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RESUMO: A dinâmica convencional da educação em ciências tem sido por séculos a da 
prioridade para a abordagem conceitual. No século passado, quando se organizaram os 
currículos, a abordagem incorporou na fase final do ensino conceitual o encaminhamento para 
aplicação – muitas vezes ficando como exercício de fixação. O objetivo importante era o 
domínio conceitual, a descrição e compreensão dos objetos. A aplicação do conhecimento 
científico era uma mera possibilidade. Os inventores raramente se utilizavam do conhecimento 
científico novo. Antecipavam-se ao conhecimento científico: assim foram as descobertas de 
depósitos minerais e de petróleo, bem como as soluções de engenharia para interferências no 
ambiente natural. Uma descoberta científica levava gerações para se desdobrar em invenção 
tecnológica, como por exemplo, o primeiro reator nuclear nos EUA meio século após a 
descoberta da radioatividade na Europa. O grande desenvolvimento tecnológico e industrial na 
metade do século passado aproximou a aplicação do conhecimento científico, a invenção da 
descoberta. Na Geologia, no Brasil, algumas aplicações práticas do conhecimento geológico 
foram introduzidas nos cursos – aplicações estas até então situadas na engenharia. Na 
atualidade, as aplicações estão em muitos casos se antecipando ao conhecimento. A 
revolução da Sismoestratigrafia na década de 70 foi um caso exemplar.  Esta revolução 
técnico-científica se ajusta a um novo paradigma: o conhecimento se desenvolve como 
resultado da prática de solução de problemas reais. E estes demandam intensiva pesquisa 
científica. Este é o novo desafio para os cursos e a fundamentação teórica é conhecida como 
aprendizagem baseada em problemas. Como transformar nossos cursos de Geologia para esta 
nova realidade? Exige uma inversão nos currículos: começar com os problemas da água, da 
energia, dos depósitos minerais, dos materiais industriais e construtivos, dos desastres 
naturais, das interferências e transformações ambientais, das perdas de solo, das mudanças 
nas linhas de costa, nos rios, nas paisagens;  dos processos lentos e invisíveis e do futuro do 
planeta, entre outros. As questões conceituais (compreensão da gênese, evolução, 
classificação etc.) passariam a ser avanços deixados para o final do curso. No exemplo sobre o 
assunto água, já iniciando no primeiro ano: quais problemas reais, perceptíveis,  enquanto 
recurso? Escassez, distribuição, poluição? Bacias hidrográficas e aquíferos  em casos reais, 
balanço hídrico; como caracterizar situações e tipos locais? como e o que descrever, 
quantificar, medir? Quais as relações entre propriedades, formas de abordagem e investigação; 
uso, conservação e legislação; passado e futuro, ciclos e sistemas dinâmicos; modelos 
genéticos, explicativos, evolutivos, exploratórios. Nesta mesma linha se desenvolveriam os 
demais assuntos. Há necessidade de se re-inventar o currículo e os programas de curso, tanto 
nos cursos de Geologia como de geologia para outros cursos. 
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