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Resumo:
Os saberes a serem discutidos sobre o corpo humano aparecem nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
por esse conteúdo ser importante para que as crianças conheçam o seu próprio corpo. Entretanto, nas escolas
esses temas são tratados de forma fragmentada, o que dificulta o entendimento do corpo como um todo. Com
isso, o objetivo deste artigo foi utilizar métodos alternativos para o ensino e avaliação de conteúdos relacionados ao
corpo humano para promoção da aprendizagem significativa com estudantes do 8º ano do ensino fundamental II, do
Colégio Cordeiro de Deus, Recife-PE no ano de 2014. Os resultados obtidos apontaram que a aprendizagem dos
alunos foi influenciada positivamente pelos recursos e estratégias didáticas utilizadas, sinalizando assim a importância
do uso dos mesmos para a promoção da aprendizagem significativa.
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Abstract:
The knowledge to be discussed on the human body appear in the National Curriculum Parameters (PCN) for that content
is important for children to know about your own body. However, at schools these subjects are treated in a fragmented
manner, which hinders the understanding of the body as a whole. Thus, the aim of this paper was to use alternative
methods for the teaching and evaluation of the human body related content to promote significative learning with
students of the 8th grade of elementary school II, of Colégio Cordeiro de Deus, Recife-PE in 2014. The results showed
that the learning of students was positively influenced by the resources and didactic strategies used, thereby signaling
the importance of its use to promote meaningful learning.
Keywords:
Meaningful Learning, Didactic Resources, Human Body.

Introdução
O corpo humano contêm diferentes sistemas de órgãos com funções específicas necessárias à vida. Os sistemas são
organizados desde a formação de tecidos através das células até a atividade conjunta de determinados órgãos, estando
reunidos em diferentes grupos, tais como o Sistema Nervoso, Digestório, Reprodutor, Urinário, Cardiovascular,
Endócrino, Respiratório, Tegumentar, Esquelético e Muscular formando assim o organismo (Costa, 2008).
Os conhecimentos sobre o corpo humano e as suas funções estão aderidos aos estudos da anatomia e fisiologia,
componentes que estão presentes na grade curricular das escolas de ensino fundamental e médio. De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é de suma importância à compreensão do funcionamento do corpo humano,
principalmente pelas crianças, uma vez que este tema está relacionado ao desenvolvimento humano natural (Ministério
da Educação – MEC e Ministério da Saúde – MS, 2000).
A fisiologia e anatomia humana, quando abordados na educação básica, são divididas em sistemas de órgãos, numa
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tentativa de facilitar a compreensão dos discentes. Entretanto tal compartimentalização muitas vezes não possibilita a
aprendizagem integrada do aluno, resultando numa maior dificuldade em compreender o funcionamento do corpo com
uma visão holística (Vanzela et al., 2007).      
             A complexidade dos temas referentes aos sistemas muitas vezes afasta ou suprime o desejo de aprender por
parte dos educandos. Em virtude disso, existem tentativas para aprimorar as atividades educacionais sobre o ensino do
corpo humano, tais como as imagens disponíveis em livros e nos atlas, que oferecem um suporte para a aprendizagem
dos alunos. No entanto existem alunos que possuem maior dificuldade de compreender determinados conteúdos com
uso exclusivo do Livro Didático.
Dessa forma faz-se necessário a utilização de metodologias de ensino alternativas que favoreçam a interdisciplinaridade
e a contextualização, conectando o mundo exterior com a sala de aula, dando assim significado e promovendo a
construção da aprendizagem. Para isso o uso de materiais didáticos vem se mostrando cada vez mais eficaz nesse
processo (Tavares, 1998).
Outro fator que dificulta o processo de ensino-aprendizagem dos assuntos tratados neste artigo é a necessidade da
memorização de estruturas com nomes complexos e suas respectivas funções, transformando a anatomia e a fisiologia
como áreas exaustivas e monótonas da Ciência, acarretando o desinteresse nos alunos (Inzunza e Bravo, 2002).
            Em adição as dificuldades encontradas em entender os conteúdos acima citados, as formas de avaliação
parecem também desempenhar forte influencia neste processo de memorização de conteúdos. Determinados assuntos
precisam ser avaliados de formas alternativas. Querer que os alunos respondam uma prova objetiva ou subjetiva e
determinar uma nota para “cumprir tabela” não é a forma ideal para avaliar as aprendizagens adquiridas pelos
participantes do processo.
Inicialmente é interessante que o professor se questione qual o propósito da avaliação, através de perguntas como:
“Avaliação para reproduzir, repetir, memorizar, criar, compreender?” ou “Avaliação para garantir a integração do
indivíduo na sociedade?” Dependendo das respostas dadas a estas perguntas as avaliações devem ser distintas
(Álvarez Méndez, 2002). Segundo Casanova Rodríguez (2002):
“... Não cabe a proposta de um modelo de avaliação educacional que parta do pressuposto de homogeneidade nos
grupos de alunos ou no funcionamento dos centros docentes. Sendo a população diferente, por princípio, a avaliação
deve dar resposta a essa diversidade, oferecendo opções válidas para conhecê-la e respeitá-la, possibilitando que seu
desenvolvimento inclua e enriqueça a formação de todos os alunos.”
Ausubel (1973) afirma que, para a aprendizagem significativa possa ocorrer é preciso que um novo conhecimento se
relacione de maneira não arbitrária e não literal aos conhecimentos empíricos. Ou seja, é fundamental que o
conhecimento prévio do educando interaja de forma significativa com o conhecimento que lhe é apresentado. É
importante também instigar o aluno a expor suas próprias ideias sobre o assunto tratado, estimulando-o a correlacionar
com outros temas que possa ser desenvolvido pelo professor nas aulas (Moyses, 1994).
Sendo assim o presente artigo tem por objetivo a utilização de métodos alternativos para o ensino e avaliação de
conteúdos relacionados ao corpo humano em uma turma de 8º ano do ensino fundamental, interconectando as formas
de perceber e viver os conteúdos, com o mundo exterior, para promoção da aprendizagem significativa.  
 
Materiais e Métodos
O estudo foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2014, com 31 estudantes do 8º ano do ensino fundamental II,
do Colégio Cordeiro de Deus, localizada no bairro do Ibura-Recife-PE. Inicialmente foram aplicados pré-testes como
avaliação diagnóstica com o objetivo de sondar os conhecimentos empíricos dos estudantes sobre o tema proposto
(Quadro 1).
 
Quadro 1: Perguntas realizadas na avaliação diagnóstica com os estudantes.
1) O que você sabe sobre anatomia e fisiologia?

2) O que você sabe sobre o sistema endócrino? Quais são os órgãos que o
formam?

3) O que você sabe sobre o sistema cardiovascular? Quais são os órgãos que o
formam?

4) O que você sabe sobre o sistema nervoso? Quais são os órgãos que o formam?

5) O que você sabe sobre o sistema reprodutor? Quais são os órgãos que o
formam?
 O que você sabe sobre o sistema digestório? Quais são os órgãos que o
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6) formam?
 
A partir dos resultados obtidos com o pré-teste foi designado a melhor forma de executar as atividades propostas sobre
o corpo humano. Para isso foram promovidas cinco aulas expositivas dialogadas com atividades práticas (formação e
discussão de ideias), sendo cada aula específica para cada sistema, Cardiovascular, Reprodutor, Endócrino, Nervoso e
Digestório. Os demais sistemas não foram foco deste artigo (Quadro 2).
       
Quadro 2: Síntese dos conteúdos abordados com as respectivas atividades propostas.
Sistema Tópicos abordados Atividade prática

Cardiovascular

• O coração: a máquina
humana.

O coração: a sua estrutura e
o seu funcionamento; os
vasos sanguíneos: o sangue e
os seus componentes; os
tipos de circulação.

Palavras cruzadas, com
respectivas dicas para estimular
os alunos a chegarem às
respostas corretas.

Reprodutor

• A cegonha: mentira ou
verdade? De onde vêm
os bebês?

A distinção entre a estrutura
e função dos órgãos de
reprodução feminino e o
masculino; fecundação e
gestação.

Desenho de peças anatômicas
com cartolina e lápis de cor para
interpretar as estruturas
envolvidas neste sistema e suas
respectivas conexões.

Endócrino

• Qual a relação entre
hormônios e desejos
sexuais?

Principais tipos de
hormônios: ações,
constituição e funções.

Palavras cruzadas, com
respectivas dicas para estimular
os alunos ao rápido raciocínio.

Nervoso

• Os animais pensam?

Os principais órgãos do
sistema nervoso, funções e
constituição.

Construção de peças anatômicas
com auxílio de argila e isopor
para distinguir os órgãos
envolvidos neste sistema.

Digestório

• A alimentação no
combate ao
mau-humor.

Os principais órgãos do
sistema digestório, funções e
constituição.

Construção dos órgãos do
sistema digestório com cartolina
e massa de modelar para
compreender a função dos
mesmos.

 
Além da participação dos alunos nas aulas expositivas dialogadas e nas atividades práticas, os mesmos no final das
aulas explanaram de forma geral as funções de cada sistema e como estão correlacionados para formação dos
organismos. E foi dada aos alunos a missão de construir um blog para colocar os materiais produzidos por eles.
 
Resultados e Discussão
            Para melhor entendimento os resultados obtidos foram divididos em duas etapas: a avaliação diagnóstica e após
a aplicação dos métodos de ensino alternativos.
 

• Avaliação Diagnóstica
Para primeira questão realizada, “O que você sabe sobre anatomia e fisiologia?” 35% dos alunos 65% dos alunos não
souberam responder a questão mencionada, e 35% dos mesmos apresentaram algumas respostas, tais como:

• “É o estudo do corpo humano”.
• “É a função do corpo”.
• “Estuda as partes do nosso corpo”.

Em relação à segunda pergunta: “O que você sabe sobre o sistema endócrino? Quais são os órgãos que o formam?”
74% dos alunos não souberam responder, e 26% escreveram:

• “Eu já fui à endocrinologista quando estava fazendo exames para emagrecer”.
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• “Sei que tem relação com as espinhas”.
A terceira pergunta: “O que você sabe sobre o sistema cardiovascular? Quais são os órgãos que o formam?” 79% dos
alunos não apresentaram respostas, enquanto 21% responderam:

• “Tem haver com o coração”.
• “Minha avó vai ao cardio”.
• “É o coração e as veias”.

Quanto à quarta pergunta presente no pré-teste: “O que você sabe sobre o sistema nervoso? Quais são os órgãos que
o formam?” 85% dos educandos não souberam responder, e 15% dos mesmos trouxeram algumas respostas, como:

• “Controla o corpo”.
• “Tem os neurônios, os nervos e o cérebro”.

Para a quinta questão: “O que você sabe sobre o sistema reprodutor? Quais são os órgãos que o formam?” 60% dos
alunos não lembraram nada sobre o assunto, e 40% afirmaram que:

• “A reprodução é a manutenção das espécies”.
• “Tem o pênis, testículos, vagina e útero”.

E a sexta e última indagação: “O que você sabe sobre o sistema digestório? Quais são os órgãos que o formam?”
apresentou um resultado mais equilibrado, onde 50% dos alunos não conseguiram responder e 50% escreveram que:

• “Está relacionado com a digestão”.
• “Transformação dos alimentos”
• “Tem o intestino, pâncreas, estômago”.

A partir desses dados pode-se perceber a ausência ou a pouca informação dos alunos sobre o funcionamento do corpo
humano, a possível causa desse resultado, pode estar relacionada com a complexidade do tema, que por sua vez, é
bastante extenso e detalhado. Além da dificuldade dos temas propostos, outro problema está associado com a forma
que o professor se relaciona com os alunos em sua aula. Segundo Mizukami (1986) os mestres com abordagens
tradicionais tratam seus alunos como “tabulas rasas” onde os conteúdos são simplesmente lançados para serem
memorizados. Com essa forma de ensino, os resultados obtidos não levam a formação de cidadãos críticos, mas sim de
seres vazios que decoram um conteúdo e dias após os esquecem. 
            Foi a partir dos resultados obtidos com a avaliação diagnóstica que foram sinalizadas as demandas discentes e
o planejamento de atividades para aulas futuras. Esse tipo de avaliação é de suma importância para direcionar o
professor a uma melhor forma de trabalhar um conteúdo com uma turma e obter resultados gratificantes ao longo do
processo de ensino (Libâneo, 2004). Por este motivo torna-se crucial a aplicação desta avaliação antes de qualquer
intervenção pedagógica.
 

• Uso dos métodos alternativos para ensino e avaliação dos sistemas do corpo humano.
Os resultados obtidos após o uso de métodos alternativos de ensino e avaliação foram analisados de diferentes formas
de acordo com a metodologia aplicada.
Para o sistema cardiovascular, considerou-se positivo o quanto que os alunos conseguiram relacionar a dica das
palavras cruzadas com a resposta correta, onde 95% dos mesmos responderam de forma efetiva e rápida, conectando
com os conteúdos vistos em aula com os desafios desta estratégia didática. Este resultado apresentou-se quatro vezes
maior que o apresentado na avaliação diagnóstica. Em corroboração, a mesma metodologia foi utilizada para o sistema
endócrino, e obteve 98% de eficiência.
De acordo com Vanzela et al., (2007) para que ocorra a aprendizagem sobre determinados tipos de assuntos,  se faz
necessário a utilização de métodos alternativos para facilitar o processo. Tais métodos incluem os jogos didáticos, no
caso do presente artigo, se refere às palavras-cruzadas, utilizado como suporte pedagógico que colaborou com o
desenvolvimento do pensamento e da linguagem, o que não inclui apenas a Ciência, mas também a ortografia sendo
então uma proposta interdisciplinar.
Com relação à metodologia aplicada aos assuntos do sistema nervoso, a construção das estruturas através do uso de
argila ou isopor seguido da explicação da peça anatômica montada, alguns alunos criaram representantes para o
cérebro, outros, neurônios, células da glia, e a caixa craniana. Todos os 31 alunos participaram desta prática cuja
efetivação foi de 100%.  Para o sistema digestório foi pedido que eles utilizassem massa de modelar e cartolina para
construir um molde de todo o sistema digestório, e explicasse cada órgão, a estrutura e função e todos participaram
dessa atividade com entusiasmo, obtendo também 100% de êxito.
            Para o sistema reprodutor foi pedido que eles utilizassem isopor e hidrocor para desenharem o sistema
reprodutor feminino, masculino, as etapas da gametogênese, as fases da gestação e a fecundação, e todos (100%)
assim fizeram, demonstrando mais uma vez que o estímulo para participação de dinâmicas, ou até mesmo de aulas
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mais convencionais está estritamente relacionado com a forma que o professor planeja e desenvolve suas aulas.
Ao finalizar as atividades foi solicitado aos estudantes que eles construíssem um blog cujo nome dado, foi: JORNAL
DOS SERES HUMANOS DO CORDEIRO DE DEUS, para expor todas as atividades construídas por eles. O blog é uma
ferramenta que vem sendo utilizada na nova era tecnológica, bem como as redes sociais da web 2.0 que auxilia a
discussão e comunicação com pesquisadores de diversas áreas, o que permite então a corroboração, a contestação e
questionamento de diferentes ideias (Lopez et al., 2011). A utilização do blog no ambiente escolar permitiu que os
alunos compartilhassem os seus trabalhos com outros alunos, socializando as aprendizagens de forma dinâmica. 
            Todos os resultados obtidos foram relevantes, sugerindo que não é obrigatório o uso de laboratórios sofisticados
para dinamizar as aulas, nem uso apenas de avaliações tradicionais para fortalecer o processo de
ensino-aprendizagem. Vasconcellos (1956) em seu livro Avaliação – concepção dialética libertadora do processo de
avaliação escolar – afirma que “novas ideias abrem possibilidades de mudança, mas não mudam. O que muda a
realidade é a prática”. Ou seja, não adianta o professor ter ideias perfeitas e não executá-las, não adianta apenas ler
livros ou textos e não mudar a prática docente. Entretanto, existem outros problemas relacionados com os tipos de
avaliação que precisam ser solucionados para garantir a aprendizagem significativa.
             Um dos grandes problemas encontrados é a necessidade da memorização dos conteúdos para garantir boas
notas nas avaliações escolares. Muitos professores avaliam os alunos através de provas teóricas, pela capacidade ou
não de decorar conceitos, que logo após alguns dias, meses ou ano serão esquecidos. Vasconcellos, (2003) afirma que
avaliar aprendizagens não é simples, não existem regras, pois cada aluno tem uma forma diferenciada de aprender
determinados conteúdos. Para isso é preciso que os professores verifiquem qual a intencionalidade da avaliação, se
está vinculada à nota, ou ao entender e guardar o conhecimento para posterior reprodução.
A avaliação deve ser reflexiva, relacional e compreensiva, portanto não cabe aqui o uso de regras, como decorar
nomes, locais ou funções, usando este tipo de “medidor de aprendizagem” o professor não saberá o quanto a sua turma
conseguiu assimilar os conteúdos (Vasconcellos, 1956).
Santos (1998), afirma que é importante provocar a sede do aprender nos alunos, através da problematização dos
conteúdos, tornando-os interessantes e não tirando o sabor da descoberta. E, para isso é necessário que o professor
tenha segurança no conteúdo a ser trabalhado, para planejar aulas realmente interessantes e instigantes que culmine
na contextualização e na interdisciplinaridade, assim também como realizar constantes atividades reflexivas para
provocar os alunos a irem além das respostas prontas dos livros e fazer respostas mais críticas com suas próprias
palavras.
   
Conclusão
De acordo com os resultados, pode-se concluir que as atividades didáticas utilizadas de forma contextualizada
proporcionaram aumento significativo na construção do conhecimento pelos estudantes, visto que o tema Corpo
Humano é de extrema importância para conhecer a si próprio e como todos os órgãos funcionam de forma sincronizada.
Acreditamos que aplicar estratégias e recursos didáticos com o intuito de avaliar a aprendizagem dos saberes
abordados estimula os docentes e os discentes. Desta forma, ensinar e aprender se tornam momentos agradáveis e a
sala de aula se converte em um espaço de alegria, criticidade, inovação e autonomia suprimindo o tradicionalismo
recorrente nas aulas de Ciências Naturais e Biologia.
Além disso, ao propor no final das atividades a divulgação do trabalho através da construção do blog, permitiu que os
alunos expandissem o que havia aprendido para além da sala de aula, fortalecendo dessa forma o processo de
aprendizagem e de interdisciplinaridade. Sloczinsi e Chiaramonte (2005) alegam que esses espaços virtuais requerem
ampla interatividade e cooperação entre os participantes do processo fazendo com que os estudantes adquiram
posturas de socialização e entusiasmo de construir e aprender, sendo assim essas ferramentas virtuais de comunicação
estimulam tanto o professor quanto o aluno, pois ambos doam-se mais em busca da construção coletiva dos
conhecimentos, tornando dessa forma o ensino-aprendizagem efetivo e significativo.
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