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A importância conferida aos conteúdos socialmente relevantes e aos processos de discussão em
grupo, se por um lado, houve renovação dos critérios para escolha de conteúdos, o mesmo não se
verificou com relação aos métodos de ensino/aprendizagem, pois ainda persistia a crença no método
da redescoberta que caracterizou a área desde os anos 60.

A partir dos anos 70 questionou-se tanto a abordagem quanto a organização dos conteúdos. A
produção de programas pela justaposição de conteúdos de Biologia, Física, Química e Geociências
começou a dar lugar a um ensino que integrasse os diferentes conteúdos, buscando-se um caráter
interdisciplinar, o que tem representado importante desafio para a didática da área.

Ao longo das várias mudanças, as críticas ao ensino de ciências voltavam-se basicamente à
atualização dos conteúdos, aos problemas de inadequação das formas utilizadas para a transmissão
do conhecimento e à formulação da estrutura da área.

Nos anos 1980 a análise do processo educacional passou a ter como tônica o processo de construção
do conhecimento científico pelo aluno. Correntes da psicologia demonstraram a existência de
conceitos intuitivos, espontâneos, alternativos ou pré-concepções acerca dos fenômenos naturais.
Noções que não eram consideradas no processo de ensino e aprendizagem e são centrais nas
tendências construtivistas. O reconhecimento de conceitos básicos e reiteradamente ensinados não
chegava a ser corretamente compreendido, sendo incapaz de deslocar os conceitos intuitivos com os
quais os alunos chegavam à escola, mobilizando pesquisas para o conhecimento das representações
espontâneas dos alunos.

Desde os anos 80 até hoje é grande a produção acadêmica de pesquisas voltadas à investigação das
pré-concepções de crianças e adolescentes sobre os fenômenos naturais e suas relações com os
conceitos científicos. Uma importante linha de pesquisa acerca dos conceitos intuitivos é aquela que,
norteada por idéias piagetianas, se desenvolve acompanhada por estudos sobre História das Ciências,
dentro e fora do Brasil. Tem-se verificado que as concepções espontâneas das crianças e
adolescentes se assemelham a concepções científicas de outros tempos. É o caso das explicações de
tipo lamarckista sobre o surgimento e diversidade da vida e das concepções semelhantes às
aristotélicas para o movimento dos corpos.

A contrapartida didática à pesquisa das concepções alternativas é o modelo de aprendizagem por
mudança conceitual, núcleo de diferentes correntes construtivistas. São dois seus pressupostos
básicos: a aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do conhecimento
e as idéias prévias dos alunos têm papel fundamental no processo de aprendizagem, que só é
possível embasada naquilo que ele já sabe. Tais pressupostos não foram desconsiderados em
currículos oficiais recentes. Esse modelo tem merecido críticas que apontam a necessidade de
reorientar as investigações para além das pré-concepções dos alunos. Não leva em conta que a
construção de conhecimento científico tem exigências relativas a valores humanos, à construção de
uma visão de ciência e suas relações com a tecnologia e a sociedade e ao papel dos métodos das
diferentes ciências.

Tais críticas não invalidam o processo de construção conceitual e seus pressupostos. São úteis,
sobretudo, para redimensionar as pesquisas e as práticas construtivistas da área.

Em meio à crise político-econômica, são fortemente abaladas as crenças na neutralidade da Ciência e
a visão ingênua do desenvolvimento tecnológico. Faz-se necessária a discussão das implicações
políticas e sociais da produção e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto em
âmbito social como nas salas de aula. No campo do ensino de Ciências Naturais as discussões
travadas em torno dessas questões iniciaram a configuração de uma tendência do ensino, conhecida
como “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), que tomou vulto nos anos 1980 e é importante até os
dias de hoje.

No âmbito da pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre educação e sociedade são
determinantes para o surgimento das tendências progressistas, que no Brasil se organizaram em
correntes importantes, como a Educação Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos.
Foram correntes que influenciaram o ensino de Ciências em paralelo à tendência CTS.
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