
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo investigativo, tipo revisão sistemática, visando 
identificar no objeto de estudo, artigos científicos publicados em revistas sobre 
ensino e Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 
(ENPEC), de que forma a abordagem do conceito de vida está vinculada à 
possibilidade de um ensino integrador dos conhecimentos biológicos. Buscou-se no 
modelo epistemológico de Ludwik Fleck as categorias e subsídios para a análise da 
construção das ideias sobre o tema, ou seja, empreendeu-se uma análise 
epistemológica direcionada pelos seguintes elementos do pensamento fleckiano: 
Coletivo de Pensamento, Estilo de Pensamento, Círculo Esotérico e Exotérico, 
Circulação Intra e Interespecífica. O referencial epistemológico esteve presente em 
todo o percurso investigativo, por isso, o perfil investigativo foi entendido como 
teórico-metodológico. O objeto de estudo foi selecionado a partir de adaptações 
dos critérios estabelecidos para uma revisão sistemática, tais como definição de 
questões de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão para seleção do material de 
estudo e levantamento dos dados necessários para responder as questões 
previamente elaboradas, a leitura e a seleção do material. Seguindo esses critérios, 
a seleção dos artigos foi realizada em periódicos específicos da Plataforma 
Sucupira e em Atas do ENPEC a partir da inserção em sítio específico dos 
periódicos ou busca pelos descritores: conceito de vida, fenômeno vida, ser vivo, 
vida. Após a leitura dos resumos e descarte dos artigos que não se adequavam à 
proposta, restaram 13 artigos para a leitura direcionada pelas categorias 
epistemológicas. Os dados coletados permitiram a identificação de vínculos teórico-
metodológicos entre os estudos e também indicaram a possibilidade da 
caracterização de um Coletivo de Pensamento que inclui os autores dos estudos. 
Os referenciais dos estudos apontaram como tendência a abordagem histórica e 
filosófica da construção dos conhecimentos biológicos, o que possibilitou a reflexão 
sobre a integração de conceitos biológicos a partir de uma abordagem do 
desenvolvimento do conceito de vida. No entanto, surgiram como pontos de 
atenção as limitações da formação dos docentes que atuam no ensino de Ciências 
e Biologia e ainda os prejuízos da baixa atividade investigativa colaborativa entre o 
círculo esotérico (pesquisadores) e círculo exotérico (professores) em 
procedimentos investigativos no ambiente escolar. Diante disso, este estudo aponta 
o desenvolvimento de futuras investigações envolvendo atividades colaborativas 
direcionadas por propostas de ensino dos conhecimentos biológicos em dimensões 
históricas e filosóficas, sociais e culturais da construção do conceito de vida como 
uma contribuição para repensar a organização de um currículo integrador e a 
formação dos docentes. 
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