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RESUMO

Diante da análise do sistema cardiovascular nota-se o surgimento de propriedades consequentes da interdependência que
há entre seus órgãos e os demais sistemas do corpo humano, essas propriedades são ditas emergentes, pois emergem da
conexão que há entre os elementos constituintes de seu sistema. Essa visão é permitida através de um olhar complexo do
corpo humano, como um sistema integrado de outros subsistemas. Dessa forma, se faz necessário práticas pedagógicas que
permitam a abordagem complexa do sistema cardiovascular como conteúdo escolar, possibilitando que os alunos percebam
o sistema cardiovascular e o corpo humano como unidades coletivas e dependentes, contribuindo para os mesmos um
aprendizado que promove evolução de conceitos e significados.
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ABSTRACT

Based on the analysis the cardiovascular system is observed the emergence of consequential properties of interdependence
what&39;s between your organs and other human body systems, these properties are said emerging, because arises of
interaction that exists between the components of your system. This view is permitted, through a complex look of human
body, as an integrated system of other subsystems. Thus necessary becomes pedagogical practices allowing the complex
approach of the cardiovascular system as a school content, enabling that students realize the cardiovascular system and all
human body, as collective units and dependent, contributing for the same a learning that promotes evolution of concepts and
meanings.

Passwords: cardiovascular system, complexity, human body

INTRODUÇÃO

O sistema cardiovascular, como o próprio nome relata “sistema”, é composto por diversos órgãos na qual ocorre uma
interdependência entre os mesmos, e com os outros sistemas que fazem parte do todo que é o corpo humano. Logo, nota-se
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a importância de não se cometer o erro em olhar os sistemas de forma isolada como se cada um existisse independente do
outro. Pois a parte (sistemas) compõe o todo (corpo humano) e o todo é constituído pelas partes.

Dessa forma não é possível se entender o sistema cardiovascular sem analisar a sua complexidade, suas conexões, como é
o caso das trocas gasosas, conhecida como hematose, que interage de forma necessária e vital com o sistema respiratório.
Ainda há outro caso muito importante que ocorre na formação da urina, onde o sangue precisa ser filtrado pelos rins
liberando para o sistema urinário as excreções que formaram a urina, e o sangue agora purificado segue seu caminho na
circulação, nesse caso há a relação de dependência o processo excreção.

Nesse contexto não se pode falar em aula de sistema cardiovascular, sem abordar junto aos alunos toda essa capacidade de
integração e interligação do mesmo com os outros órgãos e sistemas corporais. Pois a falta de conexão entre os conceitos
faz com que o olhar dos discentes seja limitado a temas particulares, favorecendo um olhar fragmentado. Essa falta de
articulação entre os conteúdos, bem como entre as disciplinas, inviabiliza o entendimento da complexidade que essa área
possui. (CARNEIRO-LEÃO et al, 2009).

O ensino de Biologia possui um caráter descritivo, fragmentado e descontextualizado, para romper com essa visão de
ensino, é necessário que o professor busque desenvolver estratégias motivando a curiosidade dos alunos e tornando-os
capazes de compreender, explicar e intervir, de forma consciente, na realidade em que vivem. Pois, de acordo com
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, para que o aluno compreenda a integridade do corpo, é
importante estabelecer relações entre os vários processos vitais, e destes com o ambiente, a cultura ou a sociedade. São
essas relações que estão expressas na arquitetura do corpo e faz dele uma totalidade. Discernir as partes do organismo
humano é muitas vezes necessário para entender suas particularidades, mas sua abordagem isolada não é suficiente para a
compreensão da ideia do corpo como um sistema. Portanto, ao se enfocar anatomia e fisiologia humanas é necessário
selecionar conteúdos que possibilitem ao estudante compreender o corpo como um todo integrado, não como somatório de
partes (BRASIL, 1998).

Diante dessa situação de desarticulação entre os conteúdos em sala de aula é que reconhecemos o pensamento complexo
como um aliado a romper com esse paradigma ingênuo sobre o ensino. Nessa nova abordagem de concepção sobre o
ensino, percebe-se que a visão complexa nega, tanto o pensamento linear onde se estuda as partes sem interligações
favorecendo para o aluno uma visão fragmentada, e também se opõe a visão do pensamento sistêmico em que as
interligações são o centro de tudo sem olhar as propriedades das partes como elementos construtores para essas
interligações. Porém a visão complexa se fundamenta da compreensão do todo considerando as articulações e a identidade
dos meios físico, biológico, social, cultural, psíquico e espiritual (MORIN, 2013)

A partir dessa dificuldade em olhar o corpo humano a partir do discurso da complexidade é que propomos analisar a
percepção de alunos do ensino fundamental mais precisamente do 8º ano, pois é nessa série que o sistema cardiovascular
se insere no currículo. Sendo assim, após o reconhecimento desse quadro educacional, passamos a refletir sobre a nossa
prática docente analisando as formas como trabalhamos os conteúdos em sala de aula, para isso foram levantados alguns
questionamentos que nos guiaram para a elaboração dessa pesquisa: Como os alunos percebem a visão complexa do
sistema cardiovascular?
Como identificar as concepções prévias do aluno quando a essa temática?
De que forma é possível integrar os diferentes olhares das diversas áreas do ensino com esse tema?
Quais as contribuições da visão complexa para o ensino, bem como para a compreensão do sistema cardiovascular?

Buscando obter respostas para esses questionamentos, essa pesquisa foi desenvolvida como o principal objetivo de analisar
como se desenvolve a visão complexa do sistema cardiovascular dos alunos do 8º ano do ensino fundamental, bem como
identificar as concepções prévias dos alunos quanto ao sistema cardiovascular, integrar os diferentes olhares de diversas
áreas no estudo do sistema cardiovascular e verificar as possíveis contribuições da visão complexa para o ensino do sistema
cardiovascular.
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Compreendemos que a partir do momento que possibilitamos a alunos do ensino fundamental um contato com o pensamento
complexo, abrindo horizontes para esses sujeitos, permitindo que saíssem de uma visão fragmenta e percebam não apenas
a biologia e seus conceitos, mas todo o universo está inserido numa perspectiva complexa, onde nada é isolado e tudo e
contextualizado e dependente de outros fatores. Assim, esses sujeitos poderão traçar uma nova perspectiva de construção
do conhecimento numa abordagem diferenciada da maioria, tendo em vista que, infelizmente, a maior parte do ensino é
abordada de forma fragmentada e descontextualizada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sistema cardiovascular em suas características fisiológicas é caracterizado pelo seu funcionamento de regular a circulação
sanguínea e transportar as substâncias geradas ou absorvidas no metabolismo celular, destinando os resíduos para serem
eliminados em diversas partes do organismo. Segundo Aires (1999), a circulação do sangue ocorre através dos vasos e
capilares pulmonares e sistêmicos com o propósito de troca de oxigênio, gás carbônico, nutrientes, produtos de degradação
e água nos tecidos periféricos e nos pulmões.

Sendo composto pelo coração e dois sistemas vasculares: as circulações sistêmica e pulmonar. O coração possui ventrículos
direito e esquerdo que funcionam como bombas que impulsiona o sangue por todo o circuito; a circulação pulmonar onde
ocorre a troca gasosa – capta o oxigênio e libera o gás carbônico pela hemoglobina circulante nas hemácias; e a circulação
sistêmica que distribui sangue aos órgãos individuais, suprindo as suas demandas metabólicas (REA-NETO, 2004; AIRES
1999).

O fluxo e a pressão sanguínea são controlados pelo sistema nervoso autônomo, aqui nota-se a interdependência e a
conexão entre os sistemas do corpo humano. Assim, dependendo dos órgãos e tecidos que ira receber os suprimentos o
sistema cardiovascular diferencia as suas funções. Nos vasos gastrointestinais os nutrientes são absorvidos dos intestinos e
passa para o fígado. Na circulação renal torna-se essencial na manutenção da hemostasia da água, eletrólitos e eliminação
de produtos de decomposição celular e o sistema cardiovascular, também é fundamental na distribuição dos líquidos nos
distintos compartimentos fora das células, dos hormônios nos órgãos- alvo e no transporte de células e substâncias
essenciais para a imunidade e coagulação (REA-NETO, 2004).

Diante dessa análise generalizada do sistema cardiovascular percebem-se as inúmeras relações que se estreitam cada vez
mais, revelando uma dependência constante das partes com o todo, ou seja, cada órgão possui suas funcionalidades
especificas, porém dependem da inter-relação com outros órgãos e tecidos formando os sistemas, o processo funcional
articulado resulta nas estruturações vitais do ser, constituindo o todo (corpo humano).

Sendo assim, se quisermos compreender esses fenômenos que ocorrem em nosso corpo, será necessário reconhecer a
complexidade como única via de acesso, pois nem o pensamento linear (preocupasse com as partes isoladamente), nem o
pensamento sistêmico (busca compreender as inter-relações das partes, mas sem se preocupar com as particularidades)
quando utilizadas isoladamente, são capazes de “entender as relações entre as partes e o todo, remetendo um ao outro e
vice-versa” como o pensamento complexo (MARIOTTI, 2000, p. 85).

Assim temos Morin (2013), como um dos grandes teóricos e pesquisadores da visão complexa que a fundamenta dizendo:

[...] se tentarmos pensar num fato em que somos seres e ao mesmo tempo físicos, biológicos,
sociais, culturais, psíquicos e espirituais é evidente que a complexidade é aquilo que tenta
conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos enquanto o
pensamento simplificante separar esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução
mutilante (p.176).
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A complexidade nos possibilita a compreensão de que cada coisa ocorre simultaneamente, nos levando a pensar em ciclos
que sofrem influências mutuas e expande seus significados e funcionalidade. Esse pensamento não é visto como uma nova
teoria, mas sim como um acontecimento da vida, onde só pode ser corretamente compreendida por um sistema de
pensamento, amplo, abrangente e flexível (MARIOTTI, 2000).

Um problema atual é a busca por novos conhecimentos contextualizados e não apenas considerados isoladamente.
Contextualizar é aceitar o mundo como ele é, ou seja, uma totalidade. Sendo assim, existe uma inadequação entre a forma
como os saberes estão organizados e a realidade do mundo, visto que a fragmentação conceitual torna impossível apreender
a complexidade dos problemas do todo (MORIN, 2003).

Essa preocupação em construir articulações que nos permita entender que cada coisa é causa e efeito, de forma simultânea
é apresentada pelos PCN, onde se colocam como sendo uma preocupação central para a construção de uma visão do todo
sendo esta a percepção da dinâmica complexidade na vida dos alunos, entender que a vida é fruto de permanentes
interações simultâneas entre muitos elementos. A compreensão dos conceitos científicos por meio desta abordagem
enciclopédica, livresca, individualizada e fragmentada não reflete sua natureza dessa dinâmica, articulada, histórica e não
neutra, conforme é colocada atualmente (BRASIL, 1998).

A perspectiva de uma ciência como aventura do saber humano, fundada em métodos, conveniência e diferentes interesses e
valores deve está ausente nas práticas docentes. Para superar a abordagem fragmentada do ensino, torna-se necessário a
busca por diferentes propostas de trabalho com temas que dão um contexto aos conteúdos e que permitam uma abordagem
dos conceitos científicos de modo inter-relacionado (BRASIL, 1998).

Com a proposta de manter as conexões entre os conceitos biológicos de forma entrelaçada não basta apenas explanar em
documentos oficiais para a educação ou criticar o modelo atual de ensino. É necessário que os profissionais da educação
estejam conscientes da necessidade de mudanças e melhorias nas formas de ensino. O professor é uma das vias principais
para o acesso ao conhecimento.

As práticas atuais dos professores de ciências apresentam características onde a “apropriação do conhecimento ocorre por
uma mera transmissão mecânica de informações” (DELIZOICOV, et al.; p. 32, 2011). Essa pressuposição é fortificada
quando se observa atividades de regrinhas, onde os alunos tem que decorar funções de sistemas vivos e não vivos,
questionamentos empobrecidos com respostas igualmente pobre. Tal concepção fortifica a ideia de uma ciência morta, onde
os conceitos possuem uma característica pronta e acabada (idem, 2011). Essa visão deturpada da ciência é materializada
através dos métodos de ensino baseados em meras apresentações de conhecimentos já elaborados, inviabilizando o acesso
direto dos alunos às atividades cientificas (CACHAPUZ, et al.; 2011).

Assim, a expectativa é que sejam construídas novas estratégias para a formação de recursos metodológicos para a
educação de forma a inserir mudanças didáticas e pedagógicas. É necessário formar um novo perfil profissional capaz de
localizar os desafios mais urgentes de uma sociedade, em que o rápido desenvolvimento científico e tecnológico, venha
impor uma dinâmica de permanente reconstrução de conhecimento, saberes, valores e atitudes. Dessa forma a formação
dos professores de ciências, geralmente, busca um profissional que possua uma flexibilidade para a incorporação de novas
técnicas educacionais a fim de intermediar o processo de ensino-aprendizagem. Esta interação ocorre processo de mediação
que busca promover modificações nos conceitos e práticas dos docentes, ou seja, os professores devem realizar
transformações no intuito de melhorar sua prática pedagógica (ECHEVERRÍA; BELISÁRIO, 2008).

Buscando por melhorias nessa área de ensino-aprendizagem, compreendemos que por intermédio de propostas
metodológicas baseadas numa visão complexa, onde o aluno é o ator principal do seu desenvolvimento e reconhece o
professor como um mediador que estimula o pensamento crítico e holístico, considerando o contexto inserido e as
inter-relações existentes entre eles. Nessa perspectiva desenvolvemos essa pesquisa, seguindo uma proposta metodológica
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embasada no paradigma da complexidade afim de, desenvolver uma visão complexa do sistema cardiovascular.

METODOLOGIA

Essa pesquisa privilegia uma abordagem qualitativa e buscou analisar a construção de um pensamento complexo sobre o
sistema cardiovascular em alunos do ensino fundamental mais especificamente, 8º ano. Tal abordagem se preocupa em
interpretar as realidades sociais, captar significados e compreendê-los (BAUER; GASKELL, 2008).

Sabendo que essa pesquisa foca no estudo sobre o sistema cardiovascular, por apresentar interligações com diversos
órgãos que consequentemente são interdependentes. Selecionamos os sujeitos da pesquisa que são alunos do penúltimo
ano do ensino fundamental II, que concordando com os PCN relatam que é neste ano que o currículo escolar traz
abordagens sobre o corpo humano, possibilitando assim, esse estudo na dentro da temática proposta.

Os dados foram obtidos a partir da realização da sequencia didática interativa (SDI), aplicada em dois momentos, pois de
acordo com Oliveira (2013) é uma metodologia que permite a construção e reconstrução de conceito sobre os diversos temas
abordados no currículo escolar, seja da educação básica, graduação ou pós-graduação.

A SDI é uma proposta didático-metodológica que desenvolve um conjunto de atividades buscando facilitar o processo de
ensino-aprendizagem. De acordo com Oliveira (2013 p. 58) “essa nova proposta é um desdobramento da Metodologia
Interativa, tendo como carro-chefe o Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD)”.

Compreendendo que a SDI é uma sequencia de atividades que busca sistematizar os conceitos individuais, é necessária que
sua aplicação siga as seguintes etapas: Inicialmente, após definir a temática, entrega aos sujeitos uma “ficha” para que os
mesmo escrevam o que entendem sobre a temática abordada; em seguida, os participantes dividissem em grupos pequenos
e sistematizam as diferentes opiniões, construindo uma única definição, a qual represente todos os integrantes do grupo;
depois que cada grupo elaborou sua frase, elege um líder por equipe e esses líderes se reuniram para formar outro grupo,
daí darão origem a uma nova definição final e que contemple a todas as opiniões dos sujeitos. Usando como base a frase
construída pelos participantes o pesquisador inicia o processo de interação do conteúdo, usando a abordagem escolhida, ou
seja, a luz dos ensinamentos teóricos escolhidos. Para finalizar, após ser realizada a fundamentação teórica o pesquisador
poderá solicitar as sujeitos a construção de uma pequena síntese sobre a abordagem.

Após definir o tema curricular (sistema cardiovascular), no primeiro instante, aplicamos a sequencia de atividades propostas
na SDI baseada em Oliveira (2013), afim de, coletar as concepções prévias dos alunos sobre a temática abordada. Com
base na síntese geral construída pelos sujeitos foi desenvolvida uma aula interativa. O plano da aula foi elaborado visando
uma abordagem complexa, a qual permite os alunos interagir a todo momento, para isso, utilizamos recursos áudio visuais,
slides (PowerPoint), diversas imagens. No segundo momento da aplicação da SDI, após a fundamentação teórica, buscamos
novas percepções a cerca da temática.

Os resultados das duas aplicações da SDI foram analisados considerando os objetivos do presente estudo e dados da
literatura relacionados aos desafios que a construção de um pensamento complexo. Portanto, as categorias de análise
surgiram a partir da analise das respostas obtidas conforme apresentadas nos resultados a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com as análises das concepções prévias dos alunos através das sínteses elaboradas por meio da SDI pelos
cincos grupos, foi observado através dos seus relatos que o sistema cardiovascular é responsável pela distribuição do
sangue pelo corpo, e que o coração humano atua como órgão bombeador do fluído sanguíneo, na qual o mesmo através dos
seus batimentos cardíacos dispersa esse fluído por todo o organismo. Assim, como se pode observar pelos seguintes relatos
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dos 4 grupos:

Comentário: O sistema cardiovascular é o responsável pela bombeação do sangue e também é
essencial para o funcionamento normal do organismo. Esse sistema cardiovascular também
aborda sobre o principal órgão do organismo e suas funções: O coração. (Grupo1)

Comentário: O Coração é o principal órgão do sistema cardiovascular ele bombeia o sangue, é
também é conhecido por “correio do corpo”. (Grupo 2)

Comentário: Podemos chamar o sistema cardiovascular de “sistema do coração” ou “correio do
corpo”, que destaca o coração e seus batimentos. (Grupo 3)

Comentário: O Coração distribui o sangue para o corpo inteiro. (Grupo 4)

Comentário: O Coração é um órgão vital, que bombeia nosso sangue. (Grupo 5)

Assim, concordando com Aires (1999), a função primária do sistema cardiovascular é a de levar sangue para os tecidos,
fornecendo, por esse meio, os nutrientes essenciais para o metabolismo das células, enquanto ao mesmo tempo, remove os
produtos finais do metabolismo celular. Ainda ressaltando a função do coração Aires (1999), cita que o coração atua como
uma bomba, dado que ao se contrair gera a pressão necessária para deslocar o sangue ao longo da sequência dos vasos
sanguíneos.

Nesse contexto se observa através de fragmentados das sínteses de 2 grupos que os mesmos citam algumas
especificidades do sistema cardiovascular, ao relatar a existência dos vasos sanguíneos que tem função de transporte
sanguíneo e ainda que esse sangue leva consigo proteínas, assim os grupos citaram:

Comentário: ... e sabemos que ele possui vários vasos sanguíneos. (Grupo 2)

Comentário: ... sendo o sangue levado através das veias que carregam proteínas. (Grupo 3)

Nesta ultima descrição o grupo faz referência à atuação das proteínas do tipo hemoglobina as quais carreiam os gases
respiratórios. Ainda o grupo 3 em seus relatos elucida a questão do pensamento sistêmico e complexo pois o grupo afirma
que no sistema cardiovascular a sua funcionalidade está na interligação do órgãos. Essa percepção se confirma através da
citação do grupo dizendo que:

Comentário: Podemos chamar o sistema cardiovascular “sistema do coração” ou “correio do
corpo”, que destaca o coração e seus batimentos e órgãos interligados... (Grupo 3).

Pois de acordo com Aires (1999), os vasos sanguíneos exercem várias funções. Atuam como sistema fechado de condutos
passivos, que leva sangue aos tecidos, onde os nutrientes e os produtos finais de metabolismo são trocados, e promove-lhe
o retorno, participando ativamente na regulação do fluxo sanguíneo para os órgãos.

Esta última parte da descrição, que fala sobre “órgãos interligados” concorda com Morin (2003), O ser humano é uma
unidade complexa, pois é multidimensional. E que o “todo é maior que a soma das partes”, (BERTALANFFY, 1975), ou seja,
“um sistema é um todo integrado cujas propriedades não podem ser reduzidas às propriedades das partes.” Quando as
partes estão agregadas e formando o todo, este se torna uma estrutura independente com papel distinto do papel das partes.

Já o grupo 4 em sua descrição relata sobre a questão das duas circulações realizadas no sistema cardiovascular, a pulmonar
que conduz o sangue até os alvéolos pulmonares para a realização das trocas gasosas (hematose), transformando o sangue
venoso em arterial e consecutivamente a circulação sistêmica, na qual distribui o sangue arterial, rico em oxigênio por todas
as células do corpo. A esse processo os alunos se referem descrevendo:
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Comentário: ...o sangue sujo com gás carbônico volta para o coração que manda o sangue para
o pulmão, que purifica o sangue e manda-o para o corpo (Grupo 4).

Dessa forma, a citação acima concorda com Aires (1999), pois o coração esquerdo e o coração direito exercem funções
distintas. O coração esquerdo e as artérias, capilares e veias sistêmicas são designados, em conjunto, de circulação
sistêmica. O ventrículo esquerdo bombeia sangue para todos os órgãos do corpo, exceto para os pulmões. O coração direito
e as artérias, capilares e veias pulmonares, são chamados em conjunto de circulação pulmonar. O coração direito bombeia
sangue para os pulmões. Os dois corações funcionam em série, portanto o sangue é bombeado, sequencialmente, do
coração esquerdo (circulação sistêmica), para o coração direito (circulação pulmonar).

O grupo 1 ainda na sua descrição cita um ponto incomum aos outros grupos, descrevendo que o sistema cardiovascular
interfere na homeostasia do corpo, assim o relato dos alunos diz:

Comentário: O sistema cardiovascular é responsável pela bombeação do sangue e também é
essencial para o funcionamento normal do organismo... (Grupo 1)

Essa afirmação concorda com a descrição de Aires (1999) que diz, o sistema cardiovascular é participante de diversas
funções homeostáticas: atua na regulação da pressão arterial, entrega hormônios reguladores, de seus locais de ação, nos
órgãos-alvo: participa da regulação da temperatura corporal e está envolvido nos ajustes homeostáticos em estados
fisiológicos alterados, como hemorragia, exercício e alterações posturais.

Após o término da discussão teórica, através do debate interativo e dinâmico, foi reaplicada a SDI com o propósito de coletar
dos alunos as concepções posteriores à aula. Dessa forma é analisado os relatos das descrições dos grupos já citadas
anteriormente. Dentre elas destacamos:

Comentário: O sistema cardiovascular é um sistema muito complexo, que carrega diversas
substâncias essenciais, para o funcionamento normal de cada organismo. (Grupo 1)

Nesta descrição nota-se a tentativa de expressar a visão complexa do sistema cardiovascular pelo grupo 1, porém os
mesmos não tem embasamento suficiente para construir um pensamento complexo do sistema cardiovascular. Ainda nesse
comentário percebe-se a permanência do mesma visão em que o sistema cardiovascular participa da homeostasia do corpo
humano.

Quanto ao grupo 2 é demonstrado através de seus relatos a permanência da mesma descrição da análise das concepções
prévias, quando diz:

Comentário: [...] o coração é o órgão principal do sistema cardiovascular e ele é responsável
pelo bombeamento do sangue. (Grupo 2).

Assim ao final da descrição percebe-se a incorporação dos termos bombeamento do sangue para conceituar o sistema
cardiovascular. De acordo com os relatos do grupo 3, é observada a permanência da mesma descrição da análise das
concepções prévias, quando diz:

Comentário: O sistema cardiovascular tem como principal órgão o coração... (Grupo 3)

Neste grupo destaca-se a troca de termos populares por termos próprios fisiologia humana, relatando o mesmo processo,
dizendo:

Comentário: ...o coração é uma bomba que faz os movimentos de diástole e sístole, e que
também são compostas por veia e sangue. (Grupo 3)
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Neste fragmento acima o grupo cita a veia e o sangue como elementos constituintes do sistema cardiovascular. Ainda este
grupo 3 destaca a questão das cardiopatias no caso particular da arteriosclerose, dizendo assim:

Comentário: As veias podem ser entupidas pela gordura e sem oxigênio o coração não
sobrevive. (Grupo 3)

Neste caso é descrito que os vasos sanguíneos podem ser obstruídos pelo acumulo de gordura no sangue causando a falta
de oxigenação do musculo do coração, diagnosticando o infarto do miocárdio (AIRES, 1999).

No grupo 4 se evidencia uma melhor fundamentação na sua descrição, pois se nota uma maior estruturação da mesma em
que se insere uma maior quantidade de termos biológicos e uma melhor articulação entre os elementos formadores na
conceituação do sistema cardiovascular. Porém de acordo com o confronto entre as concepções prévias e pós-intervenção o
grupo 4 relata que:

Comentário: O sistema cardiovascular é a interligação do sistema cardíaco (coração) e o sistema
vascular (circulação), que funcionam para bombear e levar oxigênio e nutrientes para todas as
células dos corpos que por sua vez recebem os nutrientes e excretam (eliminam) gás carbônico
e outras substancias decorrentes do metabolismo. O gás carbônico é levado através de uma
corrente venosa para o coração que bombeará de volta para o pulmão que irá elimina-lo e dar
em troca oxigênio para o sangue que será levado através da artéria para o coração que
bombeara de volta para o corpo e recomeça o processo. (Grupo 4)

Aqui, o grupo 4 inicialmente fragmenta o sistema cardiovascular em cardíaco e vascular, apresentando elementos
característicos de um pensamento linear, na qual se destina a particularizar os fenômenos perdendo a visão funcional do
todo. Assim como na coleta das concepções prévias do grupo 4, os mesmos apresentam uma discussão sobre a circulação
sistêmica e pulmonar, porém nessa segunda definição o grupo descreve de forma mais detalhada articulando os conceitos.

Quanto ao relato do grupo 5 fugiu totalmente dessa linha de pensamento da conceituação do sistema cardiovascular
juntamente com a funcionalidade do coração, pois o grupo fez uma alerta informal em que os indivíduos devem ter cuidado
com o sistema cardiovascular para a prevenção de infarto, como se observa nas seguintes palavras descritas pelos alunos:

Comentário: Que temos que nos cuidar se não podemos ter um infarto. (Grupo 5).

De acordo com as análises realizadas nessa pesquisa, pode-se perceber pelas discussões dos alunos que de forma geral os
mesmos possuíam inicialmente uma visão fragmentada e descontextualizada sobre a temática do sistema cardiovascular.
Apesar de algumas limitações ainda existentes são notáveis os avanços conceituais na busca pela articulação entre os
conceitos, permitindo que os sujeitos desenvolvam mecanismos e estratégias cognitivas a fim de construírem visões
complexas de todo organismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa, foi possível analisar, que a visão complexa inserida no conteúdo escolar, possibilita ao aluno um
melhor entendimento do funcionamento total e das interligações que o sistema cardiovascular propicia no corpo humano.
Assim essa forma de abordagem contribui para que a temática do sistema cardiovascular seja apresentada de modo a
valorizar as concepções prévias dos alunos.

Essa abertura a novos paradigmas permite que educadores e pesquisadores da área de educação escolar se debrucem com
um olhar não reducionista, fragmentado, sobre a prática pedagógica dos professores. Pois neste mundo altamente complexo,
também se tornam mais complexas as práticas pedagógicas dos docentes. Nesse sentido, os alunos se inserem de forma
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interativa na aula, permitindo uma contextualização e problematização do conteúdo, sendo estas qualidades imprescindíveis
em uma aula que preza a evolução de conceitos e significados, dando autonomia aos alunos.

REFERENCIAS

AIRES, M. M. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.

BAUER, M. W; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som – um manual prático. 7. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2008.

BERTALANFFY, L.V. Teoria Geral de Sistemas. Petrópolis: Vozes, 1975.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências
naturais. 3º e 4º ciclos do ensino fundamental. Brasília: MEC, 1998.

CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A. M. P. DE; PRAIA, J.; VILCHES, A. A necessária renovação do ensino
das ciências. 2. ed. Cortez, São Paulo, 2011. 263p.

CARNEIRO-LEÃO, A. M. A. ; MAYER, M.; NOGUEIRA, R. A. Ensinando Biologia numa perspectiva de complexidade. In:
JÓFILI , Z.; ALMEIDA , A. V. de. (Org.). Ensino de Biologia, meio ambiente e cidadania: olhares que se cruzam. Recife:
UFRPE, 2009, v. 1, p. 197-206.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências fundamentos e métodos. 4. ed. Cortez, São
Paulo, 2011. 365p.

ECHEVERRÍA, A. R; BELISÁRIO, C. M. Formação inicial e continuada de professores num núcleo de pesquisa em ensino de
ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. v. 8, n. 3, 2008.

MARIOTTI, H. As paixões do ego: complexidade, política e solidariedade. São Paulo: Palas Athena, 2000.

MORIN, E. Ciência com consciência. 15. ed. Rio de Janeiro: Betrand, 2013, 176p.

_________. Introdução ao pensamento complexo. Trad. Dulce Matos; - São Paulo: Stória Editores, 2003.

_________. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

REA-NETO, L. Fisiologia cardiovascular. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
Disponível em:
http://
www.
cepeti.com
.br
/bibliografia_LIGAMI2011.pdf
.
Acessado em: 21/05/2014.

i Mestranda em Ensino das Ciências pela UFRPE – anapaulabioensino@gmail.com
ii Mestranda em Ensino das Ciências pela UFRPE – angelicaandrade20@gmail.com
iii PhD em Educação. Professora do PPGEC-UFRPE. marly@academiadeprojetos.com

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_complexidade_do_sistema_cardiovascular_humano_na_visao_de_aluno.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



.br

.

Recebido em: 29/06/2014
Aprovado em: 29/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_complexidade_do_sistema_cardiovascular_humano_na_visao_de_aluno.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


