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unHa ollaDa á eVolución Da 
natuReza Da ciencia

O propósito deste traballo é levar a cabo unha revisión da evolución do concepto de natureza da 
ciencia¸ pois é un concepto de grande importancia na didáctica das ciencias e resulta relevante 
para a axeitada caracterización do coñecemento científi co que se presenta nas aulas de educación 
secundaria.

Existe dende hai décadas un recoñecemento estendido e crecente da necesidade de adaptar os 
currículos de ciencias para facilitar a refl exión acerca da ciencia en si, coa intención de promover 
nos estudantes unha concepción axeitada sobre o que a natureza da ciencia representa (Ame-
rican Association for the Advancement of Science, 1990; Hazen e Trefi l, 1991; Klopfer 1969; 
NRC, 2012). Este coñecemento é considerado unha parte esencial da alfabetización científi ca 
(Acevedo, Manassero e Vázquez, 2005; Matthews, 1998; National Science Teachers Associa-
tion, 1982) e foi explicitamente incorporado en diversas reformas educativas en países como 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelandia, Reino Unido ou Sudáfrica (Vázquez, Ace-
vedo e Manassero, 2004).

Tamén nas últimas décadas as concepcións do alumnado sobre a natureza da ciencia foron abor-
dadas por investigadores de diversos países, dando lugar a numerosos estudios que, a pesar de 
valerse de diferentes metodoloxías e variados instrumentos de avaliación, mostran resultados 
sistematicamente consistentes: o alumnado presenta unha visión da ciencia inaxeitada (Gilbert, 
1991; Kang, Scharmann, e Noh, 2004; Mead e Metraux, 1957; Miller, 1963; Rubba, Horner, e 
Smith, 1981). Conclusións coma esta desencadearon o xurdimento de varias liñas de investiga-
ción paralelas que teñen por fi n estudar este fenómeno.

O obxecto deste traballo é, polo tanto, levar a cabo unha revisión da evolución dos consensos ao 
respecto da propia noción de natureza da ciencia e das principais liñas de investigación sobre a 
natureza da ciencia. Máis concretamente, estruturan o desenvolvemento desta análise as seguin-
tes cuestións:

•	 Como se entendeu historicamente e como se entende agora a natureza da ciencia?

•	 Como podemos avaliar as concepcións sobre a natureza da ciencia no alumnado e profe-
sorado?

•	 Como mellorar as comprensións sobre a natureza da ciencia? Que perspectivas existen ao 
respecto?
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•	 Cales son os retos actuais da investigación sobre a natureza da ciencia? 

•	 Como se relacionan os resultados de investigacións realizadas noutros países co contexto 
galego?

Para afondar nesta última cuestión e levar a cabo unha aproximación á avaliación de concepcións 
da natureza da ciencia en Galicia, inclúense os resultados dunha pequena investigación na que se 
utilizou un cuestionario para recadar información acerca das opinións sobre ciencia, tecnoloxía e 
sociedade aportadas por estudantes e profesores de secundaria de dous institutos galegos.


