ao ressaltar o método científico, 

passa a impressão de que o homem só precisa organizar maneiras de possibilitar que 

a natureza dê seu veredicto. É normal que tanto o texto quanto as questões dessa 

unidade não tragam qualquer discussão que venha a colocar em cheque os 

argumentos do cientista. A falta desta discussão nos leva a crer que o método 

experimental é, inquestionavelmente, o único caminho que devemos percorrer para 

conhecer a natureza. Portanto, só um dos dois, a natureza ou o homem, tem em sua 

posse a verdade. Os autores do texto, ao explicarem como foi feito o experimento, 

mostram implicitamente que a verdade se encontra ao lado da pessoa que:  

 Elabora algumas hipóteses na qual o novo herbicida não é prejudicial para 

o ecossistema;  

 Divide o campo entre dois tipos de milhos, aplica o novo herbicida e em 

seguida realiza as devidas comparações;  
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 Observa se o número de insetos presente em cada metade do campo é 

aproximadamente o mesmo; 

 Repete o experimento 200 vezes, em diferentes campos do país;  

 Chega à conclusão de que a natureza mostrou que o novo herbicida não 

é prejudicial. 

Após considerarmos tais argumentos, não nos restam dúvidas de que o texto 

dado como exemplo possui uma visão empirista da ciência. Porém, para termos maior 

consistência de que o PISA possui esta visão de ciência passemos, então, a analisar, 

rapidamente, a pergunta que segue o estímulo. 

Depois de rever a pergunta, dada como exemplo, pode-se constatar que a 

questão se limita a exigir do aluno apenas argumentos que confirmam a necessidade 

de realizar o experimento em vários lugares diferentes. Isso faz com que o aluno tenha 

certeza de que o conhecimento, nesse caso, é efetivo porque foi testado em muitas 

condições diferentes. Passa-se a impressão de que é impossível que a conclusão à 

que chegaram os cientistas esteja errada quando nos propusermos a realizar o 

experimento mais de 200 vezes. O conhecimento obtido por meio da experiência seria 

objetivo porque foi provado, mas isso nada mais é do que um indutivismo ingênuo! 

Diante deste fato, torna-se crucial mostrar ainda que outras perguntas, de outras 

unidades do PISA 2006, exigem dos alunos apenas a visão empirista da ciência. Em 

outras palavras: não temos receios de afirmar que, na nossa interpretação, a prova em 

questão exige, em sua amplitude, a referida visão de ciência, já que não é impossível 

mostrar que argumentos análogos aos expostos servem para outros estímulos e para 

as outras questões. Como outro exemplo, eis mais um estímulo e uma pergunta. 

O estímulo: 
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A pergunta: 
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Figura 6: O estímulo e uma pergunta da unidade Protetor Solar, do PISA 2006. 

Fonte: OCDE (2008) 

Se voltarmos nossas atenções para o estímulo, veremos que ele mostra um 

procedimento experimental, desenvolvido por Miriam e Davi, para averiguar que 

protetor solar oferece a melhor proteção para a pele. O estímulo fornece algumas 

informações do tipo: O óxido de Zinco bloqueia quase totalmente a luz do sol. Com 

relação a isso se pode perceber que esse componente é utilizado como um padrão de 

comparação no experimento. O que questionamos aqui é, por exemplo, a falta de 

discussão a respeito do “bloqueia quase totalmente a luz do sol”. Como a visão 

empirista da Ciência parte da observação, para chegar ao conhecimento, o texto não 

ressalta nada sobre a possibilidade de existir algum outro componente que possa vir a 

substituir o óxido de Zinco no experimento. Novamente não são colocadas em questão 

as variáveis do experimento. O fato de não existir, na unidade, uma pergunta que 

coloque em relevo esse tipo de problemática leva a crer que o experimento é 

inquestionável, ou seja, ele é o caminho para determinar que protetor solar oferece 

mais proteção para a pele. Assim, seguindo o raciocínio, poderíamos inferir: Se o óxido 

de Zinco bloqueia quase totalmente a luz do sol, é possível que ele seja considerado o 

melhor meio de proteger a pele? Se for esse o caso, por que temos diferentes fatores 

de proteção solar? O experimento realiza uma comparação entre os distintos fatores de 

proteção solar, mas não revela se os padrões de comparação podem, por si só, vir a 

ser usados para proteger a pele e nem discute a necessidade de existir diferentes 

graus de proteção. Não existe nenhuma reflexão que revela se os padrões precisam ou 
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não possuir as mesmas características dos elementos testados. Pode-se concluir que o 

procedimento experimental em questão é apresentado de maneira superficial. 

Antes de analisar a pergunta que acompanha esse estímulo, vamos apresentar 

sua classificação. Tipo de exercício: resposta de múltipla escolha; Competência: 

identificar questões científicas; Categoria de conhecimento: investigação científica 

(conhecimento sobre as ciências); Área de aplicação: saúde; Quadro: pessoal; 

Dificuldade: 499 pontos (Nível 3).  

Para iniciar a análise da questão, primeiramente, é crucial observarmos que as 

duas questões apresentadas exigem do aluno a competência identificar questões 

científicas. Em específico, a visão empirista da ciência se torna evidente nas questões 

que exigem essa competência. Se olharmos a questão, perceberemos que ela reforça 

essa visão. Isso acontece porque ela exige apenas que o aluno saiba reconhecer a 

pergunta que Miriam e Davi estavam preocupados em responder. Devemos observar, 

por exemplo, que nas alternativas da questão os organizadores do PISA colocam como 

pergunta se existe algum protetor solar que oferece mais proteção que o óxido de 

Zinco. Se o texto não discute nada a esse respeito, passa-se a impressão de que essa 

pergunta é irrelevante e que Miriam e Davi não deveriam refletir sobre tal assunto. 

Como a resposta certa é a alternativa A, o problema que surge aqui é que, para 

elaborar o procedimento experimental, Miriam e Davi, como pesquisadores, deveriam 

ter tentado responder a essa questão antes de realizar o experimento. Nesse sentido, a 

forma como a pergunta foi feita, de certo modo, reforça uma compreensão distorcida da 

Ciência, pois, sem discutir e explicitar os detalhes de cada parte do experimento, os 

cientistas poderiam criar grandes problemas sociais e ambientais. Surge a necessidade 

de rever constantemente tanto as teorias quanto determinados experimentos. Sendo 

essa uma das características essenciais do conhecimento científico, é estranho que o 

PISA 2006 não as tenham tido em consideração. 

Podemos questionar: em que a cobrança, por parte do PISA, de apenas uma 

compreensão da ciência, no caso a visão empirista, restringe a compreensão dos 

alunos acerca da elaboração/desenvolvimento do conhecimento científico? 

Como temos procurado ressaltar, ao longo do texto, o PISA, como uma das 

avaliações nas quais se efetivam as políticas accountability, influencia diretamente a 
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estrutura dos currículos escolares. Ao exigir em sua avaliação apenas a visão empirista 

da ciência, os gestores deste programa acabam, consequentemente, por dizer aos 

professores que os alunos precisam apenas compreender que a ciência é elaborada de 

uma determinada maneira, fazendo com que os professores, para cumprir da melhor 

maneira possível as exigências do sistema impostas a eles, se limitem a ensinar aos 

alunos o que lhes será cobrado na avaliação. 

A visão empirista da ciência termina por restringir o acesso dos alunos ao amplo 

conhecimento científico pelo simples fato de não poder ser aceita, nas sociedades 

contemporâneas, como a única forma de elaborar o conhecimento científico. Se assim 

o fosse, Einstein, por exemplo, jamais teria elaborado as teorias da relatividade restrita 

e geral, pois as leis que fundamentam essas teorias não foram diretamente deduzidas 

da realização de experimentos. Ao contrário, elas surgiram da qualidade do 

pensamento que nos permite desconsiderar as informações “errôneas” que obtemos 

por meio dos nossos órgãos de sentido. Devemos destacar que Einstein utilizou em 

favor de seus argumentos apenas “experimentos mentais”.  

Ainda, como outro exemplo que nos impossibilita limitar o ensino do 

conhecimento científico a uma visão empirista da ciência, podemos destacar os 

intensos debates entre Galileu e a igreja católica, já que Galileu estava determinado em 

dizer aos sábios de sua época que era a teoria de Copérnico que descrevia 

corretamente os movimentos dos planetas, estando Aristóteles errado. Contudo, os 

sábios foram relutantes em aceitar os dados apresentados por Galileu. Isso ocorreu na 

época porque não existiam nem teorias e nem experimentos que pudessem 

consistentemente explicar o comportamento da luz no céu, teorias que viessem a 

eliminar as dúvidas sobre a eficiência do telescópio utilizado por Galileu em suas 

observações. Assim, temos que a ciência se dá também por meio da discussão 

intersubjetiva, responsável por decidir o que pode e o que não pode ser utilizado na 

elaboração do conhecimento científico. Em resumo, 

O "caráter racional" dos dados sensoriais aparece não só quando se 
lhes dá a forma verbal universalmente significativa (ou forma de juízo), 
mas também quando um indivíduo isolado, guiando-se pelas 
necessidades sociais, diferencia, a partir das posições de todo o 
gênero, as propriedades objetivas das coisas e, também, tendo em 
consideração os juízos de outras pessoas. (DAVIDOV, 1988, p 125). 
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A visão empirista da ciência, ao dizer que a experimentação é o único caminho 

para o conhecimento do mundo, acaba não colocando em evidência, durante o 

processo de aprendizagem, todas as peculiaridades do conhecimento científico. Ela 

não evidencia, por exemplo, que: 1) A ciência é feita por seres humanos e, por causa 

das limitações experienciais próprias desses seres, ela está sujeita a constantes 

revisões e transformações; 2) Existe a realidade histórico-social da espécie humana e 

só é possível a cada pessoa fazer ciência dentro dessa realidade, ou seja, as novas 

teorias devem, necessariamente, vir de todo o conhecimento anterior produzido pelo 

gênero humano, não sendo produto de uma mente excepcional, capaz de criar o 

experimento que permite à “natureza dar seu veredicto”. 

Essa visão, utilizada exclusivamente, não permite a compreensão das diferentes 

facetas da relação sujeito-objeto e acaba por causar distorções no modo de 

compreender as ciências. No PISA 2006, por exemplo, tais distorções podem ser 

observadas no fato dessa avaliação elaborar questões específicas para captar as 

atitudes dos alunos para com as ciências. O que acontece é que se o conhecimento 

científico for compreendido como algo perfeito, ao passo que o ser humano é algo 

imperfeito, o primeiro deixa de ser fruto da relação que o homem tem com o mundo, 

para se tornar algo abstrato, complexo e surreal. 

Portanto, como resultado da análise, temos que, nas perguntas sobre ciências 

do PISA 2006, os limites colocados na ampla visão de ciências surgem, então, depois 

de percebermos que essas questões só são capazes de avaliar o pensamento empírico 

dos alunos, não exigindo, adequadamente, o pensamento baseado em sistemas 

conceituais (o pensamento teórico). Consideremos que: 

[...] O pensamento teórico tem seu conteúdo peculiar, diferente do 
conteúdo do pensamento empírico; é a área dos fenômenos 
objetivamente inter-relacionados, que conformam um sistema integral, 
sem o qual e fora do qual, estes fenômenos só podem ser objeto de 
exame empírico. (DAVIDOV, 1988, p. 129). 

E que: 

Na dependência empírica, a coisa isolada aparece como uma realidade 
autônoma. Nas dependências descobertas pela teoria, a coisa aparece 
como meio de manifestação de outra dentro de certo todo. Tal trânsito 
de coisa a coisa, a superação da especificidade da coisa durante sua 
conversão em outra, isto é, sua conexão interna, aparece como objeto 
do pensamento teórico. Este sempre lida com coisas reais, dadas 
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sensorialmente, mas alcança o processo de sua mútua passagem, de 
sua relação dentro de certo todo e na dependência dele. (DAVIDOV, 
1988, p. 130). 

Assim, devemos reconhecer que, apesar de o pensamento empírico ser 

fundamental para a existência do pensamento teórico, é o último que permite ao ser 

humano realizar a tomada de decisões, possibilitando, por um lado, as necessárias 

transformações da informação e, por outro, a elaboração e comunicação dos 

resultados obtidos da investigação científica. Se, como foi mencionado, as 

competências científicas do PISA 2006 foram escolhidas por suas relações com as 

habilidades cognitivas chaves, dentre as quais podemos ressaltar o pensamento 

baseado em sistemas, a tomada de decisões com sentido crítico, a transformação da 

informação e a elaboração e comunicação de argumentos e explicações baseadas em 

dados. Temos que estas habilidades pertencem ao pensamento teórico. Nesse sentido, 

como podem as competências do PISA 2006 estar intimamente relacionadas com tais 

habilidades cognitivas se as perguntas da referida avaliação exigirem apenas o 

pensamento empírico? 

Diante de tal questionamento, para não restarem dúvidas com relação ao nosso 

pensamento, destacamos, por exemplo, que, se as perguntas do PISA 2006 

buscassem exigir dos alunos o pensamento teórico, baseado em sistemas conceituais, 

o estímulo ou a pergunta do nosso primeiro exemplo deveria conter algum espaço para 

que os alunos criassem os argumentos que viessem a defender os interesses dos 

conservacionistas. Por exemplo, deveria ser exigida a criação de alguns contra-

argumentos do tipo: apesar de o novo e mais potente herbicida, testado em 200 

lugares diferentes, não ter causado danos à natureza o que assegura que isso se repita 

no lugar 201? 

Ter a oportunidade de criar contra-argumentos, de certo modo, aumenta a 

possibilidade de avaliar o conhecimento dos alunos sobre o desenvolvimento de 

determinado processo científico. Isso pode levar o aluno a fazer uma leitura minuciosa 

do texto e chegar, por exemplo, à seguinte conclusão: No texto Sementes 

geneticamente modificas é citado que o novo herbicida mata a maioria das ervas 

daninhas. Existe a possibilidade de que a quantidade de insetos, em cada lado dos 

campos de teste, continue a mesma porque a maioria das ervas daninhas existentes 

nesses campos não foram afetadas pelo novo herbicida. Isso quer dizer que existe a 
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possibilidade de nos campos do país existir uma grande quantidade de ervas daninhas 

que não são afetadas pelo novo herbicida. À primeira vista, o novo herbicida pode não 

parecer nocivo ao meio ambiente, mas sem o estudo detalhado dessas ervas o que 

pode acontecer é tanto a extinção das ervas daninhas que foram afetadas pelo novo 

herbicida quanto a extinção dos insetos que se alimentam preferencialmente dessas 

ervas. Portanto, o estudo realizado, ao se preocupar com a quantidade de insetos em 

cada lado, termina por desconsiderar a relevante preocupação com a diversidade 

natural. Em essência, essa poderia ser a preocupação que motivou a mobilização dos 

ambientalistas. Talvez poder chegar à conclusões desse tipo, poderia fazer os alunos 

compreenderem que o conhecimento científico não está pronto e acabado, mas, sim, 

em constante transformação. Isso os motivaria a seguir desenvolvendo seus 

conhecimentos. 

Como sequência do resultado de nossa análise, estamos em um momento em 

que é possível cogitar se o PISA 2006 é ou não é uma avaliação influenciada pelo 

construtivismo. Em específico, chega-se a pensar na possibilidade de o PISA ser 

influenciado pelos pressupostos construtivistas por três indícios: 

1) Por essa avaliação possuir uma visão empirista da ciência. Conforme Matthews: 

O empirismo, e o construtivismo, concebem o empreendimento da 
ciência em termos de indivíduos que observam o mundo e tentam 
comprovar se suas ideias, conceitos e conceituações fazem 
sentido. A epistemologia objetivista distingue entre a matéria-
prima e os fatos do mundo (os objetos reais da ciência), as 
estruturas teóricas e os conceitos de ciência, os fatos como eles 
são descritos pela teoria (os objetos teóricos da ciência) e os 
procedimentos experimentais e técnicos da ciência. A 
compreensão e conceituação individual é parasita deste domínio 
extra-individual. (MATTHEWS, 1994, p. 85, tradução nossa). 

 Em seus estudos Matthews (2000) documenta a centralidade da epistemologia 

para o construtivismo e sugere que a sua falha básica advém de seu 

embasamento ingênuo nas explicações empiricistas sobre o conhecimento. 

Poderemos compreender a crítica de Matthews se considerarmos que um dos 

pensamentos existentes na base do construtivismo diz que “o sujeito 

cognoscente constrói os objetos de conhecimento” (MORETTO, 2003, p. 60). A 

esse respeito podemos destacar que, para muitos construtivistas, as 

representações das experiências são objetos de conhecimentos. Dessa forma, 



91 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   

para esses construtivistas a objetividade é dada pelas diferentes representações 

de conhecimento. Logo, o que se questiona é quais são as representações que 

a escola deve priorizar? Qual o critério para essa escolha, se cada sujeito 

constrói seu objeto de conhecimento? Já outra compreensão construtivista 

destaca que “os conhecimentos têm uma função adaptativa” (MORETTO, 2003, 

p. 66). Para muitos construtivistas o fato de o conhecimento ter uma função 

adaptativa quer dizer que o homem desenvolve novos conhecimentos para a sua 

sobrevivência no mundo físico. Ou seja, as condições impostas pelo mundo 

fazem com que o homem construa novos conhecimentos sobre o meio ao seu 

redor. Assim, qual seria o motivo de o homem moderno continuar a desenvolver 

novos conhecimentos, especialmente os matemáticos, para os quais ainda não 

existem aplicação física? Se o conhecimento têm uma função adaptativa, por 

que o homem ainda estuda o universo? Em termos de sobrevivência, qual é a 

urgência que o homem moderno tem para conhecer os recantos mais obscuros 

deste universo? 

Em resumo, no construtivismo é o indivíduo que se defronta com o mundo e 

atribui sentido a suas experiências: o desenvolvimento do gênero humano, a 

enculturação e a aquisição da linguagem historicamente elaborada são 

relegadas a um segundo plano. Assim, Matthews ressalta que “[...] 

paradoxalmente, os construtivistas sociais querem abraçar a dimensão 

‘histórico-cultural’ da cognição ao mesmo tempo em que se apegam à tese ‘de 

que o conhecimento não pode ser transmitido’” (MATTHEWS, 2000, p. 276). 

Apesar de os construtivistas recorrerem a realidades, sobre a aprendizagem 

humana e a ciência, o maior problema surge quando grande parte dos 

construtivistas consideram que a realidade esfacela-se na “minha experiência da 

realidade”, logo: 

Impõe-se aos construtivistas um “dilema da evidência”: eles 
desejam recorrer à natureza das realidades cognitivas (os 
processos de aprendizagem) e as realidades epistemológicas 
(especialmente a história da ciência e da matemática) para 
fundamentar suas propostas epistemológicas, curriculares e 
pedagógicas; porém, simultaneamente afirmam que tal realidade 
não pode ser conhecida e, para alguns, ela nem mesmo existe. 
(MATTHEWS, 2000, p. 280). 
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2) Pela avaliação do PISA em 2006 dar maior ênfase aos conhecimentos sobre a 

ciência. Tal avaliação foca os métodos científicos em detrimento dos conceitos 

científicos elaborados e desenvolvidos pelo gênero humano. Entretanto, 

percebemos que ela falha neste ponto ao deixar de exigir as distintas facetas da 

relação sujeito-objeto. Indubitavelmente, se os conhecimentos sobre a ciência 

fossem efetivamente exigidos nessa avaliação criariam, de certa forma, maiores 

possibilidades de os alunos utilizarem o pensamento teórico ao realizarem a 

mesma. 

3) Pela referida avaliação possuir algumas das características existentes nas 

avaliações fundamentadas no construtivismo. Conforme Moretto (2001) as 

avaliações construtivistas possuem as seguintes características: 

contextualização, parametrização, exploração da capacidade de leitura e de 

escrita e proposição de questões operatórias. No nosso modo de ver, a 

contextualização do PISA 2006 está presente nos distintos contextos que 

marcam as diferentes unidades. A parametrização está clara na classificação de 

cada questão. A exploração da capacidade de leitura e de escrita é intrínseca 

aos contextos e às questões abertas da avaliação. As questões operatórias, 

entendidas como as “[...] que exigem do aluno operações mentais mais ou 

menos complexas ao responder [...]”. (MORETTO, 2001, p. 121), aparecem na 

avaliação como sendo o nível de conhecimento científico exigido em cada 

pergunta. 

Em especifico, pela existência do primeiro indício, se ele for suficiente para 

considerar a influência construtivista, a avaliação realizada pelo PISA em 2006 acaba 

por inviabilizar a formação do ser humano. Isso acontece porque nela não se 

estabelece, na compreensão do conhecimento científico, a relação entre o universal e o 

singular, entre o todo e a parte. Consequentemente, a avaliação nessa forma deixa de 

visar o desenvolvimento do gênero humano para atender as necessidades, por vezes 

superficiais, da sociedade capitalista. 

Dito isso, para compreensão do que estamos falando sobre a falta da relação 

entre o universal e o singular, é crucial, neste momento, darmos um exemplo. Temos 

de evidenciar, em primeiro lugar, que o que vamos realizar é outro caminho para 

reconhecer o empirismo presente no PISA 2006. Em segundo lugar, que entendemos o 
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ensino de ciências como algo que valorize as especificidades do gênero humano. O 

conhecimento apreendido pelo aluno na escola deve ser o conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade. Esse conhecimento é produto do trabalho 

realizado pelo gênero humano, por isso ele pode dar condições para que os alunos 

possam tanto continuar a se apropriar de novos conhecimentos quanto transformar a 

realidade em que vivem. Nesse sentido, é imperioso que ele, durante o tempo escolar, 

se aproprie dos nexos conceituais20 de cada conteúdo. Em resumo, o ensino do 

conhecimento científico que se fundamenta na busca dos nexos conceituais deverá 

fazer com que o aluno observe o que está por detrás da aparência dos fenômenos 

(essência), ou seja, deverá fazer com que o aluno utilize o pensamento teórico. O 

PISA, para não limitar o ensino do conhecimento científico, deveria exigir em suas 

avaliações esses nexos conceituais. Agora exemplificaremos o nosso pensamento 

usando uma das unidades do PISA 2006. 

 

5.1.2 A questão da totalidade dos conhecimentos científicos em uma 
das unidades do PISA 

 

Abaixo segue a unidade Exercício Físico, com o estímulo e todas as perguntas. 

                                                 
20 Os nexos conceituais são conceitos dos quais o conceito em estudo resulta numa nova síntese. 
Assim, dizemos, por exemplo, que os conceitos de movimento, de referencial são, entre outros, nexos 
conceituais do conceito de Força. 
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Figura 7: O estímulo da unidade Exercício Físico do PISA 2006 

Fonte: OCDE (2008) 

Como o estímulo apresentado nesta unidade é uma imagem vamos concentrar 

nossas atenções nas perguntas que procuravam avaliar o conhecimento científico dos 

alunos. Ressaltamos que, para continuar a expor nosso pensamento, não é precioso 

destacar a classificação de cada questão, mas as respostas esperadas em cada uma 

delas. 

 

Figura 8: A primeira pergunta da unidade Exercício Físico 

Fonte: OCDE (2008) 
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Na questão em análise o que se espera, do aluno, para obter o crédito completo 

é a seguinte ordem de respostas: Sim, Não, Não e Sim. Se o aluno der outras 

respostas ou não responder não recebe nenhum crédito. O aluno, para responder a 

esta questão, necessitaria somente de informações. Assistindo a uma reportagem 

sobre saúde na TV ele poderia obter essas informações. 

 

Figura 9: A segunda pergunta da unidade Exercício Físico 

Fonte: OCDE (2008) 

Nessa questão o que se espera como resposta do aluno, para obtenção do 

crédito completo, é a seguinte ordem de respostas: Sim, Não e Sim. Se o aluno der 

outras respostas ou não responder, ele não ganha nenhum crédito. Novamente é 

possível ver que o aluno, para responder a essa pergunta, precisaria somente de 

algumas informações. Com a leitura de uma revista ele poderia obter essas 

informações. 
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Figura 10: A terceira pergunta da unidade Exercício Físico 

Fonte: OCDE (2008) 

Para obter o crédito completo nessa questão, o aluno precisaria apenas falar 

que a transpiração impede o corpo de ficar muito quente, de superaquecer. O aluno 

não teria nenhum crédito se desse outra resposta ou se não respondesse a questão. 

Uma vez mais o aluno para responder a pergunta deveria ter informações sobre o 

assunto. Ele poderia obter uma informação desse tipo ao assistir os Jogos Olímpicos. 

Os locutores poderiam dar uma informação como essa. Logo, mesmo se 

considerarmos que as informações dadas pelos locutores ou por outros agentes em 

diferentes espaços sociais estivessem sempre corretas, elas não poderiam, por si só 

servir, de base para formar algum conhecimento.  

 

Figura 11: A quarta pergunta da unidade Exercício Físico 

Fonte: OCDE (2008) 
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O aluno obtém o crédito completo nessa questão se responder que a respiração 

fica mais forte para reduzir os elevados níveis de dióxido de carbono e fornecer mais 

oxigênio para o corpo. Ele obtém crédito parcial se falar só um ou outro, se falar, por 

exemplo, que a respiração fica mais forte apenas para fornecer mais oxigênio ao corpo. 

Ele não obtém nenhum crédito se der outras respostas ou não responder, mas, eis que 

novamente se exige dos alunos uma informação que poderia ser obtida em outro local 

que não a escola. Por exemplo, em uma academia ou em um consultório médico. 

Assim, o que estamos ressaltando não é a relevância dessas informações, já que elas 

servem de base para formar conhecimento. O problema aparece na medida em que 

todas as questões destacadas exigem apenas informações.  

Nesse instante, poderíamos pensar sobre a atual necessidade de existir a escola 

como espaço para aprendizagem, especialmente se as avaliações de um programa 

como o PISA se limitam a exigir informações. Nesse sentido, quando falamos que os 

alunos poderiam achar a resposta da questão 4 assistindo aos Jogos Olímpicos, por 

exemplo, não nos preocupamos em saber se o locutor daria a informação certa ou 

errada. A nossa única preocupação é que tal resposta exige apenas informações, em 

vez de conhecimento. 

Queremos ressaltar que uma unidade inteira exigiu do aluno algo superficial, 

fragmentado, pois uma pergunta se relaciona com a outra apenas superficialmente. Tal 

fato inviabiliza a busca por abranger, ao máximo possível, a totalidade do 

conhecimento científico relacionado ao tema Exercício Físico. Como exemplo do que 

estamos falando a unidade poderia ter tratado o conceito de trabalho. Fazer com que 

os alunos desenvolvam e se apropriem corretamente dos nexos do conceito Físico de 

trabalho é papel da escola. A unidade poderia, por exemplo, ter questionado se o corpo 

humano poderia ser considerado uma máquina complexa. Ou seja, poderia 

problematizar assim: do mesmo jeito que o ser humano precisa do alimento/oxigênio 

para realizar atividade física, o motor precisa da gasolina/oxigênio para se movimentar? 

A unidade poderia ter, por exemplo, um texto explicitando as diferenças entre uma 

máquina e o corpo humano. Desse modo, poderia exigir, por meio de questionamentos, 

que o aluno explicasse quais são as semelhanças e quais as diferenças. A resposta a 

um desses questionamentos seria que, na realização de trabalho qualquer máquina, 

simples ou complexa, perde energia em forma de calor e que o aquecimento 
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proveniente dessa perda de energia pode ser prejudicial ao seu funcionamento, e, por 

isso é necessário que ela não fique muito quente. Talvez isso aumentasse a 

possibilidade de o aluno compreender a questão 4.  

Continuando o raciocínio, se a unidade tratasse do conceito de trabalho, ela 

também poderia falar sobre potência e rendimento. Seria possível estabelecer uma 

relação entre a respiração mais forte do corpo realizando exercícios físicos, a redução 

dos elevados níveis de dióxido de carbono e o aumento do consumo de oxigênio. A 

questão 5 teria outra qualidade se o aluno pudesse pensar a relação entre o consumo, 

o trabalho, o tempo de realização do trabalho e o que se têm como produto desse 

processo, pois o oxigênio (comburente) e o dióxido de carbono (um dos produtos da 

combustão completa) são apenas alguns dos componentes do processo de realização 

do trabalho. Enfim, seria possível estabelecer outras conexões e exigir outro tipo de 

pensamento dos alunos. 

Neste instante, torna-se precioso esclarecer que apesar de estarmos criticando 

toda a estrutura do PISA é importante revelar que nós não entendemos as avaliações 

feitas por esse programa como algo desnecessário. Ao contrário, consideramos que 

elas são necessárias na medida em que servem para comparar os diferentes sistemas 

educacionais. Com o objetivo de melhorar a qualidade da educação ofertada uma 

comparação deve ser realizada, pois o auxílio mútuo entre os diferentes sistemas só é 

possível se soubermos os pontos fortes e fracos de cada um deles. Portanto, ao 

criticarmos a recente configuração do PISA o nosso intuito é contribuir para o 

desenvolvimento das formas de avaliar o conhecimento científico. Entendemos, então, 

que as dificuldades que aqui apresentamos são consequências da influência do 

sistema econômico sobre o sistema educacional. 

Antes de finalizar esse capítulo falaremos, um pouco a respeito do processo de 

alienação do trabalho docente, causado pelo capital, e isso nos permitirá entender por 

que é tão importante criticar a influência do mercado mundial sobre o campo 

educacional. No momento, para concluirmos nossa reflexão sobre o PISA 2006 

apresentaremos alguns trechos em que os gestores do PISA parecem indicar algumas 

orientações gerais que os sistemas educacionais devem seguir, para que venham a 

“desenvolver-se”. 
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5.1.3 A respeito da imparcialidade na interpretação dos dados 

 

Para esclarecer o que faremos a seguir, é necessário dizer que o PISA 2006 

além de procurar avaliar as competências científicas também teve o objetivo de 

analisar como o rendimento dos alunos era influenciado pelas características dos 

colégios. Em síntese, para atingir tal objetivo foi necessário a coleta de dados a 

respeito de diversos fatores entre os quais podemos citar, por exemplo, o econômico, o 

social e o cultural. Essencialmente, com a finalidade de coletar dados sobre esses 

fatores, dois questionários, um para os alunos e outro para os diretores das escolas, 

foram entregues. Para a análise estatística tanto desses questionários quanto de outras 

fontes de dados, foram criados indicadores. Eles faziam-se imprescindíveis na medida 

em que podiam proporcionar aos governos informações gerais acerca dos pontos 

fortes e fracos de seus respectivos sistemas educacionais. Os organizadores do PISA 

revelam que, com a identificação desses pontos, os governos poderiam compartilhar 

experiências, tendo em vista a contribuição para o desenvolvimento mútuo. 

Especificamente, no capítulo 5 do documento “Informe PISA 2006: competencias 

científicas para el mundo del mañana” (OCDE, 2008), os organizadores do PISA 

apresentam os resultados da análise dos dados de cada país, com e sem os 

indicadores, mostram a semelhanças que existem nas características dos sistemas 

educativos de certos países e destacam as orientações que acreditam, de modo geral, 

valer para os diferentes sistemas educacionais. 

Com relação à nossa análise deste capítulo, é necessário ressaltar que, por 

desconhecer todos os detalhes técnicos do tratamento de tais dados, nós nos 

limitaremos apenas a evidenciar alguns aspectos que relacionam o PISA com as 

políticas accountability. Os aspectos que, por exemplo, nos chamaram a atenção 

aparecem quando os organizadores do PISA apontam que: 

Os resultados indicam que os alunos dos colégios que competem com 
outros colégios da mesma região, pelo alunado, tendem a obter 
melhores resultados acadêmicos, mas se tivermos em conta os fatores 
socioeconômicos e demográficos, este efeito não é mais visível. 
Contudo, os estudantes em sistemas com uma maior proporção de 
colégios em competição com outros colégios tendem a obter melhores 
resultados acadêmicos, mesmo quando são considerados os fatores 
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socioeconômicos e demográficos. (OCDE, 2008, p. 245, tradução 
nossa, grifos nossos). 

Ou revelam que: 

Da mesma forma, estudantes em escolas cujos diretores dizem que 
sofrem pressão dos pais para manter altos os níveis acadêmicos 
tendem a obter melhores resultados acadêmicos do que os alunos de 
escolas que não sofrem essa pressão, embora não exista nenhuma 
associação estatisticamente significativa quando são considerados os 
fatores demográficos e socioeconômicos. (OCDE, 2008, p. 245, 
tradução nossa, grifos nossos). 

E terminam por afirmar: 

Um desempenho mais alto nas escolas que mantêm o controle de 
desempenho dos alunos a um nível público. A divulgação pública dos 
resultados pelas escolas segue tendo um efeito no desempenho, 
mesmo depois de levar em conta os fatores demográficos e 
socioeconômicos. A força desses efeitos em muitos países sugere que 
a causa de uma diferença real nos resultados é, na verdade, o impulso 
que proporciona o controle externo das normas, mais que apoiar-se, 
principalmente, nas escolas e nos professores para mantê-los. A 
avaliação PISA em si mesma tem incentivado os países a não darem 
por estabelecidos os níveis educacionais avaliados de forma interna, e 
agora mostra o poderoso efeito interno que tem em cada país a 
disciplina que supõem submeter às escolas a uma avaliação externa, 
com resultados públicos e visíveis. (OCDE, 2008, p. 287, grifos do 
autor, tradução nossa). 

Depois de observar os trechos anteriores nós não podemos duvidar que os 

gestores do PISA, independentemente dos “fatores demográficos e socioeconômicos”, 

ao relacionarem o maior desempenho acadêmico dos alunos com determinadas ações 

que devem ter as instituições educativas, acabam confirmando a necessidade de existir 

a competição, a cobrança dos pais e a divulgação pública dos resultados, obtidos por 

meio das avaliações externas. É justamente isso que caracteriza as políticas 

accountability. Fica explícita a existência de uma ligação consistente entre o que o 

PISA divulga e o que determinam as políticas de responsabilização (accountability). 

Para reafirmarmos o que acabamos de abordar, destacamos o seguinte trecho: 

Não foram coletados dados dos professores, principalmente porque a 
educação é um processo cumulativo e porque na maioria dos países, os 
estudantes de 15 anos aprenderam com muitos professores. Todavia, 
ainda não foi possível estabelecer uma metodologia, em estudos como 
o PISA, que ligue professores e alunos de maneira a propiciar 
inferências significativas sobre a influência das características e 
comportamento dos professores em resultados de aprendizagem. 
Consequentemente, houve apenas inferências indiretas sobre ensino e 
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aprendizagem a partir da perspectiva de alunos e diretores de escolas. 
(OCDE, 2008, p. 222, tradução nossa). 

O trecho acima pode ser interpretado de dois modos. Em qualquer um deles se 

faz presente a pouca preocupação dos gestores do PISA para com os professores. No 

primeiro modo, podemos dizer que os gestores do PISA gostariam de ter algum meio 

para responsabilizar o professor pelo resultado. Os professores seriam forçados a se 

submeterem às exigências dos governos, pois poderia haver punições e elas seriam 

justificadas porque os dados poderiam apontar o professor como culpado pelo aluno 

não ter obtido êxito na avaliação. Nesse caso, a exclusão do professor ocorre pela falta 

de dados. Ou seja, os dados obtidos realmente foram insuficientes para indicar, 

consistentemente, uma conexão entre o professor e o resultado da avaliação. 

No segundo modo, podemos pensar que o PISA, quando resolveu excluir as 

informações que dariam os professores, acabou retirando de cena o elemento 

fundamental para a efetiva compreensão do sistema educacional. Resumidamente, 

este ato poderia ter sido proposital, já que poderia contradizer tanto as respostas dadas 

pelos alunos e pelos diretores quanto as “inferências indiretas” realizadas pelos 

gestores do PISA. Agora, poderíamos questionar: como os gestores do PISA podem 

realizar conclusões corretas a respeito do ensino ofertado sem ouvir os professores 

responsáveis por mediar tal processo? 

Não deve ser surreal concluir que realizar inferências a respeito do ensino 

ofertado pelos professores sem ouvi-los é semelhante a ouvir todos os argumentos 

criados pelos opositores do réu sem ouvir a versão do próprio réu! Ou seja, fica 

complicado decidir o que de fato é real, no caso em análise. Isso é o que permite que 

as propostas implantadas pelos governantes venham a ser aceitas sem nenhuma 

refutação. Contudo, podemos nos perguntar neste momento: será que a maioria dos 

professores está consciente dos problemas que, assim como o exposto, se fazem 

presentes nas pesquisas realizadas por programas como o PISA? 

Tomamos como emergencial a necessidade de compreender os distintos 

pressupostos educacionais presentes na formação dos professores, pois são esses 

pressupostos que permitem aos professores realizarem tanto reflexões críticas acerca 

do processo educativo quanto a transformação do ensino de Ciências. É devido à 

importância do que acabamos de expor que nós, com base na Teoria Histórico-cultural, 
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teremos como último objetivo deste capitulo discorrer, mesmo que resumidamente, 

sobre o processo de alienação do trabalho docente e da possibilidade de sua 

superação. 

 

5.2 A alienação do trabalho docente e as possibilidades de 
transformação 

 

Depois de refletirmos acerca das limitações na formação escolar dos indivíduos, 

impostas por avaliações, como o PISA 2006, precisamos compreender que este 

processo nada mais é do que a materialização de uma das várias facetas do processo 

de alienação existente na sociedade capitalista. Assim, 

Há uma violência inicial que funda a sociedade capitalista: os 
trabalhadores são expropriados dos meios de produção. Não é mais 
acessível ao trabalhador a propriedade dos meios de produção e, 
portanto, dos meios que garantem a produção de sua vida. Resta ao 
trabalhador vender a sua força de trabalho ao capital. Isso é essencial a 
tal sistema econômico, pois, do contrário, os trabalhadores não se 
sujeitariam aos ditames do capital. (ASBAHR; SANCHES, 2006, p. 60). 

O processo de “alienação da sociedade e, consequentemente, a alienação dos 

indivíduos tem sua origem na alienação do trabalho.” (OLIVEIRA, 2006, p. 13). A 

expropriação forçosa dos meios (conhecimentos) que garantiriam a sobrevivência do 

trabalhador é uma consequência da exploração desse pelo grande capitalista. 

Certamente, todos os trabalhadores conscientes de tal exploração lutariam contra tal 

sistema. Por isso, o capitalismo nascente teve de distorcer a estrutura das seguintes 

relações da atividade vital humana: “1) a relação do homem com a produção, isto é, 

com a execução da atividade; 2) a relação do homem com o produto da atividade 

executada; 3) a relação do homem com o gênero humano”. (OLIVEIRA, 2006, p. 13). 

Portanto, 

O processo alienador se instala nessas relações ontológicas do 
trabalho, imprimindo-lhes uma forma e conteúdo distorcidos, próprios da 
exploração do homem pelo homem, o que à primeira vista não se 
mostra perceptível. Assim, no processo de alienação, a primeira relação 
(a relação do homem com a produção, com a execução da atividade) 
refere-se ao que se denomina divisão social do trabalho e nela o 
trabalho deixa de ser a mediação que enriquece o ser do homem, para 
se tornar um processo que o esvazia; e a segunda (a relação do homem 
com o produto do trabalho) se refere à propriedade privada, o que quer 
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dizer que alguns retêm em seu poder o produto do trabalho da grande 
maioria de indivíduos. Consequentemente, a terceira relação (a relação 
do homem com o gênero humano, que engloba em si mesma as 
relações do homem com os outros homens e do homem consigo 
mesmo) se concretiza também alienadamente. (OLIVEIRA, 2006 p. 14). 

Considerando que o sistema capitalista necessita somente de indivíduos que, 

estando alienados, realizem todas as suas exigências, o PISA, como mais um recurso 

do sistema vigente, naturalmente, não se obriga a cobrar dos alunos uma formação 

que vá em direção à plena formação do ser humano. Seria muita ingenuidade esperar 

que tanto a escola quanto o PISA, que são dois elementos pertencentes à sociedade 

capitalista, viessem, espontaneamente, a romper sozinhos com a alienação imposta 

por tal sistema. Diante deste fato, torna-se crucial entender em que medida o trabalho 

docente cumpre com os desígnios do capital, pois só assim é possível falar de 

transformação. 

Asbahr e Sanches (2006), depois de estudar Marx e refletir sobre a natureza do 

trabalho pedagógico, ressaltam: “Devemos ainda lembrar que a própria natureza do 

trabalho pedagógico impõe limites ao controle pleno do capital, impossibilitando a 

subsunção real desse trabalho ao capital e limitando a subsunção formal” (ASBAHR; 

SANCHES, 2006, p. 65). É pelo fato de os trabalhos em forma de serviço, como o 

pedagógico, não poderem produzir produtos separáveis do trabalhador que os 

professores se encontram em condições de lutarem contra o referido processo de 

alienação. No trabalho docente os conhecimentos do professor não podem alienar-se 

do processo de produção. Ou seja, o conhecimento não pode ser excluído do processo 

educativo. Se considerarmos que a escola atual está inserida em um contexto 

democrático, que restringe os modos com que os grandes capitalistas impõem as suas 

vontades, veremos que: 

Esse caráter contraditório da educação escolar ameaça a hegemonia 
burguesa e faz com que a classe no poder tenha seu interesse pela 
generalização da escolarização diminuído. Esse desinteresse 
materializa-se nas ações estatais que visam negar a função específica 
da escola, que é a distribuição do saber. (ASBHAR; SANCHES, 2006, 
p. 71). 

Já não nos é estranho que o PISA não tenha incluído, em sua análise, as 

informações que os professores poderiam dar a respeito da qualidade oferecida pelo 

sistema educacional. Observamos, uma vez mais, que o referido programa, ao estar 

em perfeita sintonia com as políticas de accountability, tem sido utilizado de modo a 
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atender as demandas do capital. Ao professor que trabalhe por uma sociedade em que 

exista maior valorização do ser humano, o que inclui sua própria valorização, em 

detrimento da valorização do capital, se faz urgente a apropriação de conhecimentos 

que o levem a perceber as contradições inerentes ao processo de alienação.  

Entendemos o construtivismo como algo limitado, pois neste a busca pela 

superação/transformação das relações sociais, presentes no capitalismo, acaba sendo 

esquecida/ocultada. O problema maior está no fato de que as pessoas ao participarem 

ativamente das decisões coletivas necessitam não apenas da práxis utilitária, mas da 

práxis revolucionária. Para algo ser revolucionário deve transformar o que está posto e 

essa transformação só pode ir na direção em que não exista a exploração do homem 

pelo homem. É para isso que o ser humano deve apropriar-se do conhecimento 

científico existente na sociedade moderna. Esse conhecimento deve dar a ele 

condições de poder exercer conscientemente suas escolhas, de analisar os pontos 

positivos e negativos de cada decisão. 

Com isso, é importante percebermos que na atual sociedade, 

Quando, por exemplo, o governo de um país festeja o reaquecimento da 
indústria automobilística, o que está sendo considerado é apenas o 
efeito desse reaquecimento sobre a economia nacional, a “geração de 
empregos” etc. Mas isso pode estar em absoluto conflito com outras 
esferas que também ocupam a atenção (ou ao menos deveriam ocupar) 
dos governantes, como a questão do trânsito que se torna mais difícil e 
mais perigoso com o aumento do número de veículos em circulação, o 
provável aumento dos acidentes de trânsito, o aumento da poluição etc. 
Tudo isso está relacionado ao significado do aumento da produção de 
veículos automotores. Então o que o governo de um país festeja, nesse 
caso, é o sentido desse aumento, sentido esse que é dado pela lógica 
econômica capitalista. (DUARTE, 2004, p. 58). 

Aqui, devemos reconhecer que a preocupação com o bem-estar das pessoas é 

mínima no sistema em questão, sendo importante apenas o sentido do aumento, a 

qualquer custo, da produção e, consequentemente, do lucro. Tentando ir em direção 

oposta a essa lógica, é que nós buscamos salientar a necessidade de formação 

cultural das pessoas, para que elas possam por si mesmas decidirem se querem 

continuar a atenderem aos desígnios do capital, pois entendemos que: 

A alienação é somente um momento histórico criado pela organização 
dada às relações sociais da sociedade. E se essa organização é criada 
pelos homens em determinadas circunstâncias sócio-históricas, é 
possível que os homens, conhecendo os meandros desse processo, 
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possam interferir nessa realidade para transformá-la. (OLIVEIRA, 2006, 
p. 15). 

Assim sendo, se torna significativo dizer que se nós nos propusermos a refletir a 

respeito de um sistema educacional que permita o máximo desenvolvimento do 

potencial de cada ser humano, o mesmo deverá orientar-se, no mínimo, por três 

finalidades: 

- A de construir uma escola onde se aprenda pelo trabalho21 e não para 
o trabalho, contrariando a subordinação funcional da educação escolar 
à racionalidade econômica vigente. É na medida em que o aluno passa 
à condição de produtor que nos afastamos de uma concepção 
molecular e transmissiva da aprendizagem, evoluindo da repetição de 
informação para a produção do saber; 

- A de fazer da escola um sítio onde se desenvolva e estimule o gosto 
pelo ato intelectual de aprender, cuja importância decorrerá do seu valor 
de uso para “ler” e intervir no mundo e não dos benefícios materiais ou 
simbólicos que promete no futuro. 

 - A de transformar a escola num sítio em que se ganha gosto pela 
política, isto é, onde se vive a democracia, onde se aprende a ser 
intolerante com as injustiças e a exercer o direito à palavra, usando-a 
para pensar o mundo e nele intervir. (CANÁRIO, 2005, p. 87-88). 

Um sistema educacional que fosse orientado pelas três finalidades anteriores teria 

grandes condições de dar ao aluno o acesso diferenciado aos conhecimentos 

presentes na sociedade atual, pois seria menor a distância entre o saber e o trabalho, 

entre a teoria e a prática. Assim, os organizadores do PISA deveriam ter, como 

primeiro objetivo, o propósito de materializar outra forma de avaliar se os 

conhecimentos científicos estão sendo efetivamente apropriados pelos alunos. Mas, 

passemos, então, às considerações finais. 

                                                 
21 Observamos que aprender pelo trabalho é fazer com que os alunos estejam em atividade. 
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Capítulo 6 – Considerações finais 
 

Desde o início da nossa reflexão procuramos discutir a respeito da formação 

científica que poderia ser predominante em determinada configuração do campo da 

Educação em Ciências. Buscamos apresentar alguns argumentos que revelam qual 

seria a possibilidade de desenvolvimento desse campo se tivéssemos por base a 

aproximação entre o PISA e a proposta de renovação do ensino de Ciências. Nesse 

sentido, tornou-se necessário explicitarmos o que entendemos por formação utilitária e 

por formação plena. 

Preocupado em ofertar uma formação científica plena, para que as pessoas 

possam ter uma participação efetiva nas decisões científicas e tecnológicas, tentamos 

realizar uma discussão que envolvesse tanto a proposta de “renovação do ensino de 

ciências” quanto o PISA. Apresentar indícios, para refletir acerca da possibilidade de 

existir uma ligação entre esses dois elementos, se fez necessário na medida em que a 

necessidade de desenvolver o ensino de Ciências se fez emergencial. Em específico, 

fomos motivados a propor tal reflexão porque o pouco conhecimento científico 

apresentado pela população se tornou um obstáculo para o desenvolvimento 

econômico. Por um lado, o PISA aparece como um fator importante para de garantir 

alguma qualidade na educação científica ofertada, pois influencia diretamente as 

políticas educacionais. Por outro, a proposta de renovação do ensino de Ciências surge 

como o meio de propiciar a formação necessária para inserção das pessoas na 

sociedade moderna. Contudo, como tal proposta poderia fazer com que as pessoas se 

tornassem críticas ao ponto de terem uma participação efetiva no desenvolvimento da 

sociedade? E como o PISA poderia garantir a qualidade da educação científica 

ofertada, nos diferentes sistemas educacionais? 

Essas perguntas foram fundamentais para investigarmos o rumo que estava 

tomando a educação científica, já que para existir desenvolvimento seria necessário 

que a proposta de renovação da educação científica propiciasse uma formação 

científica plena. Em busca de novos entendimentos acerca do campo da Educação em 

Ciências, vislumbramos uma possível proximidade entre a proposta de renovação e o 

PISA, já que atualmente o referido programa é responsável por estabelecer as 

principais orientações para o desenvolvimento do sistema educacional. Assim, 
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acabamos por ter em conta que uma renovação do campo da Educação em Ciência 

não poderia ocorrer de forma totalmente alheia ao PISA. 

Inicialmente, a nossa hipótese era de que, para a avaliação do PISA poder 

mensurar o conhecimento científico dos alunos, ela teria de se basear em alguns 

entendimentos sobre educação mesmo que tais entendimentos não sejam dados a 

priori, eles deveriam contribuir para a organização da avaliação. Apresentamos como 

indício de uma possível aproximação, entre a proposta de renovação e o PISA, as 

compreensões de aprendizagem advindas do construtivismo. É precioso esclarecer 

que de modo algum procuramos ser determinista ao apresentar o construtivismo como 

ponte para uma possível ligação, pois, como já ressaltamos, o construtivismo possui 

diversos ramos e precisaríamos ter discutido cada um deles para garantir que a crítica 

de Mathews (1994, 2000) se aplica a todos eles. Importante é reforçamos o fato de que 

ao desenvolver esse trabalho buscamos apenas propiciar novas compreensões sobre a 

Educação em Ciência. 

Mesmo se não considerarmos como relevante a apresentação do construtivismo 

como ponto de aproximação, a junção “PISA + Proposta de renovação do ensino de 

Ciências” ainda seria problemática, especialmente, porque em seus fundamentos o 

PISA acaba por oferecer uma formação científica voltada para as exigências do 

mercado mundial em detrimento da formação científica voltada para o desenvolvimento 

do ser humano. Isso ocorre porque qualquer processo de aprendizagem que, no 

interior da escola, sofra as incertezas presentes no mercado mundial, dificulta tanto o 

trabalho coletivo quanto a valorização da diversidade curricular. Ainda sobre a referida 

junção, outro ponto a ser destacado, é que à influência construtivista, existente na 

proposta de renovação do ensino de Ciências, ao valorizar o imediato e o superficial, 

em detrimento das possibilidades futuras, termina por dizer às pessoas que a 

sociedade capitalista é a forma natural das sociedades desenvolvidas. A formação 

utilitária seria a formação predominante no campo da Educação em Ciências cuja 

estrutura estaria baseada na proposta de renovação do ensino de Ciências e no PISA. 

Entretanto, se acreditarmos na superação da sociedade capitalista, na existência 

de uma sociedade na qual o ser humano deixe de ser tratado como coisa, é inestimável 

que esse trabalho possa evidenciar alguns aspectos que venham a contribuir para 

reconhecermos o caminho que a educação científica está seguindo. Em primeiro lugar, 

para analisar o desenvolvimento do campo da Educação em Ciências é imprescindível 
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conhecermos os pressupostos educacionais que se fazem presentes nele. Em segundo 

lugar, ao analisarmos o PISA 2006 propiciamos insights que permitam ampliar a 

reflexão sobre como avaliar o conhecimento científico sem que tal avaliação inviabilize 

o desenvolvimento total do potencial de cada ser humano, pois se avaliações como 

essa continuarem a cobrar um fragmento do conhecimento científico dificilmente será 

possível superar os limites que foram apresentados. Outras pesquisas que tenham seu 

foco sobre as avaliações do PISA poderiam também tentar mostrar se o programa 

continua a exigir fragmentos do conhecimento científico ou se ele começou a exigir os 

nexos desse conhecimento. 

Se o que buscamos com o desenvolvimento do ensino de Ciências é a 

superação de algumas das várias facetas do processo de alienação, devemos seguir 

na direção em que todas as pessoas tenham as condições de se apropriarem das 

riquezas materiais e imateriais, pois do contrário estaremos a proporcionar uma 

formação utilitária. Como o desenvolvimento dos indivíduos não é mais dirigido pelos 

aspectos biológicos, devemos lutar, na sociedade moderna, por um sistema educativo 

em que todos, estando em atividade, se apropriem dos conhecimentos produzidos 

historicamente. Consequentemente, estaremos indo contra as exigências de um 

sistema educacional que insiste em manter a ciência e a tecnologia nas mãos de 

poucos. 
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Anexo 1 

 

Os estímulos com todas as questões responsáveis por mensurar o 

conhecimento científico. Cada estímulo e suas respectivas questões faziam parte de 

determinada unidade do PISA 2006. Apresentamos aqui apenas os fragmentos das 

unidades que, no mínimo, tiveram uma questão liberada, pelos organizadores, para 

mostrar como foi avaliado tal conhecimento. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 135-141. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 110-116. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 126-130. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 117-120. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 142-145. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 121-125. 



130 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   

 

Anexo 1.7 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015, p. 131-134. 
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Fonte: OCDE. Itens Liberados de Ciências. Inep. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_liberados_Ciencias.pdf> Acesso 

em 20 de Jun. 2015. (p. 146-149). 
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