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RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo identificar Estilos de Pensamento manifestados por alunos
ingressantes no ensino médio, através de um questionário de desempenho escolar em ciências. A
discussão da epistemologia do pensador polonês Ludwik Fleck, se faz relevante tendo em vista sua
importante contribuição ao realizar uma série de inovadoras reflexões sobre a natureza da atividade
científica como uma atividade coletiva. Foi analisado um projeto de pesquisa realizado por Araújo
(2017) e Silva (2017), pesquisadores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e identificados dois estilos de pensamento: o
social e o biologicista.

Palavras-chave: Estilos de pensamento. Coletivo de pensamento. Desempenho escolar. Fleck.

ABSTRACT

This article has as main objective to identify Thought Styles manifested by students entering high
school, through a questionnaire of school performance in science. The discussion of the epistemology
of the Polish thinker Ludwik Fleck becomes relevant in view of his important contribution in carrying out
a series of innovative reflections on the nature of scientific activity as a collective activity. It was
analyzed a research project carried out by Araújo (2017) and Silva (2017), researchers of the
Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships (IPSIS) of the Federal University of Sergipe
(UFS), and identified two styles of thinking: social and biologist..
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RESUMEN

Este artículo tiene como principal objetivo identificar Estilos de Pensamiento manifestados por
alumnos ingresantes en la enseñanza media, a través de un cuestionario de desempeño escolar en
ciencias. La discusión de la epistemología del pensador polaco Ludwik Fleck, se hace relevante
teniendo en cuenta su importante contribución al realizar una serie de innovadoras reflexiones sobre
la naturaleza de la actividad científica como una actividad colectiva. Se analizó un proyecto de
investigación realizado por Araújo (2017) e Silva (2017), investigadores del Programa Institucional de
Becas de Iniciación Científica (PIBIC) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), e identificados dos
estilos de pensamiento: el social y el biologicista..

Palavras-chave: Estilos de pensamiento. Colectivo de pensamiento. Desempeño escolar. Fleck.

1. INTRODUÇÃO

O entendimento de avaliação de desempenho escolar muitas vezes resulta em verificar se o aluno
tem a capacidade de reproduzir um conteúdo visto previamente em sala de aula, onde essa
capacidade às vezes acaba sendo confundida com a memorização, visto que atribui a aprendizagem
com a capacidade reproduzir conteúdos. Neste sentindo, possuirá melhores resultados aqueles
educandos que se mostrarem eficientes através de provas de desempenho (SILVA; ALVES;
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CONCEIÇÃO, 2017).

Entretanto, em uma perspectiva pedagógica e menos utilitarista, a aprendizagem deveria ser melhor
compreendida como processos mentais, ativos, por meio dos quais as informações não somente são
construídas, mas também processadas, analisadas conforme suas modificações, na qual o indivíduo
necessita adaptar o aprendizado às diversas situações cotidianas que eventualmente, possa se
deparar no decorrer de sua vida. Nesta direção, avaliar o desempenho escolar implica, ao contrário de
testar a memória, em verificar a extensão dessa capacidade de raciocínio do indivíduo (ARAÚJO,
2017; SILVA, 2017).

Nesse contexto, os debates acerca dos processos avaliativos têm-se expandido pelo mundo, e
atualmente as avaliações de desempenho escolar de maior destaque no âmbito internacional são o
Programme for International Student Assessment (PISA) e o The Relevance of Science Education
(ROSE), já no Brasil pode-se citar como principal sistema avaliativo o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), cujo objetivo destina-se a identificar fatores capazes de comprometer o
processo de ensino e aprendizagem e ao mesmo tempo, subsidiar para a qualidade do ensino. Estes
instrumentos são considerados relevantes porque permitem se pensar em políticas públicas e
estratégias em educação a serem implementadas pelo poder público de acordo com os resultados
obtidos (SILVA, 2017; SILVA; ALVES; CONCEIÇÃO, 2017).

Diante dessas considerações, torna-se relevante a discussão da epistemologia do pensador polonês
Ludwik Fleck (1896-1961), tendo em vista sua importante contribuição ao realizar uma série de
inovadoras reflexões sobre a natureza da atividade científica e ter caracterizado de “Estilo de
Pensamento” (EP) o conhecimento de uma época, de uma sociedade ou mesmo de uma organização,
constituído a partir de atividades sociais desenvolvidas por essa comunidade ou coletivo, na qual o
denominou de “Coletivo de Pensamento” (CP) (MOURTHÉ JUNIOR, 2014). Assim, este ensaio tem
como objetivo identificar EP com base na epistemologia de Fleck, manifestados por alunos
ingressantes no ensino médio através de um questionário de desempenho escolar em ciências.

Diferentemente do que esclarece alguns outros filósofos importantes, como Thomas Kuhn e Gaston
Bachelard, para Fleck o conhecimento não avança por meio de mudança de paradigmas ou por
rupturas de obstáculos conceituais, mas sim progressivamente, quando ações e ideias navegam de
diferentes modos entre EP criados por EP diversificados (MOURTHÉ JUNIOR, 2014). Dessa forma,
na concepção de Fleck a produção científica tem um caráter coletivo, considerando que no decorrer
do tempo, diferentes grupos com diferentes enfoques teóricos e metodológicos são formados e
recebem o nome de CP (FLECK, 2010).

Levando em consideração que muitos dos atuais modelos de verificação da aprendizagem, por
venturam não consideram os saberes não-científicos ou discursos não-normativos, mantendo uma
ênfase na mensuração do nível de proficiência dos estudantes em conformidade com os objetivos
educacionais (SILVA, 2017; SILVA; ALVES; CONCEIÇÃO, 2017), discutir a perspectiva de Fleck
parece ser algo relevante no atual cenário da educação, pois cada coletivo é constituído por um
coletivo de indivíduos que possui um determinado EP (FLECK, 2010). Portanto, identificar os EP
apresentados pelos discentes é uma tarefa um pouco quanto complexa, tendo em vista os diferentes
coletivos que estudantes estão inseridos em sala de aula. No entanto, essa identificação é de suma
importância para a elaboração de métodos avaliativos inovadores e que contemplem a plenitude
cognitiva e social desses alunos.

Partindo dessas premissas, uma problematização se faz necessária, a saber: Quais seriam, então, os
EP demonstrado por alunos da rede pública estadual de Sergipe num teste de desempenho escolar
em ciências, sob enfoque nas infecções sexualmente transmissíveis (IST) Assim, antes de discutir e
analisar o respectivo instrumento de avaliação com um olhar voltado aos EP, é importante conhecer
um pouco das contribuições teórico-metodológicas da epistemologia fleckiana para a pesquisa em
Ensino de Ciências.
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2. AVALIAÇÃO E DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS

A avaliação escolar corresponde a uma temática de grande interesse nas diversas áreas da
educação, tanto na esfera internacional quanto nacional, sendo considerada um dos mais complexos
e importantes elementos do processo de ensino e aprendizagem capaz de contribuir para uma
educação de qualidade e acessível à todas as pessoas (LOPES; MACEDO; ALVES, 2006; KNIJNIK;
GIACOMONI; STEIN, 2014). É evidente o impacto da revolução tecnológica e da globalização na
prática educativa contemporânea, visto que desde a década de 1980, muitos países enfatizaram a
utilização de testes de desempenho padronizados como forma de avaliar o processo educacional e
obter assim, o resultado final dos educandos diante das competências estabelecidas (ALEXANDRE,
2015; LIMA, 2016).

Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
conduziu um movimento que ficou mundialmente conhecido como “Educação para Todos”, a partir do
qual a avaliação da educação foi concebida como o elemento chave da qualidade de ensino no
mundo civilizado (ALEXANDRE, 2015). No Brasil, essas discussões voltadas a educação tiveram
maior destaque no ano de 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa
Brasileira, e mais tarde com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1988; 1996; LIMA, 2016), e desde
então, o país vem se comprometendo com os princípios da qualidade educacional, visto que no Art.
214 da nossa Carta Magna já previa a elaboração do Plano Nacional de Educação para articular o
sistema nacional de educação e colaborar com a definição de diretrizes, objetivos, metas e
estratégias para sua implementação, visando assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis (BRASIL, 1988; ALEXANDRE, 2015).

Nessa perspectiva, a avaliação de desempenho escolar pode ser compreendida como um processo
que permite a revisão de métodos de ensino e da aprendizagem para acompanhar o desempenho
acadêmico do aluno, contribuindo na identificação de aspectos críticos e fragilizados que necessitam
de aprimoramento (KNIJNIK; GIACOMONI; STEIN, 2014). Corroborando com esse pensamento,
Tonelotto et al. (2005) apontam que o desempenho escolar corresponde a uma maneira de analisar
nos aspectos quantitativos e qualitativos, a capacidade dos educandos em acompanhar os conteúdos
propostos pela escola.

Diante dessas considerações, percebemos que a avaliação do desempenho escolar é essencial para
uma educação eficiente e qualificada, pois permite determinar até que ponto os objetivos
pré-estabelecidos pela educação formal são alcançados (SOUZA, 2016), e se os mesmos possuem
subsídios para a melhoria de possíveis inconsistências e fragilidades do processo educacional. No
entanto, gostaríamos de ressaltar que conforme demonstrado em alguns estudos (SELIKOWITZ,
2001; TONELOTTO et al., 2005), os resultados obtidos através dos testes de desempenho escolar
não são totalmente conclusivos, podendo assim, ser utilizados juntamente com outros instrumentos
com a finalidade diagnóstica para ampliar sua utilidade na formulação de hipóteses e reconhecimento
de problemas.

Nesse contexto, uma das discussões que está ganhando destaque na atual educação científica é o
pluralismo epistemológico, ou seja, as diferentes formas de explicar e conceituar o mundo, os
fenômenos e os fatos científicos considerando a pluralidade de saberes (COBERN; LOVING, 2001;
EL-HANI; MORTIMER, 2007; BAPTISTA, 2010; CUNHA, 2016; SOUZA, 2016). Desse modo, pensar
num teste de rendimento escolar que contemple o pluralismo epistemológico é uma tarefa desafiadora
e complexa tanto para os educadores quanto para os técnicos, gestores e demais agentes envolvidos
no processo educacional, e que lidam com a falta de recursos e instrumentos de mensuração
apropriados para atender a diversidade cultural e sem deixar de lado as teorias e conceitos científicos
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(TONELOTTO et al., 2005; SOUZA, 2016).

Assim, considerando esta crescente preocupação com os sistemas de avaliação educacional, vários
exames de larga escala foram criados e outros passam por elaboração e/ou aprimoramento para que
o ensino de ciências ocorra de maneira inovadora e conforme os interesses e motivações dos
educandos (SOUZA, 2016). Dentre essas medidas inovadoras no desempenho escolar, Knijnik,
Giacomoni e Stein (2014) citam a importância do aprimoramento e utilização de testes psicológicos e
educacionais para auxiliar na qualificação tanto de professores, quanto dos alunos.

3. UM POUCO DAS CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DE FLECK SOBRE A NATUREZA DA
ATIVIDADE CIENTÍFICA

Nascido em 11 de julho de 1896 na cidade de Lwów, atual Ucrânia, e filho de judeus poloneses,
Ludwik Fleck formou-se em medicina aos 18 anos pela Universidade Jan Kazimierz, onde mais tarde
concluiu o doutorado na especialidade clínica geral, mas além das ciências médicas, principalmente
no campo da microbiologia, interessou-se também pela filosofia, sociologia e história da ciência
(SCHÄFER; SCHNELLE, 2010). No decorrer da sua carreira profissional, o epistemólogo polonês se
destacou por meio do desenvolvimento de estudos referentes à microbiologia, especificamente sobre
a sorologia e os diagnósticos de doenças infecciosas, como a sífilis, o tifo, a tuberculose, entre outras,
que repercutiram em seu sucesso profissional e na ocupação de postos de trabalhos importantes, já
que foi professor de faculdades de medicina e diretor de centros de pesquisa especializados de
grande circulação nas cidades por onde passou (NOGUEIRA, 2012).

Por manter contato intenso com a escola filosófica de Lwów, além de outros círculos científicos ativos,
como de biologia, bioquímica, matemática e medicina, Fleck foi considerado prosseguidor da Escola
Polonesa de Filosofia da Medicina, a qual recebeu forte influência partilhando suas premissas teóricas
(PFUETZENREITER, 2002). A grande maioria das produções científicas do pensador polonês está
dispersa em várias línguas e limita-se às áreas de imunologia e microbiologia, no entanto, pelo menos
uma dezena de seus trabalhos versam primariamente sobre epistemologia, com discursos voltados a
história da ciência passando pela teoria e sociologia do conhecimento, psicologia social e política
(CARNEIRO, 2012).

Sua obra mais importante e mais citada é o livro "Gênese e desenvolvimento de um fato científico"
fruto de uma monografia, editado em 1935, este livro é compreendido não como uma obra acabada,
mas como um fascinante ensaio que contempla além dos especialistas na teoria da ciência, um
público mais amplo, no qual o pensador trata a ciência como uma atividade coletiva complexa, e que
deve ser estudada por filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos e linguistas (SCHÄFER;
SCHNELE, 1986; PFUETZENREITER, 2002). Entretanto, logo no início de sua publicação a “Gênese
e desenvolvimento de um fato científico” apresentou circulação muito precária, e de acordo com
Nogueira (2012), dentre os principais as razões pelas quais o livro permaneceu na periferia das
discussões internacionais da época, destacam-se o “dialeto” pouco usual utilizado por Fleck, no qual o
pensador mesclava as estruturas do polonês com a do alemão e não manejava com destreza nenhum
dos dois idiomas enquanto escrevia, cometendo assim muitas inadequações gramaticais, além de
trazer novas palavras e expressões, como o neologismo, e demais fatores que dificultaram seu
trabalho ser traduzido com originalidade.

Além disso, a comunidade acadêmica do período subestimou o poder de alcance do livro “Gênese e
desenvolvimento de um fato científico” devido a especificidade do objeto de estudo ser a trajetória
histórica do conceito de sífilis, já que naquela época, a obra foi reconhecida como mais um “estudo de
caso de doença” corriqueiro e dirigido às ciências médicas, causando assim uma certa falta de
interesse generalizado por essa produção que perdurou por mais de três décadas. Neste contexto,
pode-se considerar que é na atualidade que suas obras, sobretudo o livro “Gênese e desenvolvimento
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de um fato científico” mantém maior grau de inserção entre os objetos de estudo científicos, com
maior alcance da comunidade acadêmica (PFUETZENREITER, 2002; NOGUEIRA, 2012).

Na “Gênese e desenvolvimento de um fato científico”, Fleck aborda por meio dos relatos sobre a sífilis
que é difícil descrever corretamente a história de um domínio de saber, pois para o autor, coexistem
numerosas linhas de desenvolvimento que se cruzam e se influenciam mutuamente, por isso, não
existem erros completos, nem tão pouco verdades completas, visto que até mesmo os erros do
passado podem ser retomados para reformular o conhecimento no presente (MASSONI; MOREIRA,
2015). Neste contexto, o pensador chama os esboços históricos evolutivos pré-científicos das teorias
atuais de proto-ideias ou pré-ideias (ideias originais), que constituem concepções surgidas no
passado que se mantêm apesar das variações dos EP (HUNSCHE; DELIZOICOV, 2011).

Fleck desenvolveu suas ideias no campo da epistemologia em torno da trajetória do conceito de sífilis
e da reação de Wassermann, método para detectar esta patologia, analisando os conceitos vigentes
em diferentes épocas e as mudanças desses conceitos a partir das relações oriundas entre os
diferentes sujeitos envolvidos (FLECK, 2010). De acordo com Hunsche e Delizoicov (2011), a
epistemologia fleckiana se opõe à produção cumulativa do conhecimento e à neutralidade do sujeito,
do objeto e do conhecimento, em que o processo de construção do conhecimento corresponde a uma
construção histórica, coletiva e sob influência do meio sociocultural, ou seja, ocorre devido à
constante interação entre o sujeito, o objeto e o que ele denomina de EP (PFUETZENREITER, 2002;
FLECK, 2010). Neste sentindo, o EP é entendido como uma “percepção direcionada em conjunção
com o processamento correspondente no plano mental e objetivo, esse estilo é marcado por
características comuns dos problemas, que interessam a um coletivo de pensamento” (FLECK, 2010,
p.149).

Diante dessas considerações, pode-se inferir que o EP é constituído pelas concepções dos sujeitos e
desenvolvido através da experiência prática em conformidade com suas ponderações e reflexões
teóricas. Conforme já mencionando, para Fleck (2010) o EP faz parte de determinada comunidade,
que ele define de CP, constituído por um grupo de sujeitos, os quais compartilham concepções e
práticas sobre um determinado objeto. Com outras palavras, o CP, de maneira geral, é constituído por
sujeitos que compartilham um mesmo EP, assim um coletivo existe quando pelo menos duas pessoas
compartilham ideias sobre determinado objeto, e por isso, um sujeito pode pertencer a vários CP
diferentes (MAGOGA, 2017).

Contudo, para Fleck (2010) a construção de conhecimento não ocorre somente a partir de coletivos
momentâneos, e sim por meio de CP estáveis, como os grupos socialmente organizados e por um
tempo duradouro suficientemente, para que o estilo de pensamento consiga fixar-se e desenvolver-se.
Nestas circunstâncias, o autor explicita ainda que o coletivo de pensamento consiste no seguinte:

[...] em torno de qualquer formação do pensamento, seja um dogma religioso,
ou uma ideia científica ou um pensamento artístico, forma-se um pequeno
círculo esotérico e um círculo exotérico maior de participantes do coletivo de
pensamento. Um coletivo de pensamento consiste em muitos desses círculos
que se sobrepõem, e um indivíduo pertence a vários círculos exotéricos e a
poucos círculos esotéricos (FLECK, 2010, p.157).

Nessa conjuntura, percebe-se que na epistemologia fleckiana, o CP é portador de um EP composto
por dois “grupos” de sujeitos: um inserido no o círculo esotérico, constituído pela comunidade
científica vigente, como os pesquisadores; e o círculo exotérico, formado por sujeitos leigos, que
apesar de compartilharem o mesmo EP, não são as principais referências, visto que o contato com tal
estilo ocorre apenas a partir das construções derivada do círculo esotérico (MAGOGA, 2017).
Exemplificando, o círculo esotérico é formado por indivíduos que trabalham, investigam e pesquisam
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sobre determinados EP de cunho científico, de modo a produzir tanto reflexões teóricas como ações
práticas, que enriquecem a produção deste conhecimento, geralmente os sujeitos são
professores/pesquisadores locados em instituições superiores, enquanto que no círculo exotérico
pode ser formado pelos sujeitos que, apesar de não pesquisarem e trabalharem tão profundamente
como os indivíduos do círculo esotérico, constantemente possuem contato com esse EP em função
das produções ou trabalhos advindos do esotérico (PFUETZENREITER, 2002; FLECK, 2010;
NOGUEIRA, 2012; MAGOGA, 2017).

Evidentemente, há uma interação entre esses dois círculos, pois os sujeitos pertencentes a esse
círculo maior (exotérico) “exo” interagem com saber especializado do círculo menor (esotérico) “eso”,
possibilitando ao indivíduo pertencer simultaneamente a diversos CP, transitando livremente entre
eles, garantindo a circulação inter e intracoletiva de ideias (PFUETZENREITER, 2002; MAGOGA,
2017).

Dessa forma, na perspectiva de Fleck (2010, p. 171) “ao nos afastarmos ainda mais do centro
esotérico em direção à periferia exotérica, o pensamento parece ser ainda mais dominado pela
plasticidade emotiva, que confere ao saber a segurança subjetiva da religiosidade ou do óbvio”, haja
vista que ao contrário da ciência popular, relacionada ao círculo exotérico, com enfoque a
superficialidade, a ciência especializada, ou seja, o círculo esotérico, em sua forma habitual,
estabelece um resumo crítico e sistemático dos saberes. E como pode-se observar na Figura 1,
dentro de um CP ocorrem comunicações internas, entre os sujeitos do círculo “eso” e “exo”, através
da chamada circulação intracoletiva de ideias (MAGOGA, 2017).

Assim, a partir do saber especializado surge o saber popular por meio da circulação intracoletiva de
ideais numa constante interação entre os diferentes sujeitos. Neste sentindo, Fleck entende que
existem diferentes e diversos CP, e com isso discute também que a relação entre dois distintos
coletivos ocorre a partir de uma comunicação externa que pode ocasionar uma transformação de EP,
denominada de circulação intercoletiva de ideias (CARNEIRO, 2012; MAGOGA, 2017). Neste sentido,
foi optado discutir a epistemologia de Fleck num teste de desempenho escolar, por entender que os
conceitos fleckianos, essencialmente, o de EP e de CP, possam contribuir na análise de identificação
e caracterização dos sujeitos e seus pensamentos/ações. Além disso, compartilha-se as ideias desse
epistemólogo sob o processo de construção de conhecimento, o qual é realizado de modo coletivo,
com diferentes sujeitos, em influência com o meio, mas, principalmente, com o objeto a ser analisado.

4. A EDUCAÇÃO SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR: ASPECTOS GERAIS

Para que a saúde seja compreendida como um valor coletivo, é necessário um enfoque voltado às
relações dos indivíduos na sociedade e com o meio ambiente, e não apenas aos fenômenos
biológicos. Desse modo, em 1946 a Organização Mundial de Saúde (OMS) redefiniu o conceito de
saúde como “o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de
doença”, desde então, a educação em saúde no ensino de ciências vem assumindo o compromisso
de ser condizente com as realidades e necessidades dos estudantes e de toda comunidade em geral,
englobando aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais que permitem às populações
exercerem controle e autonomia em seus estilos e qualidade de vida (OMS, 1946; RODRIGUES et al.,
2007).

No Brasil, a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica
da Saúde, reforça os princípios constitucionais de que a saúde é um direito fundamental de todos e
dever do Estado, mas esse dever não exclui a responsabilidade das pessoas, da família, da escola e
da coletividade com a promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa Lei estabelece ainda alguns
fatores determinantes e condicionantes da saúde, como a “alimentação, a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
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serviços essenciais”, além de outras ações destinadas a garantir condições de bem-estar físico,
mental e social (BRASIL, 1990, Art. 3º).

No contexto escolar, a educação em saúde pode ser compreendida como a formação de atitudes e
valores desenvolvidos na escola, com o objetivo de promover nos alunos a adoção de
comportamentos favoráveis à saúde, sendo imprescindível estar presente em todos os aspectos da
vida, necessitando assim ser trabalhada de maneira interdisciplinar, especialmente no ensino de
ciências, para garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes capazes de melhorar a
qualidade de vida dos alunos (BRASIL, 1998; MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015). No entanto, o
ensino de saúde tem se tornado um desafio a ser alcançado na educação básica, visto que o
tradicional modelo biomédico da saúde, centrado na mera transmissão de conceitos acerca da
saúde/doença, com enfoque apenas nos aspectos biológicos e fisiológicos não é eficaz para
promoção da saúde e não contribui significativamente para a adoção de atitudes e estilos de vida
saudáveis pelos estudantes (RABELLO, 2010).

De acordo com Carvalho e Carvalho (2006), a educação em saúde contribui positivamente na
conscientização de mudanças e na adoção de estilos de vida saudáveis, considerando as convicções
pessoais e os valores dos alunos. Nessa perspectiva, educação em saúde no ensino de ciências tem
o compromisso de ser condizente com as realidades e necessidades dos educandos e de toda
comunidade em geral, considerando o sujeito como um ser biopsicossocial, englobando aspectos
conceituais, procedimentais e atitudinais que permitam aos estudantes exercerem com
responsabilidade sua cidadania (OMS, 1946; ZABALA, 1998; RODRIGUES et al., 2007).

No decorrer do processo histórico da educação, o conceito de currículo escolar passou por diferentes
concepções socioculturais, correspondendo a um instrumento político vinculado à ideologia e ao
poder nas diferentes sociedades, representando formas de seleção da cultura e identidades sociais
em sua prática pedagógica, para a facilitação do processo de ensino e aprendizagem (SILVA, 1999;
SACRISTÁN, 2000; OLIVEIRA; ARAÚJO; CAETANO, 2012).

Diante desse raciocínio, Silva e Cicillini (2010) esclarecem que o currículo voltado ao ensino de
ciências na educação básica não tem passado por muitas variações desde a década de 1950 no
Brasil, mas possui uma importante articulação com a tecnologia, saúde e qualidade de vida para a
formação de sujeitos atuantes na sociedade, com o compromisso de preparar os jovens estudantes
para lidar ativamente com o processo de mudança e os desafios da sociedade atual. Contudo, é
importante frisar que a aquisição de conhecimentos científicos, por mais que seja importante para o
desenvolvimento intelectual do sujeito, não corresponde ao único intuito que deve ser preconizado
nos currículos frente à aprendizagem (KRASILCHIK, 2000; SÃO PAULO, 2010).

Assim, partindo do entendimento de que a saúde corresponde a um estado de equilíbrio dinâmico do
corpo e um bem da coletividade, sua relação com o ensino de ciências favorecerá uma reflexão sobre
as medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde e ao mesmo tempo favorecerá o
desenvolvimento de práticas de cuidado à saúde pessoal e coletiva (MONTEIRO; BIZZO, 2015).

5. IDENTIFICANDO ESTILOS DE PENSAMENTO POR MEIO DO DESEMPENHO ESCOLAR EM
CIÊNCIAS

Foi analisado um projeto de pesquisa realizado por Araújo (2017) e Silva (2017), pesquisadores do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), por meio do projeto “Teste de desempenho escolar no ensino de ciências: relações entre
estilos de vida saudáveis e atitudes de vulnerabilidade com alunos do ensino fundamental no estado
de Sergipe”, na qual os autores trabalharam com questões socioeconômicas, socioemocionais,
conceituais, procedimentais e atitudinais.
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No entanto, visando alcançar o objetivo proposto neste artigo, foi mantido um enfoque apenas na
parte conceitual do questionário, demonstrada pelos alunos através do seu preenchimento, para
identificar EP manifestados pelos mesmos sobre a sexualidade e IST, a luz da epistemologia
fleckiana. Vale ressaltar que o referido projeto de pesquisa em estudo, resultou numa monografia
apresentada por Araújo (2017) no curso de Biologia da UFS, bem como algumas publicações por
Silva, Alves e Conceição (2017) e servirá de estudo piloto para uma pesquisa de mestrado intitulada
“Desempenho escolar: relações entre estilos de vida saudáveis e vulnerabilidade às IST/AIDS”, pelo
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA/UFS). E quanto ao
desenvolvimento do questionário, os autores tiverem que seguir algumas etapas, como validação
qualitativa e quantitativa, aplicação piloto e aplicação final desse teste de desempenho escolar.

O processo de validação qualitativa do questionário contou com a participação de três professores da
UFS, que contribuíram na avaliação dos mecanismos de construção do questionário, analisando a
coerência e pertinência das questões, e também foi realizada uma aplicação comentada do
questionário para dois estudantes do 1º ano do Ensino Médio, representantes dos sujeitos da
pesquisa, para verificarmos o nível de compreensão e clareza do questionário para os mesmos. Já a
validação quantitativa deste instrumento ocorreu com a aplicação do questionário em três escolas da
rede estadual de ensino, sendo duas na cidade de Aracaju, a Escola Estadual Joaquim Vieira Sobral
e a Escola Estadual Vitória de Santa Maria, e a outra em São Cristóvão, no Colégio Estadual Glorita
Portugal, alcançando o quantitativo geral de 77 alunos nessas três escolas.

No decorrer do texto, percebe-se implicitamente algumas características da epistemologia fleckiana,
com o fato das questões não terem sido construídas nos moldes “certo/errado”, e sim proposições
que traduziam visões diferentes acerca do mesmo tema, correspondentes aos diferentes níveis de
conhecimento, segundo o discurso de cada nível instrucional. Desta forma, foi avaliado o tipo do
discurso adotado pelos estudantes quando questionados sobre a definição de IST, suas formas de
transmissão, seus sintomas, suas formas de prevenção e tratamento, sem hierarquização do
conhecimento e sem exigir uma resposta certa em detrimento das outras.

Diante disso, buscou-se relacionar e mensurar a capacidade de cada indivíduo em identificar uma
situação de risco no que se refere às IST, como o risco de contágio, de transmissão e de
desenvolvimento da doença, bem como o seu conhecimento sobre as possibilidades diagnósticas e
terapêuticas, para inferir quais EP esses alunos demonstravam possuir, conforme a capacidade de
discernimento de cada indivíduo de reconhecer uma situação de risco, a sintomatologia e o
tratamento das diversas IST às quais se é possível estar exposto. A maioria dos estudantes que
participaram da pesquisa apresentou, consistentemente, um discurso acima do esperado para a sua
faixa etária e nível de escolaridade no que se refere ao reconhecimento das IST, suas formas de
prevenção, seus tratamentos e sintomas, bem como a maioria dos estudantes apresentou um
discurso dentro do esperado também acerca das formas de transmissão.

Dessa forma, é importante trazer essa discussão acerca da perspectiva de Fleck na identificação de
EP esses, pois a epistemoligia fleckiana é adaptável para investigações na área de saúde e pode ser
empregada para o estudo de vários tipos de comunidades e suas interações para a produção do
conhecimento científico. Assim, os EP identificados por meio das respostas dos alunos nesse teste de
desempenho escolar em ciências estão presentes em sua formação e constituem uma relação entre
os CP social, familiar e escolar destes alunos, e de certa forma com íntima relação voltada ao modelo
biomédico da saúde, no qual foram identificados dois estilos: o social e o biologicista. Resultados
semelhantes foram encontrados num estudo realizado por Pfuetzenreiter (2002), onde foram
analisados alguns trabalhos e a metodologia neles empregada de acordo com as categorias
epistemológicas utilizadas por Fleck, em pesquisas no ensino na área de saúde.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir dessa discussão sobre os EP encontrados por meio de um teste de desempenho escolar em
ciências, foi possível estabelecer algumas relações com o caráter coletivo e gradativo do processo de
construção do conhecimento. Por meio da análise das respostas dos alunos nos questionários,
buscou-se entender as interações intracoletivas ocorridas no interior do saber relacionado às IST, que
se configuraram em distanciamentos ou aproximações entre modos de ver, pensar e agir desses
alunos. Ficou evidente assim, que as contribuições das interações intercoletivas fazem parte do CP,
onde os diferentes EP não são estanques fechados, pois interagem e podem se modificar na medida
em que compõem a construção do pensamento científico, no qual Fleck enfatiza que essa relação nos
permite compreender os distintos enfoques históricos sobre a construção e desenvolvimento do
conhecimento científico, tanto no círculo esotérico, quanto sua interação no meio exotérico.

Com a análise do questionário, constatou-se que embora o discurso da maioria dos estudantes
estivesse adequado para o grau de escolaridade, é importante considerar que o EP dominante
evidenciado foi o biologicista, talvez pelo fato do destes alunos pertencerem a CP variados onde a
educação em saúde ainda permanece centrada nos aspectos biológicos e fisiológicos, por meio de
uma abordagem inserida no tradicional modelo biomédico da saúde, cujo foco se mantém na
transmissão de informações e sem considerar os aspectos biopsicossociais do indivíduo com relação
aos condicionantes e determinantes da saúde

Assim, observou-se nos estudos voltados à epistemologia de Fleck acerca das pesquisas que
envolvem a Educação em Ciências, que a circulação intercoletiva de ideias ocorre entre dois ou mais
coletivos e que essa circulação tem papel fundamental na extensão do EP, da qual decorrem
mudanças e adaptações. É importante considerar as contribuições da epistemologia de Fleck para a
pesquisa na área da Educação em Ciências, sobretudo na identificação das condições para a
instauração de um EP frente a uma determinada área do conhecimento.

Enfim, de acordo com o pensador polonês, não se pretendeu instituir nenhuma malha conceitual
unanimemente aceita por todas as especialidades do conhecimento abarcadas pela ciência, sem
distinções, e sim suas redes de significados do EP para atender às demandas particulares do CP
pertencentes aos indivíduos, visto que estas características atribuídas à ciência aparecem em
diferentes visões epistemológicas contemporâneas, razão pela qual se pensa que as ideias de Fleck
ainda mantêm-se atuais.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identificando_estilos_de_pensamento_por_meio_do_desempenho_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, M. M. O. N. Sistemas de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Consultoria
Legislativa da Câmara dos Deputados. Brasília, maio 2015.

ARAÚJO, F. L. Habilidades sociemocionais e conteúdos sobre IST no Ensino Fundamental. 49f.
Monografia apresentada ao Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
São Cristóvão-SE, 2017.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº 9.394/96. Brasília: Congresso
Nacional/MEC, 1996.

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências
naturais. Brasília: DF, MEC/SEF, 1998.

CARNEIRO, J. A. C. A teoria comparativa do conhecimento de Ludwik Fleck: comunicabilidade e
incomensurabilidade no desenvolvimento das ideias científicas. 2012, 194f. Dissertação (Mestrado em
Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2012.

CARVALHO, A; CARVALHO, G. S. Educação para a saúde: conceitos, práticas e necessidade de
formação. Lisboa: Lusociência, 2006. Disponível em:
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5396. Acesso em: 09 jul. 2017.

COBERN, W. W.; LOVING, C. C. Defining science in a multicultural world: implications for science
education. Science Education, v. 85, n. 1, p. 50-67, 2001.

CUNHA, C. O desempenho escolar em ciências e o pluralismo epistemológico: a elaboração de
questões do eixo temático “vida e ambiente”. 2015. 115 p. Dissertação (Mestrado em Ensino de
Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão-SE, 2015.

EL-HANI, C. N.; MORTIMER, E. F. Multicultural education, pragmatism, and the goals of science
teaching. Revista Cultural Studies of Science Education, v. 2, i. 3, p. 657-702, 2007.

FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte/MG: Fabrefactum,
2010.

HUNSCHE, S; DELIZOICOV, D. A Abordagem Temática na perspectiva da articulação
Freire-CTS: um olhar para a Instauração e Disseminação da Proposta. In: VIII Encontro Nacional de
Pesquisa em Educação em Ciências, 8, 2011, Campinas/SP. Anais. Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 2011.

KNIJNIK, L. F.; GIACOMONI, C. H.; ZANON, C.; STEIN, L. M. Avaliação dos Subtestes de Leitura e
Escrita do Teste de Desempenho Escolar através da Teoria de Resposta ao Item. Psicologia:
Reflexão e Crítica, v. 27, n. 3, p. 481-490, 2014.

KRASILCHIK, M. Reformas e realidade - o caso do ensino das ciências. São Paulo em Perspectiva,
São Paulo, v. 14, n. 1, p. 85-93, 2000. Disponível em: . Acesso em: 03 maio 2017.

LIMA, R. P. Tecnologia e sociedade: teste de desempenho escolar em ciências. 2016. 116 p.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identificando_estilos_de_pensamento_por_meio_do_desempenho_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe. São
Cristóvão-SE, 2016.

LOPES, A. R. C; MACEDO, E. F; ALVES, M. P. C (org.). Cultura e política de currículo. Araraquara,
SP: Junqueira&Marin, 2006.

MAGOGA, T. F. Abordagem temática na educação em ciências: um olhar à luz da epistemologia
fleckiana. 2017, 177f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) -
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Santa Maria-RS, 2017.

MARINHO, J. C. B.; SILVA, J. A. da; FERREIRA, M. A educação em saúde como proposta
transversal: analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais e algumas concepções docentes.
História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, abr./jun. 2015. Disponível em: .
Acesso em: 17 jun. 2017.

MASSONI, N. T.; MOREIRA, M. A. A Epistemologia de Fleck: uma Contribuição ao Debate sobre a
Natureza da Ciência. Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.8, n.1, p.237-264, maio 2015.

MONTEIRO, P. H. N.; BIZZO, N. A saúde na escola: análise dos documentos de referência nos
quarenta anos de obrigatoriedade dos programas de saúde, 1971-2011. História, Ciências, Saúde
– Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, n.2, abr.-jun. 2015, p.411- 427.

MOURTHÉ JUNIOR, C. A. Ludwik Fleck: estilos de pensamento na ciência. Revista Brasileira de
História da Ciência. Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 120-124, jan/jun 2014.

NOGUEIRA, F. S. Ciência e linguagem: Fleck e o estilo de pensamento como rede de significados
na ciência. 2012, 134f. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.

OLIVEIRA, I. A; ARAÚJO, M. D; CAETANO, V. N. S. Epistemologia e Educação: reflexões sobre
temas educacionais. Belém: PPGED-UEPA, 2012. Disponível em: . Acesso em: 30 abr. 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIALDE SAÚDE. Constituição da Organização Mundial de Saúde.1946.
Disponível em:
>. Acesso em: 11 jul. 2017.

PFUETZENREITER, M. R. A epistemologia de Ludwik Fleck como referencial para a pesquisa no
ensino na área de saúde. Revista Ciência & Educação. v. 8, n. 2, p. 147–159, 2002. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n2/01.pdf. Acesso em: 02 out. 2017.

RODRIGUES, V.; CARVALHO, A.; GONÇALVES, A.; CARVALHO, G. S. Os professores e a
educação/promoção para a saúde. Braga: Instituto de Estudos da Criança da Universidade do
Minho, 2007. Disponível em: . Acesso em: 18 dez. 2016.

SACRISTÁN, J. G. O Currículo: Uma Reflexão sobre a Prática. Porto Alegre, Artmed, 2000.

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da
Natureza e suas tecnologias / Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini;
coordenação de área, Luis Carlos de Menezes. São Paulo: SEE, 2010.

SCHÄFER, L.; SCHNELLE, T. Introdução: fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck
na teoria da ciência. In: FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico: introdução à
doutrina do estilo de pensamento e do coletivo de pensamento. Tradução de Georg Otte e Mariana
Camilo de Oliveira. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010, p. 3-4.

SILVA, E. P. de Q.; CICILLINI, G. A. Tessituras sobre o currículo de ciências: histórias,

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identificando_estilos_de_pensamento_por_meio_do_desempenho_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



metodologias e atividades de ensino. Anais do I Seminário Nacional: currículo em movimento –
Perspectivas Atuais Belo Horizonte, novembro de 2010.

SILVA, G. F. R. Tecnologias de avaliação do desempenho escolar: um estudo multidisciplinar.
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Relatório (Iniciação Científica), São Cristóvão-SE, 2017.

SILVA, G. F. R.; ALVES, M. M. S.; CONCEICAO, F. H. G. . Tecnologias de avaliação do
desempenho escolar em ciências e matemáticas: um estudo multidisciplinar. In: I Simpósio de
Ensino de Ciências e Matemática do Nordeste. Fortaleza-CE, 2017, p. 74-78. Disponível em:
https://docs.wixstatic.com/ugd/7c77a1_7e65d6ed1ce84bd799d9a275df3c2901.pdf. Acesso em: 07
nov. 2017.

SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: Uma Introdução às Teorias do Currículo. Belo
Horizonte: Autêntica, 1999.

SOUZA, S. S. Validação externa baseada no pluralismo epistemológico: um estudo sobre o tema
“ser humano” e “saúde” no Estado de Sergipe. 2016. 86 p. Dissertação (Mestrado em Ensino de
Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão-SE, 2016.

TONELOTTO, J. M. F.; FONSECA, L. C.; TEDRUS, G. M. S. A.; MARTINS; GILBERT, M. A. P.;
ANTUNES, T. A.; PENSA, N. A. S. Avaliação do desempenho escolar e habilidades básicas de leitura
em escolares do ensino fundamental. Avaliação Psicológica, v. 4, n. 1, p. 33-43, 2005.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Consultoria,
supervisão e revisão técnica: Nalú Farenzena. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identificando_estilos_de_pensamento_por_meio_do_desempenho_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


