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RESUMO 
 

A criança é sujeito de destaque no presente trabalho. Historicamente, a criança vem sendo 

tratada como um ser de menor importância na sociedade e no ambiente escolar, segundo ideias 

adultocêntricas. Há, contudo, uma mobilização no meio educacional que procura dar um novo 

tratamento a ela. Associamo-nos ao projeto Universidade das Crianças que é parte de um 

movimento internacional que, além de atuar aproximando as crianças do ambiente acadêmico, 

busca tratá-las de forma mais justa em relação aos adultos. Por meio dessa abordagem 

objetivou-se elaborar livros paradidáticos que contribuam para a aprendizagem de conceitos 

relacionados ao corpo humano, para alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. O ensino 

sobre o corpo humano, contudo, tem sido trabalhado de maneira descontextualizada e/ou 

fragmentada dentro de disciplinas específicas, portanto, os professores frequentemente têm 

privilegiado aspectos particulares em detrimento aos aspectos afetivos, sociais, culturais, 

históricos, individuais e coletivos que envolvem este tema. Os documentos oficiais versam 

sobre um tratamento mais abrangente sobre o corpo humano. Uma das barreiras à 

implementação dessa proposta são as práticas ainda hoje desenvolvidas nas escolas pelos 

diretores, coordenadores e professores. Metodologias tradicionais, passivas e transmissivas 

ainda têm grande espaço nas escolas brasileiras. Como alternativa a este tipo de ensino, o 

projeto Universidade das Crianças na Universidade Federal de Ouro Preto faz-se presente na 

atual pesquisa. Trata-se de um projeto de pesquisa, de caráter pedagógico, destinado a alunos 

do Ensino Fundamental. O presente trabalho tem como público-alvo crianças dos 4º e 5º anos 

do ensino fundamental, entre 8 e 11 anos de idade, que aceitaram participar de oficinas 

pedagógicas com atividades sobre o corpo humano. O método escolhido para realizar as 

oficinas pedagógicas foi por meio dos Círculos de Cultura de Paulo Freire. Os alunos foram 

instigados a se expressar por meio de desenhos, perguntas e debates sobre subtemas diferentes. 

Os materiais produzidos pelos alunos foram recolhidos e analisados, buscando-se averiguar as 

principais percepções dos alunos sobre o corpo humano em seus múltiplos aspectos. A partir 

daí, foram elaborados dois livros paradidáticos, produtos desta dissertação. Concluiu-se que os 

alunos desta faixa etária compreendem de forma básica o corpo humano e por vezes são capazes 

de extrapolar sobre o tema, abordando-o principalmente sob uma perspectiva anatômico-

fisiológica.  

Palavras-chave: Criança, Universidade das Crianças, Livro Paradidático, Corpo Humano, 

Ensino de Ciências.



 

 

ABSTRACT 
 

The child is a prominent subject in the present work. Historically, the child has been treated as 

a minor being in society and in the school environment, according to adult-centric ideas. 

However, there is a mobilization in the educational environment that seeks to give a new 

treatment to it. We join the University of Children project, which is part of an international 

movement that, in addition to working to bring children closer to the academic environment, 

seeks to treat them more fairly than adults. Through this approach, the objective was to create 

paradidactic books that contribute to the learning of concepts related to the human body, for 

students of the 4th and 5th years of Elementary School. Teaching about the human body, 

however, has been worked in a decontextualized or fragmented way within specific disciplines, 

therefore, teachers often have privileged particular aspects in detriment to the affective, social, 

cultural, historical, individual and collective aspects that involve this topic. The official 

documents deal with a more embracing treatment of the human body. One of the barriers to the 

implementation of this proposal is the practices still developed in schools today by principals, 

coordinators and teachers. Traditional, passive and transmissive methodologies still have great 

space in brazilian schools. As an alternative to this type of education, the Children's University 

project at the Federal University of Ouro Preto is present in the current research. This is a 

research project, of a pedagogical character, aimed at elementary school students. The present 

work is aimed at children from the 4th and 5th years of elementary school, between 8 and 11 

years old, who agreed to participate in pedagogical workshops with activities on the human 

body. The method chosen to carry out the pedagogical workshops was through Paulo Freire's 

Culture Circles. Students were encouraged to express themselves through drawings, questions 

and debates on different subthemes. The materials produced by the students were collected and 

analyzed, seeking to ascertain the main perceptions of the students about the human body in its 

multiple aspects. From there, two paradidactic books were produced, products of this 

dissertation. It was concluded that students of this age group understand the human body in a 

basic way and are sometimes able to extrapolate on the subject, approaching it mainly from an 

anatomical-physiological perspective. 

Keywords: Child, Children's University, Paradidactic Book, Human Body, Sciences Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

1.1 O Sujeito Criança  

 

O principal sujeito deste trabalho é a criança. Mais precisamente crianças de 8 a 11 anos 

de idade. Lembro-me bem da minha infância, da curiosidade sobre as coisas, e seu 

funcionamento; do impacto das explicações sobre os fenômenos em mim; sobre as tecnologias, 

as regras sociais, o certo e o errado e sobre o “meu lugar”. Eu obtinha respostas dos mais velhos 

ou de outras crianças maiores, mas na maioria das vezes eram vindas dos adultos. Respostas 

suficientes para eles, mas nem sempre para mim. Minha infância ocorreu no início da década 

de 80, quando certos valores e posturas eram prezados: o respeito aos mais velhos, a obediência, 

a não-contestação às ordens, a punição de comportamentos socialmente inadequados sob forma 

de castigo ou até com as famosas palmadas (cuja intensidade e frequência variava de acordo 

com a severidade de cada pai e mãe). As brincadeiras, as normas, as posturas e as formas de 

expressão deveriam enquadrar-se dentro de limites aceitáveis aos padrões dos adultos.  

Esse moldar do comportamento também se estendia ao ambiente escolar. Éramos 

educados segundo as metodologias pedagógicas e comportamentais vigentes à época. Lembro 

bem da sensação de me sentir inferior ao indivíduo adulto, da subserviência, da subvalorização, 

da impotência, da desconsideração em relação às minhas perguntas e falas. Era preciso aprender 

a calar-se e aceitar aquela condição inferior se quisesse ter êxito e escapar às penalidades, tanto 

em casa quanto em outros ambientes sociais, como na escola. Tratava-se de uma espécie de 

invisibilidade social, que ainda persiste no século XXI. Nessa mesma direção, Santiago e Faria 

(2015) discorrem sobre a infância: 

A infância, na perspectiva adultocêntrica, é somente um período de transição e de 

aquisição dos elementos simbólicos presentes na sociedade, tendo a criança, assim, 

uma condição de ser menor, ser inferior, lugar que lhe é dado pelo grupo dominante 

correspondente: os adultos e as adultas (SANTIAGO; FARIA, 2015, p.73). 

 

Havia e ainda há, portanto, uma forma de abordagem dominante e padronizante dos 

adultos em relação ao tratamento dado às crianças. Parte-se do pressuposto que a infância é uma 

fase de transição para a vida adulta, que a criança é, portanto, um adulto inacabado. Sendo 

assim, necessita acabamento para que atinja a plenitude na vida adulta. 

O adultocentrismo é um dos preconceitos mais naturalizados pela sociedade 

contemporânea. Ele atribui capacidades e fazeres às crianças para que se tornem 

adultas no futuro, desconsiderando os aspectos singulares da própria infância, 

tornando esse momento da vida apenas uma passagem, apenas um vir a ser, em que 

aprendemos a nos relacionar e a nos integrar à sociedade (FARIA;  SANTIAGO, 

2016, p.850). 
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É como se a criança fosse um ser incapaz e incompleto, o qual necessita de uma espécie 

de treinamento preparatório para uma etapa futura, essa sim caracterizada pela completude – a 

fase adulta. A criança é tida como o não-adulto e este olhar adultocêntrico sobre a infância 

registra a incompletude ou a negação das características de um ser humano “completo” 

(SARMENTO, 2005). 

A criança depende da categoria constituída pelos adultos para a provisão de bens 

indispensáveis à sua sobrevivência, e essa dependência tem efeitos nessa relação assimétrica de 

poder (SARMENTO, 2005). Alguns autores comparam estas assimetrias entre os poderes dos 

adultos e das crianças ao processo histórico de colonização. Real e Canan (2002) ressaltam que 

o perfil da sociedade, delineado pelos valores do mundo adulto, é projetado para a vida infantil 

nos diversos meios sociais, inclusive nas escolas, por meio das propostas pedagógicas, não 

respeitando o desenvolvimento das crianças, suas potencialidades, seus desejos e necessidades. 

A escolarização baseada na construção de verdades universais e na legitimação dos saberes 

adultocêntricos, por exemplo, é parte do mecanismo de incorporação do discurso colonizador 

nas subjetividades das crianças (FARIA; SANTIAGO, 2016).  

Um dos meios para validar este processo de institucionalização do “universo adulto” é 

a escolarização forçada e precoce, que “rouba” e tenta apagar as singularidades das crianças, 

obrigando-as a tomarem para si verdades únicas e universais (FARIA;  SANTIAGO, 2016). 

Seria, então, possível romper com esse paradigma? O que pode ser feito para que a criança seja 

reconhecida como ser completo e capaz, e cujas ideias e expressões devam ser ouvidas e levadas 

em consideração? 

As crianças constroem cultura diariamente e ressignificam as condições materiais que 

dispõem, porém, só percebemos este caráter ativo quando damos olhos e ouvidos para suas 

produções, rompendo com os mecanismos coloniais que cerceiam as imagens mentais que 

temos sobre elas (MACEDO et al., 2016). A “descolonização adultocêntrica” nos permite 

enxergar a potencialidade de criação das crianças, suas singularidades e também suas 

similaridades coletivas, expondo as suas formas de relacionar com o mundo, bem como os 

processos de negociação, reinvenções, resistências criadas entre si e nas relações com os 

adultos, evidenciando a construção das culturas infantis (FARIA;  SANTIAGO, 2016). 

Trata-se de dar voz às crianças, considerá-las autônomas e completas, de ouvir suas 

indagações e anseios. Sarmento (2005) reforça que a questão fundamental no estudo das 

culturas infantis é a interpretação da sua autonomia em relação aos adultos: 

 

As culturas da infância, com efeito, vivem desse vai-vém das suas próprias 
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representações do mundo – geradas nas interações entre pares, nos jogos e 

brincadeiras e no uso das suas próprias capacidades expressivas (verbais, gestuais, 

iconográficas, plásticas), nas condições biopsicológicas em que as crianças vivem – 

com a cultura dos adultos, transmitidas através das suas instituições de veiculação e 

reprodução cultural, e disseminadas, quer sob a forma de produtos culturais para a 

infância, quer sob a forma de conteúdos culturais das comunidades de pertença das 

crianças (SARMENTO, 2005, p.27). 

 

Dando-lhes maiores possibilidades de expressão e acatando-lhes as necessidades, de 

maneira digna e respeitosa, na tentativa de superar o autoritarismo adultocêntrico, com olhos 

de ver e ouvidos de ouvir, com a humildade de apreender com elas (FREIRE, 1996), espera-se 

caminhar rumo à superação desta forma de visão e relação dominadora e aprisionante. 

Freire (1987) propõe ainda uma outra visão sobre o ser humano, a ideia de que somos 

definitivamente inconclusos ou inacabados. Ele argumenta que somos seres históricos e que 

vivemos numa realidade igualmente histórica e, portanto, igualmente inacabada. Conclui seu 

raciocínio explicando que é justamente na consciência de nossa inconclusão que estão as raízes 

da educação como empreendimento exclusivamente humano. Logo, por esta outra perspectiva, 

estaríamos nós adultos e as crianças ainda numa condição de igualdade, mas desta vez pautada 

numa condição de permanente inconclusão, exigindo assim um estado constante de 

aprimoramento. É com essa ideia sobre a relação entre crianças e adultos que se buscou um 

projeto com afinidades suficientes para embasar o presente trabalho. Explico sobre ele a seguir. 

 

1.2 Universidade das Crianças 

 

Universidade das Crianças é uma expressão utilizada internacionalmente, para designar 

projetos desenvolvidos em universidades para e com as crianças, que se assemelham em suas 

práticas e objetivos, mas também no entendimento que têm sobre criança (GONTIJO et al., 

2019). Não se trata de uma rede interligada de filiais que desenvolve um projeto único. Essa 

ideia surge por volta de 2003 na Europa e desenvolve-se num movimento global, com cada 

universidade, em cada país, atuando de maneira independente, porém com ideias similares 

(GARY; DVORSKY, 2013). Existem outras UCs na Europa, Estados Unidos e Canadá, 

Colômbia e Brasil (CRUZ, 2017).  

Hoje em dia, há uma rede europeia de UC1 que compartilha os seguintes objetivos: a) 

permitir acesso para todas as crianças sem limites e voluntariamente; b) proporcionar benefícios 

para crianças de grupos desfavorecidos (incluindo dificuldades geradas por fatores sociais ou 

                                                 
1 Acesse: www.eucu.net  
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econômicos, deficiência, linguagem ou gênero); c) propiciar uma atmosfera de respeito e sem 

pressão por resultados; d) colaborar para a valorização das universidades no que diz respeito ao 

desenvolvimento organizacional, didático e de pesquisa (EUCU.NET, 2020). Esta rede segue 

também os propósitos de estimular as crianças a serem curiosas e a pensar criticamente; 

apresentar-lhes uma ideia sobre universidades e a cultura acadêmica, bem como seu papel 

social; ajudar as universidades a serem mais receptivas e abertas; permitir encontros entre as 

crianças e a universidade (por meio da comunidade acadêmica e dos estudantes); cativá-los a 

respeito de diversos campos científicos (de humanidades, ciências sociais e ciências naturais) 

isentos de interesse comercial; dar aos jovens uma compreensão de suas futuras escolhas e 

opções educacionais (EUCU.NET, 2020). 

Seguindo as ideias expostas acima, alinhamo-nos a um projeto a elas consonante, 

vigente atualmente na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que se inspirou no projeto 

homônimo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – o Universidade das Crianças 

(UC). No UC, objetiva-se evitar a submissão da cultura infantil à cultura dos adultos, tenta-se 

preservar as particularidades de cada uma delas. A ideia principal não é a distinção entre cultura 

infantil e adulta, mas o entrelaçamento de tais culturas, sem preterir aquilo que é mais relevante 

para o público infantil (BARROS; REIS, 2014). 

O UC UFMG surgiu em 2006, em Belo Horizonte, como a primeira UC do Brasil, por 

meio de um projeto de extensão. Desde então, derivou-se deste projeto uma rede com outras 

quatro UCs nos municípios de Ouro Preto (Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP), 

Diamantina (Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM), São João 

del-Rei (Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ) e Betim (Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais - PUC Minas) (GONTIJO et al., 2019). 

O presente trabalho é vinculado ao projeto Universidade das Crianças na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UC UFOP), sob a coordenação da prof. Dra. Luciana Hoffert Castro 

Cruz, professora do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP). O UC UFOP 

tem fundamentação teórica concordante com as ideias supramencionadas dos UCs e uma 

atenção especial em instigar as crianças a refletirem e discutirem suas próprias dúvidas sobre o 

corpo humano, a concepção, o desenvolvimento, organização, funcionamento do corpo, as 

doenças, como também as práticas de saúde, por exemplo (CRUZ, 2017).  

Cruz (2017) descreve a sequência das atividades desenvolvidas no UC UFOP: 

apresentação do projeto à escola; coleta das perguntas das crianças em uma urna; categorização 

das perguntas e discussão sobre os temas relacionados; criação e desenvolvimento de oficinas; 

desenvolvimento de projeto investigativo; organização dos dados obtidos; análise dos dados e 
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formulação dos resultados; confecção de produtos educacionais. 

A capacidade de questionamento sobre o corpo humano (...) desenvolvem-se desde a 

infância. Uma pergunta sempre gera outras, e são sempre bem-vindas. O foco do 

projeto UC UFOP é valorizá-las e legitimá-las. Com objetivo de estimular a 

curiosidade infantil e promover sempre novas perguntas, o projeto UC UFOP 

caracteriza-se como projeto interdisciplinar; a equipe poderá contar com 

colaboradores de diversas áreas do conhecimento. Este projeto resulta de um trabalho 

de coparticipação entre professores, discentes universitários e crianças com objetivo 

de formação de uma rede de comunicação em ciência, produzindo produtos, como 

oficinas educativas, palestras nas escolas, (CRUZ, 2017, p.6). 

 

O presente trabalho propõe também a produção de livros paradidáticos como produtos 

educacionais, cujo ponto de partida é oriundo das oficinas pedagógicas baseadas no UC UFOP. 

Planejou-se, portanto, por meio de tais oficinas, obter o embasamento necessário para 

identificar as necessidades e demandas do público-alvo (crianças entre 8 e 11 anos de idade, 

alunos dos 4º e 5º anos de Ensino Fundamental I). 

 

1.3 O Uso de Livros Paradidáticos no Ensino de Ciências 

  

 A leitura e os livros são um dos meios pelos quais uma pessoa acessa mundos, lugares, 

personagens, paisagens e informações. Por essa interação literária pode se fomentar habilidades 

e conhecimentos pela experienciação, pelo exercício e pela imersão proporcionados. Porém, 

essa leitura vai além daquilo que está escrito nos textos, conforme bem ressalta Paulo Freire: 

Desde o começo, na prática democrática e crítica, leitura do mundo e a leitura da 

palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir 

de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos e não 

de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador (FREIRE, 1989, 

p.18).  

 

Há uma relação direta da leitura com a vida do leitor, modificando sua forma de 

interpretar suas experiências do cotidiano. E também o inverso. Conforme a lente que lê o 

mundo ao seu redor, o leitor utiliza essa mesma lente para ler o que está escrito nos livros. Isso 

gera uma compreensão única, individual, que depende diretamente de suas vivências para 

redefinir o que está sendo lido. Ler promove uma relação com signos, modifica os sentidos pela 

compreensão e interpretação (SILVA, 1999). E esta interação se dá entre os conhecimentos 

prévios do leitor e aquilo que está sendo apresentado no texto. O sentido é produzido desta 

interação, desta ressignificação, e dos desdobramentos deste diálogo interno do leitor com a 

leitura. Assim ideias são articuladas, conceitos são criados ou rearranjados, conforme aquilo 

que o leitor elaborou mentalmente. E isso refere-se também à interpretação. Ler nos permite 

desenvolver a habilidade de interpretar.  
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No fundo, diremos que esta presença da alteridade, que a literatura ostensivamente 

exibe a nível das formas de expressão e das formas de conteúdo, questiona a 

possibilidade de compreensão da pessoa humana como um ser exclusivamente 

unidimensional, desafiando concomitantemente o sujeito que interage com os seus 

textos a assumir um elevado grau de cooperação interpretativa (AZEVEDO, F., 2014, 

p. 29). 

 

  É a possibilidade de ler sobre a leitura (LINSINGEN, 2008b). Pode-se dizer que a leitura 

da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-

lo” ou de “reescrevê-lo”, sendo capaz de transformá-lo (FREIRE, 1989). O modo como uma 

pessoa pensa certos eventos (ler, escrever, participar, comunicar-se com, ensinar, aprender, 

trabalhar, etc.) influencia suas maneiras de agir quando esse processo for acionado na prática, 

em situações concretas de vida (SILVA, 1999, grifo nosso). A leitura é, deste modo, um 

caminho para auxiliar a compreensão sobre aquilo que está sendo abordado no texto, a partir de 

elementos enriquecedores, e de gerar entendimento a partir de uma tradução própria do leitor. 

É também instrumento de transformações naquele que lê em vários níveis, até mesmo 

atitudinais. Tais transformações podem ser constatadas pelo leitor e nele mesmo. Isso cria uma 

grande oportunidade de desenvolver também a sua criticidade, sua percepção de mundo, das 

relações entre os seres, do funcionamento, de suas regras. 

Freire (1987) sugere utilizar a leitura como recurso didático para trabalhar em uma visão 

problematizadora da educação, encaminhando os alunos a refletirem e discutirem sobre artigos 

de jornais, revistas e livros. A intenção é estimular o desenvolvimento do senso crítico dos 

leitores mediante às informações obtidas na leitura. E a interpretação e a criticidade, 

supramencionadas, são apenas umas das inúmeras habilidades a serem trabalhadas com o uso 

da literatura infantil na educação, e em especial, no ensino de ciências. Entende-se por literatura 

infantil como um tipo de literatura de entretenimento direcionada ao público que é considerado 

infantil (LINSINGEN, 2008a). É, assim, um gênero literário elaborado com personagens, 

discurso, ambiente e público-alvo bem definidos. Os quais presume-se que sejam compatíveis 

ao universo imaginário e o real conhecidos pelas crianças dessa faixa etária. E a literatura 

infantil pode ser um recurso para confrontar questões, pois além de levar o conhecimento ao 

aluno, ela também encanta e interage, ligando o imaginário ao mundo real (ALMEIDA; 

MESSEDER; ARAÚJO, 2018). Esse tipo de literatura, direcionada ao ensino de ciências, 

encontra uma forma física nos livros paradidáticos. 

Os livros paradidáticos: também essencialmente utilitários, constituídos de 

informações objetivas que, em resumo, pretendem transmitir conhecimento e 

informação. Em geral, abordam assuntos paralelos ligados às matérias do currículo 

regular, de forma a complementar aos livros didáticos. [...]. Fazem parte do mesmo 

conjunto obras praticamente equivalentes ao livro didático e outras onde a ficção se 

destaca. São aquelas que, através de uma história inventada, pretendem ensinar o leitor 
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a não ter medo do dentista ou a amar a natureza. Em outras palavras, mesmo lançando 

mão da ficção e da linguagem poética, os livros paradidáticos têm sempre e sempre o 

intuito final de passar algum tipo de lição ou informação objetiva e esclarecedora 

(AZEVEDO, R., 1999, p. 02, grifo nosso). 

 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 2  também ressalta aspectos como a 

ludicidade, o estímulo à criatividade, o aumento do repertório de palavras e de vivências pelo 

leitor, experiências emocionais, sensoriais e cognitivas que modificam o leitor, o contato com 

diferentes formas, cores, texturas e palavras, o (auto) conhecimento, o contato com outras 

maneiras de expressar (BRASIL, 2017). 

Costa, E. (2010) concorda e completa: o livro paradidático apresenta uma organização 

maleável, proporcionando entretenimento e estímulo à leitura, no meio escolar ou na residência 

da criança. É um livro que pode se apresentar como um objeto estimulante, seja pelo tato, pelas 

belas e muitas vezes coloridas imagens ou até mesmo pelos seus odores, além de seu conteúdo 

informativo e lúdico. O caráter social e educacional das informações nele veiculadas propiciou 

sua utilização como material paradidático. Frequentemente o livro paradidático propaga 

mensagens explícitas de cunho moral, civilidade, preocupação ambiental, entre outros temas de 

relevância social. São materiais que trazem à tona questões como o lixo, as usinas nucleares, as 

extinções em massa e o futuro da humanidade. Eles transformam assuntos de Ciências no que 

realmente são: assuntos sociais (LINSINGEN, 2008b). 

É perceptível, portanto, que a validade da literatura infantil no Ensino de Ciências tem 

sido tratada com seriedade e até popularidade, especialmente no Ensino de Física e Biologia. 

Tem-se estimulado o uso da literatura Infantil nesta área de ensino e pode-se concluir que é um 

campo proveitosamente fértil (LINSINGEN, 2008a). 

Assim sendo, apresentar o tema corpo humano utilizando o recurso do livro paradidático 

parece ser uma fórmula interessante. Combinar um assunto por si só curioso a um material 

também caracterizado pelo despertar do interesse de quem o utiliza soa atrativo e promissor.  

Porém, o emprego deste tipo de ferramenta, sozinho, não é garantia de lograr os 

objetivos educacionais pretendidos sem a devida atenção ao conteúdo contido no texto, nas 

imagens, e quaisquer outros elementos gráficos. É preciso que haja um compromisso com o 

conteúdo, e que a ludicidade e a ficcionalidade não se tornem uma desculpa para possíveis 

alterações na informação científica veiculada no material. Isso evita possíveis distorções 

conceituais que poderiam desinformar ou gerar mais dúvidas do que esclarecimentos ao leitor. 

                                                 
2 A BNCC é o mais recente documento normatizador da Educação Básica no Brasil. Ela está descrita no item 

1.5.3, na página 26 desta dissertação. 
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Uma literatura bem escrita e apropriada, além de propiciar o conhecimento do conteúdo, 

proporciona também a aquisição de habilidades científicas; desperta a curiosidade e oferece 

oportunidades para investigação (SACKES; TRUNDLE; FLEVARES, 2009, tradução nossa). 

O tema a ser tratado nesses livros também necessita certos cuidados, para evitar-se 

possíveis equívocos. É sobre isso que o próximo tópico aborda. 

 

1.4 O Corpo Humano – abordagem, conceitos e novas propostas 

 

O presente trabalho tratou de um assunto complexo e de abordagem múltipla devido à 

sua natureza – o corpo humano, sendo esse parte fundamental e tema central de inúmeras 

ciências como a Biologia, a Educação Física, Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Filosofia, Ergonomia, Engenharia de Segurança do Trabalho, além das 

Artes como as Visuais e Cênicas (TALAMONI; BERTOLLI FILHO, 2009). São notórias, 

contudo, as distintas abordagens adotadas, dada a natureza diversa de cada uma (TALAMONI, 

2007). Acrescenta-se aí também o aspecto humano e particular, a experiência de vida do 

indivíduo que analisa tais estudos. Sua abordagem é dependente daquilo que experimentou 

durante sua vida no cotidiano, na escola e na academia. 

O problema do estudo e da compreensão do corpo reside justamente na eleição, pelas 

disciplinas científicas, de um determinado aspecto sobre o qual se aprofunda o 

conhecimento em detrimento dos outros, bem como ao caráter extremamente 

generalista e ao mesmo tempo intimista de todo estudo que se pretenda, já que o corpo 

humano é um corpo geral, universal, que, no entanto, só pode ser por mim 

representado a partir de meu próprio corpo (TALAMONI, 2007, p. 2). 

 

Esta particularidade transcorre em toda Educação Infantil e Básica, pois o estudo do 

corpo humano é ministrado nas disciplinas de Ciências, Biologia, Educação Física, Educação 

Afetivo-Sexual, História, Ensino Religioso, Sociologia e Filosofia. O aluno transcorre quase 20 

anos de sua vida estudando questões que envolvem a temática Corpo Humano sob a ótica 

fragmentada das disciplinas e dos professores que o abordam, cada qual à sua maneira 

(TALAMONI, 2007). Em geral, dentro de cada disciplina, o enfoque é dado aos órgãos, 

sistemas e funções das estruturas, desprezando-se assim múltiplos aspectos afetivos, sociais, 

históricos, psicológicos, individuais, coletivos, materiais e imateriais que contornam um 

entendimento mais completo sobre o corpo. 

No entanto, o objeto de estudo “corpo humano” é uma entidade múltipla. Encerra a 

manifestação da vida e é dotado de subjetividades e complexidades peculiares. Funciona como 

ambiente para convergência de relações diversas como as relações biológicas, psicológicas e 

sociais relativas à vida humana. Faz-se de fundamental abordagem por meio da educação para 
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fins de conhecimento e de autoconhecimento, para autopreservação individual e coletiva, para 

a vida em sociedade (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Ao propor a quebra da noção de corpo-objeto, Merleau-Ponty distância das noções 

clássicas de sensações e órgãos dos sentidos como receptores passivos. A teoria da percepção 

(do eu) em Merleau-Ponty se refere ao campo da subjetividade e da historicidade, ao mundo 

dos objetos culturais, das relações sociais, do diálogo, das tensões, das contradições e das 

experiências afetivas. O indivíduo está relacionado conjuntamente a diversos fatores como o 

corpo, o tempo, o outro, a afetividade, a cultura e as relações sociais (NOBREGA, 2008). 

Para entender o funcionamento de um ser vivo, é imprescindível compreender sua 

organização, sua complexidade estrutural, além de propriedades que atuam e surgem no 

organismo (MEGLHIORATTI; EL-HANI; CALDEIRA, 2009). É mister, isto posto, a 

superação do modelo anatômico-fisiológico do corpo humano, focado apenas em estruturas e 

desconectado do ambiente, dos elementos que o compõem e das relações interespecíficas e 

sociais. Mendes (2002) denomina visão mecanicista do corpo aquela que concebe os 

organismos como máquinas inanimadas, regidos pelas leis gerais da natureza e sob a ação dos 

processos físico-químicos neles atuantes. 

Trabalhar com um tema complexo como esse exige, consequentemente, profundidade e 

pesquisa. É necessário atualizar os métodos e as práticas para atingir o objetivo de uma 

abordagem menos fragmentada, com maior amplitude conceitual, que observem também as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos.  Observa-se em nível mundial 

um movimento que caminha ao encontro de atualizações metodológicas, as quais incluem-se 

novas abordagens sobre diversos conteúdos, não somente dentro das ciências naturais. Inúmeras 

modificações estruturais (na educação) vêm sendo propostas nas últimas décadas (SAVIANI, 

1996; CACHAPUZ et al., 2005). Percebeu-se a necessidade de reestruturação das práticas 

educativas não apenas em relação ao conteúdo Corpo Humano, mas de forma geral, no que se 

refere às metodologias de ensino. 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo 

de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 

aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com 

discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 

conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 

proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 2017, p.14). 

 

As propostas de alterações estruturais da educação e do ensino são balizadas segundo 

as ideologias vigentes em cada período ou extrato de tempo. Além das questões metodológicas, 
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referentes às práticas de ensino, há também novas demandas sociais no mundo atual, conforme 

relatam Diesel, Baldez e Martins (2017):  

As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas das últimas 

décadas têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, as relações 

estabelecidas entre elas, o mundo do trabalho e, por conseguinte, a escola. Esta última 

talvez seja a que mais tem sido “sacudida”, dada a solidez histórica de sua estrutura 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 269). 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil e no mundo sempre desempenhou 

forte influência sobre o ensino de ciências, de acordo com Nascimento, Fernandes e Mendonça 

(2010). A educação científica tornou-se, na opinião dos especialistas, numa exigência urgente, 

num aspecto essencial do desenvolvimento das pessoas e dos povos, conforme ressalta 

Cachapuz et al. (2005). Estas ideias afetam as abordagens acerca dos conteúdos nos programas 

governamentais, no meio acadêmico e nas práticas escolares e dos professores. E o tema Corpo 

Humano tem papel fundamental nesse contexto. 

Os conceitos de educação e cidadania estão intrinsecamente relacionados nos 

documentos oficiais enquanto direito de todos e dever do Estado, precisando ser 

compreendidos profundamente, de forma que se torne possível pensar o corpo não 

somente enquanto conteúdo a ser abordado pela educação e, mais 

especificamente, pelo ensino de Ciências, mas objeto por meio do qual a educação 

e a cidadania se realizam. Assim, deixa de ser mero conteúdo para ser um objeto 

central do processo de ensino e aprendizagem: é o início e o fim desse processo 
(TALAMONI; BERTOLLI FILHO, 2009, p. 77, grifo nosso). 

 

Essa ótica integradora de conceitos é uma tendência mundial e está contida nos 

documentos oficiais (CACHAPUZ et al., 2005). Isso resulta propiciar o contato com um corpo 

de conhecimentos que integra uma maneira de construir entendimento sobre o mundo, os 

fenômenos e os impactos destes em nossas vidas (SASSERON, 2015). O meio acadêmico 

também contribui, pois desenvolve e discute ideias sobre a educação, o ensino e novas 

metodologias. O debate entre os atores governamentais de institucionalização das normas de 

educação e ensino vem sendo realizado junto aos especialistas da educação em várias esferas 

em todo o Brasil. Isso tem gerado novas normas e documentos que constantemente vêem sendo 

atualizados e instituidos, como ocorreu recentemente, com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Prevista na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação 

de 2014, a BNCC foi elaborada por especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa 

participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil (BRASIL, 

2017).  

 

1.5 O Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental I 
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As orientações sobre o Ensino de Ciências, o ensino do conteúdo Corpo Humano (objeto 

de estudo deste trabalho), bem como o ensino das demais disciplinas, para professores, 

educadores e instituições de ensino brasileiras, são oriundas, em primeira instância, dos 

chamados documentos oficiais (provenientes dos governos Federal e Estadual), que 

normatizam e estabelecem as diretrizes básicas para o ensino de cada disciplina e os conteúdos 

a serem trabalhados em toda Educação Básica no Brasil. 

Atualmente a Educação em geral e o Ensino de Ciências no Brasil são norteados pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, publicado em 1997) e iniciou-se uma 

nova etapa em 2018 com a implantação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, 

publicada em 2017.  

 

1.5.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

 

A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em 20 de dezembro de 

1996. Decreta em seus Princípios e Fins da Educação Nacional, no art. 2º: “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p.1). Institui no artigo 26º, 

§1º, de forma implícita, a obrigatoriedade do Ensino de Ciências: “Os currículos a que se refere 

o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do 

Brasil” (BRASIL, 1996, p.9).  

É, isto posto, um documento que trata principalmente de aspectos de princípios gerais 

da educação, direitos, deveres, organização, classificação dos níveis de ensino, formação dos 

profissionais que atuam na área de educação e dos recursos públicos destinados à educação. 

Sendo assim, a LDB tem função de regulamentação básica da estrutura da Educação no país. A 

ela cabe instituir os princípios fundamentais da educação infantil, básica e superior nacionais. 

É a base organizacional legal da Educação no país a partir de 1996, num sentido mais amplo. 

Logo, não aborda aspectos curriculares, de caráter pedagógico e didático de maneira 

aprofundada, apenas descreve os objetivos no artigo 32º (do Ensino Fundamental e Médio): “A 

formação básica do cidadão na escola fundamental exige o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.” (BRASIL, 1996, p.11).  



24 

 

 

Aos aspectos curriculares e pedagógicos são dedicados os documentos tratados a seguir. 

 

1.5.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN), publicados em 1997, como o próprio 

nome indica, referem-se ao currículo escolar, atentam-se mais diretamente às questões 

pedagógicas e didáticas, aos conteúdos das disciplinas, ao método de ensino e aprendizagem, à 

avaliação, do que às questões estruturais e organizacionais. Tratam-se de materiais de apoio aos 

técnicos e professores, para orientação das ações voltadas à estruturação curricular, 

planejamento pedagógico e orientação didática. Fica destacado o caráter flexível das instruções 

contidas nos PCN, não sendo, portanto, um documento rígido ou impositório como uma lei, 

mas sim maleável às diversas propostas pedagógicas, currículos escolares e realidades de 

diferentes cenários e escolas do Brasil.  

Os PCN constituem-se em um conjunto de documentos “norteadores”, que se apoiam 

em normas legais e que, a princípio, têm por finalidade contribuir junto a problemas 

educacionais específicos (TALAMONI, BERTOLLI FILHO, 2009), não configurando assim 

uma norma ou manual a ser seguido como um roteiro definido e detalhado. Tem natureza 

referencial aos profissionais de educação de todo o país – diretores, coordenadores, pedagogos, 

professores e demais atores de instituições de ensino da educação básica e ensino médio 

nacionais. Nestes documentos, a despeito da LDB, não são abordados a educação infantil e o 

ensino superior. 

Os objetivos gerais do ensino fundamental trazem, sobre o conteúdo corpo humano, a 

questão do autoconhecimento envolvendo aspectos físicos e psicológicos para diversas 

aplicações no cotidiano, do entendimento sobre os cuidados ao corpo relacionados à saúde e 

qualidade de vida. 

• Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 

da cidadania;  

• Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

• Utilizar as diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal - 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação (BRASIL, 1997, p.7). 

 

Abordam, então, o aspecto individual de (auto)compreensão do corpo e também coletivo 

e sociocultural, ao citar a saúde coletiva, o exercício da cidadania e inserção social.  



25 

 

 

Nas seguintes seções dirigidas para o Segundo Ciclo do Ensino Fundamental (antigas 

3ª e 4ª séries, atuais 4º e 5º anos), também aborda-se sobre o Corpo Humano nos itens: 

Conteúdos de Ciências Naturais, Objetivos de Ciências Naturais e Critérios de Avaliação de 

Ciências Naturais dos PCN. Quanto aos conteúdos, no segundo ciclo, dentro do Bloco Temático 

Ser Humano e Saúde, dos 15 tópicos propostos, oito citam diretamente o corpo humano.  

Os PCN discorrem sobre a importância do conhecimento estrutural dos sistemas 

digestório, respiratório, reprodutor, circulatório e excretor, além do entendimento das funções 

de nutrição. Mas não foca apenas nos quesitos anatômicos e fisiológicos. Sugere que os aspectos 

biológicos sejam relacionados a outros afetivos, socioeconômicos, culturais e de saúde. Sugere 

que o aluno seja capaz de compreender o corpo, suas potencialidades, suas defesas, limites e 

fragilidades, relacionando sua dieta e hábitos com aspectos de sua saúde e bem-estar. Além 

disso sugere que o aluno seja estimulado a ser crítico, confrontar ideias, questionar, 

correlacionar informações, pesquisar, interpretar. São aspectos necessários ao pensamento 

crítico e científico que surgem como propostas para serem paulatinamente introduzidos à rotina 

dos alunos desta fase escolar. 

Os objetivos de Ciências Naturais para o segundo ciclo trazem praticamente os mesmos 

pontos em relação aos conteúdos de Cências Naturais para o segundo ciclo: o conhecimento 

das estruturas que compoem os sistemas do corpo humano, estabelecimento de relações do 

conteúdo com aspectos afetivos, culturais, socioeconômicos e de saúde. Estabelecimento de 

relações entre hábitos e aspectos de saúde e bem-estar. Dos nove itens que descrevem os 

objetivos de Ciências Naturais para o Segundo Ciclo, quatro citam diretamente o tema corpo 

humano. 

Os critérios de avaliação são focados na identificação de órgãos, funções e localizações 

dos mesmos no corpo humano; na identificação de relações entre nutrição, higiene e saúde; na 

identificação de condições de saneamento básico relacionando com a preservação da saúde. Os 

aspectos biológicos relacionados aos afetivos, socioeconômicos, culturais e de saúde citados 

nos itens sobre os conteúdos de Ciências Naturais para o segundo ciclo e nos objetivos de 

Ciências Naturais para o segundo ciclo não são solicitados quanto à avaliação dos mesmos nos 

PCN. Identifica-se, portanto, um maior enfoque à perspectiva mecanicista (MENDES, 2002), 

biológica, de cunho fisiológico e anatômico em detrimento das pespectivas não biológicas. 

Parte daí, então, de forma implícita, uma orientação aos professores, e outros profissionais 

relacionados ao ensino de Ciências para avaliar os alunos com um enfoque mais 

estrutural/biológico e menos sociohistórico, cultural ou afetivo.  

Quanto à estrutura dos conteúdos, os PCN os divide em três Blocos Temáticos: 
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Ambiente, Ser Humano e Saúde e Recursos Tecnológicos. E inova em relação ao período 

anterior à sua publicação em relação à mescla dos conteúdos destes blocos em todas as séries, 

e não pela separação de conteúdos como ocorria anteriormente. Antes dos PCN cada série 

tratava de um tema, por exemplo: 6º ano – Meio Ambiente, 7º ano – Seres Vivos, 8º ano – 

Corpo Humano. Suas propostas passam a tratar de conteúdos contendo temas que envolvem os 

três Blocos Temáticos citados acima. Ou seja, em todas as séries seriam trabalhados assuntos 

que envolvam todos os Blocos Temáticos, porém com a profundidade e direcionamento 

proporcionais às mesmas. Intencionou-se ao entrelaçar elementos dos três blocos temáticos com 

assuntos variados criar uma visão mais complexa pelos alunos sobre questões que envolvam as 

Ciências Naturais. 

O conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa contribui 

para o aluno se posicionar com fundamentos acerca de questões bastante polêmicas e 

orientar suas ações de forma mais consciente. São exemplos dessas questões: a 

manipulação gênica, os desmatamentos, o acúmulo na atmosfera de produtos 

resultantes da combustão, o destino dado ao lixo industrial, hospitalar e doméstico, 

entre muitas outras (BRASIL, 1997, p. 22). 
 

O mesmo se dá nos PCN quanto ao tratamento dado ao conteúdo Corpo Humano. Assim 

como nos demais conteúdos, espera-se que o aluno entenda o Corpo Humano de forma mais 

complexa, não apenas sob a ótica “fria” da Ciência. A ideia é que o Corpo Humano seja 

ensinado sob um olhar mais amplo, que envolve não apenas as Ciências como a Anatomia, a 

Fisiologia ou a Histologia isoladamente, mas também aspectos afetivos, interpessoais, culturais, 

sociais que estão intrinsecamente ligados em nosso cotidiano e que, portanto, devem também 

ser abordados ao trabalhar-se tal conteúdo na escola. E tudo isso vai de encontro aos objetivos 

da educação formal. 

Também é possível inferir que a educação formal objetiva não somente a apropriação 

de conhecimentos que garantam ao indivíduo uma formação básica, mas também que 

esse mesmo indivíduo se desenvolva ao longo do processo educativo de forma a viver 

dignamente, como lhe deve ser garantido enquanto cidadão brasileiro (TALAMONI, 

2007, p.8). 

 

Outro aspecto importante solicitado é referente ao desenvolvimento de habilidades 

próprias ao método científico. Espera-se que o aluno seja estimulado a perguntar, formular 

hipóteses sobre as questões envolvidas ao tema, que ele possa coletar informações, organizar 

os registros em diferentes formatos, confrontar dados e ideias, analisar os resultados obtidos, 

argumentar diante dos dados, expressar-se de maneiras distintas. Trata-se de buscar uma 

aproximação entre a Ciência propriamente dita e o Ensino de Ciências. E também de plantar 

uma semente no aluno que possa brotar o interesse pela Ciência e a curiosidade necessários a 

esta atividade humana.  
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1.5.3 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

 

A BNCC é a mais atual referência que normatiza toda a Educação Básica do Brasil, em 

instituições públicas ou privadas, a partir de 2018, quanto à elaboração curricular e às propostas 

pedagógicas para o ensino infantil, fundamental e médio. Atua em esfera semelhante à dos 

PCN, uma vez que aborda os aspectos curriculares da Educação, mas com foco no 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes dos alunos.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 

de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este 

documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define 

o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN) (BRASIL, 2018, p.7). 

 

Em decorrência das aprendizagens essenciais supracitadas, espera-se que os alunos 

desenvolvam dez competências gerais (que podem ser entendidas como conceitos, 

procedimentos, práticas, valores, atitudes que possam preparar os alunos ao exercício da 

cidadania). Estas competências gerais estão descritas a seguir: 
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Quadro 1 - Competências gerais da educação básica - BNCC 

Competências gerais da educação básica 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado 

de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas. 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2017, p. 9 e 10. 

 

Eis no item supracitado, uma grande diferença em relação aos PCN. O foco às 

competências gerais, que antes não eram descritas de maneira explícita e não lhes eram dadas 

um protagonismo como na atual BNCC. Emerge, então, neste item, a ideia manifesta de um 

ensino voltado para desenvolver e aprimorar estas características nos alunos. Referem-se ao 

entendimento de uma formação mais holística, que integra competências, habilidades e atitudes 
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dos alunos ressaltando aspectos éticos, críticos, criativos, autônomos e cooperativos, que levem 

em consideração o bem-estar próprio e coletivo. 

De volta às competências gerais, é definitivamente um tema central – o corpo humano 

– dentre elas. Está explícito ou implícito em praticamente todos os seus parágrafos. Além da 

abordagem no âmbito das competências gerais faz-se referências a este tema, ainda na BNCC, 

nos seguintes itens:  

O item 3.3 da BNCC – A Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 

apresenta-se um quadro contendo a Síntese das Aprendizagens, trata-se dos objetivos que 

devem ser traçados ao longo da Educação Infantil e que posteriormente deverão ser 

desenvolvidos do Ensino Fundamental. 

Nessa direção, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo 

de experiências. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e 

indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação Infantil, 

e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição 

ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, p.51). 

  

 O quadro supracitado apresenta-se a seguir: 
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Quadro 2 - Síntese das aprendizagens - transição da educação infantil para o ensino 

fundamental 

Síntese das Aprendizagens 

O eu, o outro e o nós 

Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas 

relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com 

os outros. 

Conhecer  respeitar regras de convívio social, manifestando 

respeito pelo outro. 

Corpo, gestos e movimentos 

Reconhecer a importância de ações e situações do 

cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a 

manutenção de ambientes saudáveis. 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, 

vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o 

próprio corpo. 

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, 

controle e adequação) como instrumento de interação com 

o outro e com o meio. 

Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, sons, cores e formas 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir 

com a música, percebendo-a como forma de expressão 

individual e coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando 

diferentes materiais. 

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, 

brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão 

corporal. 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017, p.52. 

 

Ao migrar da Educação Infantil para o Ensino Fundamental espera-se que o aluno 

aprenda sobre autoconhecimento, respeito, convívio em grupo, relacionamentos entre pares; 

autoconhecimento em relação à promoção da saúde; autoconhecimento em relação ao domínio 

corporal e coordenação motora; desenvolva sensibilidade em relação à música, às artes visuais 

e à expressão corporal. Este tópico é um avanço em relação aos PCN, pois aborda o 

desenvolvimento de características comportamentais e sociais, que tenham relação à saúde, mas 

também ao convívio e ao respeito aos pares. Os aspectos corporais vinculados às artes visuais, 

à expressão corporal e à música também não eram citados nos documentos anteriores. 

Verifica-se aqui que o corpo humano é o assunto central dentro destes objetivos a serem 

trabalhados nesta fase transitória. Ele está envolvido de maneira direta ou indireta em todos os 

aspectos supracitados. Fica implícita a enorme importância deste tema não somente vinculada 

ao Ensino de Ciências, mas ao ensino em geral. São priorizadas aqui habilidades abrangentes, 

em que as Ciências Naturais constituem-se como uma ferramenta de compreensão do mundo. 

Diante da gama de conhecimentos adquiridos na disciplina de Ciências Naturais o aluno deve 
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ser capaz de atuar como cidadão, ter opinião crítica sobre temas que envolvam o conhecimento 

científico, saber pensar e agir segundo as demandas sociais do contexto em que ele está inserido, 

envolver seus conhecimentos para tomada de decisões relacionadas à saúde, nutrição, 

tecnologia, meio ambiente e políticas públicas.  

Observa-se uma preocupação com uma formação mais ampla, que confira ao aluno um 

senso crítico mais abrangente, uma visão mais plural da realidade que lhe cerca. Uma demanda 

muito necessária aos cidadãos do século XXI, diante dos grandes desafios que a humanidade 

precisa solucionar como, dentre outros, a crise na produção mundial de alimentos, crescimento 

da população mundial, poluição ambiental, aquecimento global e propagação de doenças. 

Ao corpo humano é dado um enfoque mais amplo, que envolve autoconhecimento para 

tomada de decisões de saúde individual, mas também de integração a um coletivo maior. Uma 

abordagem na qual o indivíduo seja capaz de reconhecer-se enquanto unidade, saber fazer bom 

uso da sua ferramenta corporal, mas que também é peça integrante da sociedade, e que para 

tanto precisa usar seu corpo relacionando-se de maneira ética consigo mesmo e com os demais 

à sua volta. Vê-se neste item verbos como compreender, analisar, propor, avaliar, agir, explicar, 

construir, criar, por exemplo.  

Estas propostas evidenciam também a necessidade de uma mudança de postura 

metodológica/pedagógica/didática por parte dos profissionais responsáveis por pôr em prática 

as recomendações contidas neste documento. São novas posturas e atitudes recomendadas a 

todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, um desafio que exigirá 

grandes mudanças a todos. Refiro-me ao repensar das práticas, do planejamento, da execução, 

do espaço físico, da organização, da avaliação, das prioridades, dos temas transversais e como 

trabalhá-los, apenas como alguns exemplos destas necessárias renovações.  

Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é um todo dinâmico 

e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto 

dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos diferentes 

sistemas que o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à saúde, 

compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, mas 

como um bem da coletividade, abrindo espaço para discutir o que é preciso para 

promover a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das políticas públicas 

(BRASIL, 2017, p.325). 

 

O Corpo Humano é focalizado sobre diferentes perspectivas e em diferentes 

profundidades ao longo das séries. Nos anos iniciais além da questão dos cuidados com o 

próprio corpo, higiene e saúde, aborda-se sobre respeito pelas diferenças individuais ou étnico- 

culturais. Nos anos finais já surgem tópicos sobre reprodução e sexualidade, bem como saúde 

relacionada ao ambiente e nutrição humana.  
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No Item 4.3.1.1 da BNCC – Ciências no Ensino Fundamental – os conteúdos são 

divididos em unidades temáticas. Dentro dessas unidades são descritos os objetos de 

conhecimento que deverão ser trabalhados. E para cada objeto de conhecimento trabalhado são 

descritas as habilidades as quais espera-se que os alunos desenvolvam. São apresentados aqui 

apenas os itens com relação ao tema Corpo Humano: 

 

Quadro 3 - Ciências no ensino fundamental - unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades 

Ciências – 4º ano. 

Unidade temática – Vida e Evolução. 

Objetos de Conhecimento – Microrganismos. 

Habilidades:   

(EF04CI08). Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns 

microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 

prevenção de doenças a eles associadas. 

Ciências – 5º ano. 

Unidade temática – Vida e Evolução. 

Objetos de Conhecimento – Nutrição do organismo, Hábitos alimentares, Integração entre os 

sistemas digestório, respiratório e circulatório.  

Habilidades:   

(EF05CI06). Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e 

respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com 

base na identificação das funções desses sistemas. 

(EF05CI07). Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição 

dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 

(EF05CI08). Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos 

alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, 

idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo. 

(EF05CI09). Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição 

etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento 

ingerido, prática de atividade física etc.) 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017, p. 330 a 339. 

 

Observa-se a descrição das unidades temáticas a serem trabalhadas a cada ano do Ensino 

Fundamental, desdobradas em objetos de conhecimentos através dos quais o professor deverá 

proporcionar o desenvolvimento de habilidades específicas e correlatas. Há uma especificação 

em cada série daquilo que se deve ensinar e as habilidades as quais espera-se que os alunos 

atinjam.  

Nos 4º e 5º anos, objeto de nosso enfoque, há situações distintas, mas que visam 

habilidades similares. No 4º ano salienta-se sobre os microrganismos, suas funções no 

ambiente, seus usos relacionados aos interesses humanos e suas relações com doenças e modos 
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de prevenção (neste ponto identifica-se relação com o tema Corpo Humano).  

Espera-se, dentro das habilidades a serem desenvolvidas, que os alunos sejam capazes 

de propor medidas de prevenção de doenças, ao conhecerem seus modos de transmissão. 

Enquanto no 5º ano visa-se relacionar os sistemas digestório, circulatório e respiratório entre si 

e entre alimentação e nutrição. Espera-se que os alunos sejam capazes de relacionar tais 

sistemas do corpo com hábitos alimentares, com suas dietas e com a ocorrência de distúrbios e 

doenças, sendo capazes de relacionar com sua própria saúde. 

Constata-se neste ponto a intenção de desenvolver habilidades resolutivas/atitudinais 

nos alunos, não apenas que eles recebam informações sobre os microrganismos, as doenças e 

os sistemas do corpo. Fica clara a intenção de proporcionar uma postura ativa e reflexiva dos 

alunos, os quais devem ser capazes de propor as possíveis soluções.  

Há ainda mais uma distinção em relação aos documentos oficiais anteriores, como os 

PCN, cujas instruções eram muito mais generalizadas e flexíveis. Ainda que a BNCC não tenha 

explicitado um caráter impositivo de suas instruções, os conteúdos apresentados sob esta 

perspectiva deixam menor margem de flexibilização aos professores. Me refiro à necessidade 

do professor de cumprir as orientações tais como estão dispostas. Há competências e 

habilidades específicas a serem desenvolvidas, identificadas por códigos e, portanto, passíveis 

de mensuração e avaliação. 

 

1.6 A Educação e o Processo Ensino-Aprendizagem - referências e variáveis  

  

Aborda-se aqui definições complexas e de múltiplas linhas ideológicas: educação e 

ensino-aprendizagem. Selecionou-se, para tanto, na literatura, educadores inconformados com 

as práticas escolares tradicionalistas, dominadoras, transmissivas e limitadoras de movimentos 

físicos, criativos e sociais.  

Como embasamo-nos em metodologias ativas e participativas para percorrer os 

fundamentos teóricos e práticos aqui adotados, preconizou-se a escolha de referenciais de 

princípios correlatos. Dentro deste universo, buscou-se norteamento diante de três grandes 

nomes da educação mundial – Paulo Freire, John Dewey e Maria Montessori.  

Freire nos traz as seguintes considerações sobre o ensino-aprendizagem: 

Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz que, a 

partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do conhecimento do objeto. 

O professor autoritário, que recusa escutar os alunos, se fecha a esta aventura criadora. 

Nega a si mesmo a participação neste momento de boniteza singular: o da afirmação 

do educando como sujeito de conhecimento. É por isso que o ensino dos conteúdos, 

criticamente realizado, envolve a abertura total do professor ou da professora, à 

tentativa legítima do educando para tomar em suas mãos a responsabilidade de sujeito 
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que conhece. Mais ainda, envolve a iniciativa do professor que deve estimular aquela 

tentativa no educando, ajudando-o para que a efetive.  

É neste sentido que se pode afirmar ser tão errado separar prática de teoria, 

pensamento de ação, linguagem de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos de 

chamamento ao educando para que se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los. 

Numa perspectiva progressista o que devo fazer é experimentar a unidade dinâmica 

entre o ensino do conteúdo e o ensino de que é e de como aprender. É ensinando 

matemática que ensino também como aprender e como ensinar, como exercer a 

curiosidade epistemológica indispensável à produção do conhecimento (FREIRE, 

1996, p.125). 

 

Evidencia-se na fala de Freire o aspecto interacionista dessa relação dualista. Ensino e 

aprendizagem reúnem-se, portanto, indissoluvelmente, na comunhão professor-aluno dentro de 

um cenário maior chamado educação. Um completa o outro mediante a outros elementos como 

os demais pares, os materiais didáticos, o ambiente e o conteúdo trabalhado. Eles vão 

modificando-se pela dinâmica educacional, em ciclos de construção e desconstrução, 

significação e ressignificação, ciclos continuamente inacabados.  

Tudo isso gera conhecimento, ganho de experiências acrescidas de signos em 

permanente impermanência. Ambos sofrem essas constantes modificações: os alunos, o 

professor, o meio circundante e os demais atores presentes no ambiente escolar, cujas interações 

também se incluem nessa dinâmica.  

Freire defendia um entendimento sociocultural da aprendizagem: 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção. [...]. É preciso insistir: este saber necessário 

ao professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser 

apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, 

ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 

testemunhado, vivido (FREIRE, 1996, p. 21). 

  

 Outros pontos também devem ser destacados em suas obras. Ao publicar sua obra 

Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987) sinalizava um grande compromisso com a educação 

e a liberdade. Dedica todo um volume a este tema – com sua peculiar retórica filosófica - sobre 

a condição dos povos oprimidos e dos opressores, à luz da educação. “A grande generosidade 

está em lutar para que, cada vez menos, estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam 

menos, em gestos de súplica” destaca Freire (1987, p. 17).  

Também advertia acerca das possíveis distorções sobre o emprego dessa liberdade. A 

respeito do limite que deve estar associado a ela. Referia-se ao impasse entre a autoridade e a 

liberdade. “Inclinados a superar a tradição autoritária, tão presente entre nós resvalamos para 

formas licenciosas de comportamento e descobrimos autoritarismo onde só houve o exercício 

legítimo da autoridade” alerta Freire (1996, p.40). Referindo-se aos desafios a serem superados 
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pelo professor nas escolhas e práticas entre posturas de liberdade (não confundida com 

libertinagem) e autoridade (não confundida com autoritarismo).   

 Para Freire, a liberdade extrapola o sentido espacial ou comportamental do aluno no 

ambiente escolar. Chega ao indivíduo enquanto cidadão, e a emancipação que a educação pode 

lhe proporcionar. Refere-se à liberdade como consequência da autoconscientização e autonomia 

dos oprimidos sociais. E se iniciaria, segundo ele, por meio do processo de aquisição dos 

domínios da leitura e escrita. Suas ideias eram de tornar tal classe de pessoas verdadeiramente 

cidadãs, com opinião própria, através da enculturação destes entes sociais pelo processo 

educativo.  

 Outro conceito muito importante dentro das ideias Freirianas é o de autonomia. Ao 

dissertar sobre o respeito à autonomia, à dignidade e o compromisso ético que o professor deve 

ter com os alunos, Freire nos elucida sobre como concebe esta ideia: 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu 

lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se 

exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se 

furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora 

do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. É 

neste sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo afoga a liberdade do 

educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto 

o professor licencioso rompe com a radicalidade do ser humano – a de sua inconclusão 

assumida em que se enraíza a eticidade (FREIRE, 1996, p.25). 

 

 Os destaques de sua fala são sobre liberdade, curiosidade, inquietude por parte do 

aprendiz. A autonomia tratada por Freire sugere a atitude do professor em atentar-se às 

necessidades espontaneamente apresentadas pelos alunos, não interpretando tais 

comportamentos como subversivos ou inapropriados. Propõe ao professor a necessidade ética 

em não obstruir tais manifestações e, ao contrário, trabalhar em cima delas. E ainda o dever de 

não ironizar, desrespeitar e nem tratar de modo autoritário aquele aluno que quer aprender, que 

questiona, que solicita, claro, dentro dos limites cabíveis aos quais o professor deve conhecer e 

não permitir o extrapolamento.  

 Em outra obra, Freire associa a autonomia à emancipação do ser. 
Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem suas pautas, temem 

a liberdade, na medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria 

deles que “preenchessem” o “vazio” deixado pela expulsão, com outro “conteúdo” – 

o de sua autonomia (FREIRE, 1987, p.34). 

 

 Podemos então entender as ideias sobre educação e aprendizagem na perspectiva 

Freiriana como um empreendimento maior, que conserva a necessidade da autonomia pelos 

alunos, professores e demais participantes. Além disso: da ética nas relações interpessoais, do 

respeito às diferenças, da assunção da condição inacabada dos seres – o que requer humildade 
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em reconhecer-se e reconhecer o outro. Um cenário que não há espaço para relações 

desequilibradas de domínio e poder de uns perante aos outros. Tudo isso remete diretamente à 

liberdade, à igualdade, à democracia, à cidadania, princípios pelos quais Freire lutou sua vida 

toda. 

 Pode-se identificar pensamentos análogos aos de Freire nos princípios do norte-

americano John Dewey. Importante filósofo, psicólogo e educador, Dewey também salientava 

o poder de transformação da educação na vida das pessoas: 

[...] o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a continuar sua educação — ou 

que o objeto ou recompensa da educação é a capacidade para um constante 

desenvolvimento. Mas esta ideia só se pode aplicar a todos os membros de uma 

sociedade quando há mútua cooperação entre os homens e existem convenientes e 

adequadas oportunidades para a reconstrução dos hábitos e das instituições sociais por 

meio de amplos estímulos decorrentes da equitativa distribuição de interesses e 

benefícios. E isto significa sociedade democrática (DEWEY,1979, p.108). 

 

Para Dewey a educação “é uma reconstrução ou reorganização da experiência, que 

esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa aptidão para dirigirmos o curso das 

experiências subsequentes” (DEWEY, 1979, p.83). A ideia de movimento é central no 

pensamento Deweyano, tendo sido de fundamental importância aos educadores que a ela eram 

afins. Essa ideia – interpretada como mudança do mundo – teve um papel importante na 

renovação do pensamento educacional no Brasil entre 1930 a 1950 (CUNHA, 2001). 

Logo, pensava na educação como uma atividade social com vistas numa preparação 

para o futuro. Em um discurso sobre Educação Progressiva nos anos 40 proferiu as seguintes 

palavras: “O mundo está se movendo a uma velocidade tremenda, ninguém sabe a direção. 

Devemos preparar nossas crianças não para o mundo do passado, não para o nosso mundo, mas 

para o mundo delas, o mundo do futuro” (informação verbal)3.  

À sua época, meados do século XIX e XX, a burguesia detinha o controle do sistema 

educacional estadunidense, cujos métodos baseavam-se principalmente em memorização e na 

transferência do conhecimento. Dewey participou deste cenário propondo novas ideias que 

suscitaram alterações no modelo até então vigente. Essas técnicas foram fundamentadas no 

pensamento liberal surgindo assim um movimento, conhecido como a Escola Nova ou Escola 

Progressista, o qual propunha que a escola deveria ser um meio para construção da sociedade 

através da valorização das qualidades pessoais de cada indivíduo (PEREIRA et al., 2009). 

Para colocar suas ideias em prática participou de uma corrente ideológica conhecida 

como pragmatismo (aplicação prática das teorias) ou instrumentalismo - as ideias só têm 

                                                 
3 Discurso de John Dewey sobre Educação Progressista nos anos 40. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebATm489IiQ&t=149s. Acesso em: 20 jul. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebATm489IiQ&t=149s
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importância caso sirvam de instrumento para a resolução de problemas reais. Seu foco é educar 

a criança como um todo: desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 

Dizia que a aprendizagem passa pela experiência da criança – eis outra ideia essencial 

Deweyana. É sua vivência e os problemas que nela encontra que a faz aprender. “Dewey recusa 

toda tentativa de impor à realidade esquemas imaginativos cuja gênese nada tem a ver com a 

realidade” (RODRIGUES, 2008, p. 199). É a busca pela solução destes problemas que faz o 

aprendizado ser significativo e acontecer. “Eu acredito que a escola deve representar a vida 

presente como real e vital para a criança como o que ela faz em casa, no bairro ou no parquinho”, 

segundo Dewey (1897, p. 1, tradução nossa).   

 

Para Dewey a aprendizagem só se dá mediante a cinco condições básicas: 1) Só se 

aprende o que se pratica – a escola deve oferecer situações reais de práticas para que 

os alunos aprendam; 2). Não basta praticar – a intenção em aprender ou não é 

fundamental. Entende-se que a intenção é baseada em algum estímulo; 3). Aprende-

se por associação – há sempre outras coisas associadas ao objetivo principal que 

também são aprendidas. Como por exemplo o desgosto por determinada matéria; 4). 

Não se aprende nunca uma coisa só – sempre algo será aprendido simultaneamente; 

5). Toda aprendizagem deve ser integrada à vida – deve ser adquirida em uma 

experiência real de vida, e o que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que a 

própria vida (adaptado de WESTBROOK et al. 2010, p. 59). 

 

Dewey destoa, portanto, das ideias de ensino tradicionalistas vigentes à sua época. Há 

por parte dele um rompimento com o modelo de educação que propõe conteúdos distantes da 

realidade dos alunos, muito teóricos e pouco práticos. Ao propor as cinco condições básicas 

para a aprendizagem supracitadas. 

Dewey demonstra a percepção da necessidade de conexão dos alunos com o conteúdo 

a ser aprendido por significação, autonomia, liberdade, motivação, associação da aprendizagem 

ao interesse, da importância da interação entre os pares, e da prática relacionada ao seu dia-a-

dia ou por relação com a própria vida. Eis aí pontos fundamentais para estabelecimento do 

processo de aprendizagem na visão deste educador. 

Seu trabalho também não se limitou ao meio escolar, mas também à sociedade onde 

vivia, principalmente pela luta pela democracia – intimamente ligada à educação. 

É particularmente verdade o fato de que uma sociedade que, não somente muda, mas 

que, também, para estimulá-la, faz da mudança um ideal, terá normas e métodos 

educativos diferentes dos de outra que aspire meramente à perpetuação de seus 

próprios costumes (DEWEY, 1979, p.87).  

 

John Dewey assumia-se sempre em suas obras em favor de uma nova configuração 

social, de uma sociedade democrática, e de uma escola alinhada com a dinâmica das mudanças 

do mundo (CUNHA, 2001). 
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É perceptível as semelhanças entre as propostas de Freire e Dewey. Tratavam-se de 

educadores que entendiam o aspecto social da educação, da educação como parte importante 

da sociedade e da influência mútua entre ambos. Foram pensadores da educação, das melhorias 

metodológicas, das práticas adotadas, do modo como pensava-se e praticava-se a educação e 

sua relação às práticas políticas e sociais de suas épocas, às quais também careciam de revisões 

significativas. Os termos democracia e liberdade, por exemplo, eram frequentemente 

empregados pelos dois educadores. 

Dewey extrapolou as teorias em educação, participou ativamente de causas sociais, 

como a criação de sindicatos de professores e pela luta pelo voto feminino. Como grande 

entusiasta e apologista da democracia, criou uma universidade-exílio para abrigar estudantes 

perseguidos por regimes autoritários, chegando a ser, por isso, taxado como comunista à sua 

época. Sua faceta social vinculou sua imagem publicamente à diversos temas coletivamente 

relevantes (PEREIRA et al., 2009). 

E assim não foi diferente com a terceira personalidade abordada. 

Eis outra grande pensadora da Educação - a primeira mulher a se tornar médica na Itália 

e que posteriormente tornou-se educadora - Maria Montessori, que viveu entre o final do século 

XIX e início do século XX. Montessori, tinha ideias inovadoras às de seu tempo, entendia que 

a educação deveria ir além do acúmulo de informações, uma educação que preparasse para a 

vida. Comparável com as propostas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) para a educação do século XXI (VILELA, 2014).  

Criadora da metodologia denominada Pedagogia Científica, posteriormente chamada de 

Método Montessori – direcionada à educação infantil. Tinha ideias correlatas às de Freire e 

Dewey no que diz respeito às discordâncias com os métodos empregados nas escolas de sua 

época, à necessidade de uma metodologia ativa de ensino, da liberdade para os alunos, das 

atividades dos alunos serem relacionadas às situações do cotidiano. Incorporou ideias de outros 

grandes nomes da educação como Froebel e Pestalozzi e procurava seguir os princípios da 

Escola Nova de educar para a liberdade, para permitir a autossuficiência do indivíduo e a 

construção de uma sociedade democrática (COSTA, M., 2001). 

“A educação deve não mais se basear em um currículo, mas no conhecimento da vida 

humana” (MONTESSORI, 1949, p. 10, tradução nossa). Prezava pela liberdade do aluno para 

expressar-se. O princípio fundamental do Método Montessori deve ser a liberdade do aluno, 

uma liberdade compatível o desenvolvimento do indivíduo, que permitam manifestações 

espontâneas dele (MONTESSORI, 1912, tradução minha). 

Montessori era contrária às rígidas práticas de ensino adotadas à sua época.  
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Conhecemos muito bem este triste espetáculo: o professor, atarefado, procurando 

fazer penetrar os conhecimentos cabeças dos escolares. Para conseguir o seu objetivo 

necessita da disciplina, da imobilidade, da atenção forçada do auditório; e o professor 

tem a liberdade de manejar ao seu bel-prazer os prêmios e os castigos para coagir os 

seus ouvintes (MONTESSORI, 1965, p.20).  

 

Percebeu a necessidade de permitir aos alunos que se manifestassem e interagissem com 

o meio e com seus pares. O tripé “atividade-individualidade-liberdade” era o alicerce de seu 

método e os elementos externos, como o ambiente, o mobiliário e o material didático eram tidos 

como cruciais para o progresso da criança (PASCHOAL et al., 2013).  

Sobre a atividade, como antônimo de passividade, Montessori chama-nos atenção 

acerca dos problemas pelo desequilíbrio entre teoria e prática:  

Temo-nos sempre orientado por aquele princípio segundo o qual é preciso partir das 

ideias para descer às vias motoras. Assim, educar significa ensinar intelectualmente, 

para só depois chegar à execução. Geralmente, ao ensinar, falamos do objeto que nos 

interessa, induzindo depois o aluno, que compreendeu, a executar um trabalho 

relacionado com o referido objeto. Mas, não raro, o aluno, que compreendera muito 

bem as ideias, encontra enormes dificuldades na execução da tarefa porque faltou-lhe, 

em sua educação, um fator de primeira importância: o aperfeiçoamento das sensações 

(MONTESSORI, 1965, p.100). 

 

 Seu método propunha a percepção das coisas a partir delas mesmas. Tais coisas 

deveriam atuar como o estímulo para a atividade espontânea da criança, para seu progresso 

intelectual, com a devida liberdade e atividade, mas também com responsabilidades e limites. 

Assim a educadora propunha uma inversão de papéis no processo de ensino-aprendizagem, do 

professor para o aluno, em relação às suas atitudes. Uma expressiva proposta de quebra de um 

até então incontestável paradigma - a inegociável inércia da criança no ambiente de ensino-

aprendizagem (VILELA, 2014). 

Surge outra grande concepção alterada por Montessori: em relação ao ambiente de 

ensino-aprendizagem. Uma das necessidades fundamentais é a preparação do ambiente, 

elemento essencial da educação e da cultura humana desde o seu nascimento (MONTESSORI, 

1965). Em um espaço e com um acompanhamento próprios, Montessori acreditava que a 

criança teria elevado potencial de aprendizagem, desde que não fosse cobrada, mais sim 

estimulada (DUARTE; OLIVEIRA, 2014). 

Mandei construir mesinhas de formas variadas, que não balançassem, e tão leves que 

duas crianças de quatro anos pudessem facilmente transportá-las; cadeirinhas, de 

palha ou de madeira, igualmente bem leves e bonitas, e que fossem uma reprodução, 

em miniatura, das cadeiras de adultos, mas proporcionadas às crianças. Encomendei 

poltroninhas de madeira com braços largos e poltroninhas de vime, mesinhas 

quadradas para uma só pessoa, e mesas com outros formatos e dimensões, recobertas 

com toalhas brancas, sobre as quais seriam colocados vasos de folhagens ou de flores. 

Também faz parte dessa mobília uma pia bem baixa, acessível às crianças de três ou 

quatro anos, guarnecida de tabuinhas laterais, laváveis, para o sabonete, as escovas e 

a toalha. Todos esses móveis devem ser baixos, leves e muito simples. Pequenos 
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armários, fechados por cortina ou por pequenas portas, cada um com sua chave 

própria; a fechadura, ao alcance das mãos das crianças, que poderão abrir ou fechar 

esses móveis c acomodar dentro deles seus pertences. Em cima da cômoda, sobre uma 

toalha, um aquário com peixinhos vermelhos. Ao longo das paredes, bem baixas, a 

fim de serem acessíveis às crianças, lousas e pequenos quadros sobre a vida em 

família, os animais, as flores, ou ainda quadros históricos ou sacros, variando-os em 

conformidade com as diferentes datas ou comemorações (MONTESSORI, 1965, 

p.42). 

 

A criança sendo convidada por um ambiente, mobiliário e objetos a ela afins a uma 

exploração ativa destes elementos. A proporcionalidade anatômica e ergonômica dos móveis e 

objetos, a funcionalidade aliada à estética, atraentes às crianças, divergindo da ideia de sala de 

aula com aspecto militar ou prisional adotada à sua época.  

“O respeito à personalidade infantil, levado a um extremo nunca antes atingido” 

(MONTESSORI, 1990, p. 125). 

Respeito tal capaz de propor uma mudança inimaginável de papéis no ambiente escolar, 

até mesmo nos dias atuais. O seu “atrevimento” evidenciou-se numa proposta que desapossava 

o professor de seu papel como elemento principal no processo educativo e “escalava” o aprendiz 

ao posto do mestre. Cai por terra, portanto, a ideia da imprescindível inércia da criança durante 

o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a experiência prévia do aluno, e a interação com o 

meio e os elementos que o compõem, tornam-se de suma importância (VILELA, 2014). 

A inversão de papéis entre o mestre e o aprendiz: o professor destituído de sua cátedra, 

sem sua autoridade incontestável e como um tutor (quase sem ensinar), e a criança alçada ao 

centro da atividade, com autonomia, com liberdade na escolha de suas atividades e dos seus 

movimentos. Para uns parecia utopia, para outros, exagero (MONTESSORI, 1990).  

Identifica-se inúmeros pontos de convergência entre Freire, Dewey e Montessori sobre 

aprendizagem pelos quais a vida cotidiana, a atividade (chamada de movimento por Dewey) e 

a liberdade são fundamentais abordados por todos eles. Nessa linha, aprender é parte da rotina, 

assim como acontece no dia-a-dia, e que condições favoráveis relacionadas ao ambiente e às 

propostas educativas apenas otimizariam esse processo.  

Ao professor caberia cuidar para que tais condições estejam adequadas: o ambiente 

espacialmente falando, incluindo sua adequação à atividade a ser desenvolvida; a autonomia e 

o estímulo ao desenvolvimento do senso crítico, a liberdade dos alunos para expressar-se diante 

dos estímulos apresentados, a proposta de trabalho pertinente ao nível intelectual daqueles que 

dele participarão, as intervenções oportunas previamente preparadas, o saber ouvir do professor, 

considerando os conhecimentos prévios dos alunos. 
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 Em ambos os autores citados foi dado muito destaque aos ideais de liberdade e de 

democracia. Esses educadores sustentavam que os alunos deveriam ter liberdade em seu sentido 

mais amplo. Liberdade de expressão, de não-imposição no ensino/aprendizado com um ensino 

relacionado com suas vidas cotidianas, com motivação ou estímulo para aprender, com 

mobilidade dos alunos, com estímulo à iniciativa, ao questionamento, à busca de soluções aos 

problemas propostos, à experimentação, ao uso de seus conhecimentos prévios e à 

ressignificação destes mediante a suas novas experiências e à compreensão da escola como 

continuidade da vida social.  

São ideias que já circulam no meio educacional mundial há mais de um século, esta 

linha ideológica defendida por estes e tantos outros pensadores como Jean Piaget, Anísio 

Teixeira, David Ausubel, e encontra ainda hoje um sem número de adeptos e defensores nas 

áreas da Educação e Ensino. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar livros paradidáticos que contribuam para a aprendizagem de conceitos 

relacionados ao corpo humano para alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar e analisar noções prévias de alunos dos 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental I sobre as principais estruturas corporais, suas funções e relações com 

a vida humana e o cotidiano, por meio de oficinas pedagógicas. 

 Instigar a curiosidade e o interesse das crianças por intermédio de oficinas 

pedagógicas e livros paradidáticos sobre o corpo humano. 

 Apresentar o corpo humano, em livros, sob uma perspectiva integrada, trazendo 

novas ideias sobre esse tema aos leitores da faixa etária supramencionada. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Procedimentos Éticos 

 

A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto sob o CAE 67874917.4.1001.5150 (Anexo 1). 

O trabalho iniciou-se com a autorização legal para a realização das atividades da escola 

onde a pesquisa foi desenvolvida – Termo de concordância da instituição. Após a assinatura 

deste termo, foram encaminhados aos alunos e aos seus responsáveis os seguintes termos: 

 Termo de consentimento livre e esclarecido para os pais dos alunos. 

 Termo de assentimento do aluno. 

 Termo de autorização de imagem e som de voz para fins de pesquisa. 

Os alunos cujos termos foram devidamente preenchidos e devolvidos ao pesquisador 

foram incluídos na pesquisa. Apenas uma aluna do 4º ano não foi autorizada pelos pais a 

participar do projeto; esta permaneceu em outra sala de aula, realizando tarefas propostas pelo 

professor regente e aprovadas pela escola. 

Ao pesquisador coube também anexar a Declaração de Custos, pela qual a 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP é isentada de quaisquer ônus relacionados ao 

presente estudo. Ao término de todas as assinaturas e de posse todos os termos devidamente 

preenchidos, deu-se início à pesquisa propriamente dita.  

Todos os termos e declarações acima citados encontram-se reunidos nos Apêndices A, 

B, C, D e E. 

 

3.2 Caracterização do Ambiente 

 

 O projeto presente foi desenvolvido na escola da rede privada de ensino - Escola 

Professor Jayme de Souza Martins4, situada à Praça São Sebastião, 159, centro, município de 

Itabirito, Minas Gerais. A cidade tem população estimada em 51.875 habitantes (IBGE, 2019). 

Situa-se na região do quadrilátero ferrífero mineiro, região central de Minas Gerais, e posiciona-

se entre os municípios de Belo Horizonte e Ouro Preto (ITABIRITO, 2019). 

A escola possui 36 anos de existência, e atua na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I e II. No ano de 2019 ampliou sua área de atuação também ao Ensino Médio. 

                                                 
4 O nome da escola é uma homenagem ao avô do autor desta dissertação. 
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A escolha desta instituição como local de desenvolvimento da pesquisa deveu-se ao fato 

do professor pesquisador trabalhar nesta empresa atualmente, no Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, e pela confiança mútua em relação a ética e na qualidade do trabalho a ser 

desenvolvido. 

 

3.3 Caracterização da Amostra 

 

 Foram selecionadas duas turmas, uma de 4º e outra de 5º ano do ensino fundamental I, 

por elas estarem na etapa final deste ciclo de ensino, para servirem de referência de como se dá 

a compreensão sobre o corpo humano em alunos ao final deste período escolar. 

Compõem o universo amostral dessa pesquisa alunos de 8 a 11 anos de idade, sendo 21 

alunos na turma do 4º ano e 20 alunos na turma do 5º ano, devidamente autorizados pelos 

responsáveis. A amostra ficou definida em um total de 41 alunos, sendo no 4º ano, 8 meninas e 

13 meninos e no 5º ano, 11 meninas e 9 meninos. 

 

3.4 Procedimentos Metodológicos 

 

Após autorização por parte da direção da escola, um encontro preliminar ocorreu dia 

11/04/2019. O projeto foi explicado aos alunos convidados a participar, professores e 

supervisão escolar. Propôs-se, a partir daí, a sugestão de subtemas de interesse pelos próprios 

alunos, sobre o corpo humano. 

Seguiu-se o mesmo esquema desenvolvido no UC UFOP (CRUZ, 2017) com a 

colocação de uma caixa de perguntas nas salas de aula. Os alunos foram convidados a escrever 

num pequeno pedaço de papel perguntas sobre as curiosidades e assuntos de seus interesses 

relativos ao corpo humano e depositá-los na referida caixa para uma posterior seleção e preparo 

das temáticas e oficinas. Esta caixa permaneceu nas salas por 4 dias, para que todos pudessem 

contribuir e participar (FIGURA 1). 
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Figura 1 - Caixa para coleta de perguntas dos alunos 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Dia 15/04/2019 as perguntas foram recolhidas, e começou-se a etapa de seleção dos 

subtemas e conteúdos, segundo a frequência e pertinência para o público-alvo desejado. 

Utilizou-se as sugestões para nortear a organização das oficinas pedagógicas sobre o corpo 

humano. Todas as perguntas estão discriminadas no Apêndice F. 

As perguntas feitas pelos alunos, recolhidas da caixa de perguntas, deram-nos indícios 

das áreas de maior interesse por parte deles. A partir daí, as oficinas foram planejadas em quatro 

subtemas: Principais órgãos e sistemas do Corpo Humano; Esqueleto Humano; Os Sentidos 

Humanos; Reprodução Humana. Realizamos um último encontro para avaliação do projeto por 

parte dos alunos participantes. 

A metodologia eleita e adaptada para a realização das oficinas pedagógicas foi a dos 

Círculos de Cultura de Paulo Freire. Esta metodologia foi escolhida por apresentar 

características favoráveis à coleta e análise de dados proposta para o desenvolvimento desta 

pesquisa: trabalhar com crianças de 8 a 11 anos de idade num ambiente natural a elas, 

conferindo-lhes familiaridade e liberdade para expressar-se, por meio do debate constantemente 

oportunizado pelo professor, aqui chamado de coordenador de debates, que instiga a expressão 

de ideias e a troca de experiências durante todas as atividades propostas.  

Partiu-se do pressuposto da liberdade de expressão dos alunos, do respeito e a 

importância aos conhecimentos prévios dos alunos, de um ambiente favorável à 

espontaneidade, com menor medo de errar, propiciando um encorajamento dos alunos de 
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construirem seus discursos durante a exposição de suas ideias – ideias contidas tanto no UC 

UFOP quanto nos círculos de cultura de Freire (FREIRE, 1996). Prezou-se por uma postura 

livre de opressões ou desequilíbrios na relação professor-aluno (ou mesmo aluno-aluno). Uma 

prática com vistas à horizontalidade entre os sujeitos participantes objetiva justamente corrigir 

este problema. Isso se dá por uma questão de justiça, igualdade, pela quebra do paradigma 

adultocêntrico e em prol de uma democracia verdadeiramente vivida no ambiente escolar. 

“Outro aspecto fundamental em um ambiente de diálogo é o saber ouvir” (FREIRE, 1996, p.71). 

As características principais dos Círculos de Cultura estão descritas a seguir: 

No Círculo de Cultura, em lugar de professor, frequentemente com viés de transmissor 

de conhecimentos, (têm-se) o Coordenador de Debates. Em lugar de aula discursiva, 

o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo. Em 

lugar dos “pontos” e de programas alienados, programação compacta, “reduzida” e 

“codificada” em unidades de aprendizado (adaptado de FREIRE, 2014, p.103). 

 

Nesse contexto, propõem uma práxis pedagógica que se compromete com a 

emancipação de homens e mulheres, ressaltando a importância do aspecto 

metodológico no fazer pedagógico, sem desvalorizar, no entanto, o conteúdo 

específico que mediatiza esta ação, possibilitando a tomada de consciência do 

educando, mediante o diálogo e o desvelamento da realidade com suas interligações 

culturais, sociais e político-econômicas (DANTAS; LINHARES, 2014, p.61). 

 

Buscou-se adequar os conteúdos sobre o corpo humano à proposta de Freire. Os 

subtemas sobre o corpo humano eram trazidos à tona por intermédio de círculos de cultura e de 

atividades alinhadas às metodologias utilizadas pelo UC UFOP. A abordagem prezou por não 

trazer conceitos prontos, e sim perguntas capazes de instigá-los ao debate. As expressões eram 

estimuladas e as falas dos alunos intercaladas, às vezes, por outras questões vindas do 

coordenador de debates.  

Os alunos dispuseram de materiais variados para expressarem-se: papéis para registro 

de desenhos, cartolinas, lápis, canetas, fitas adesivas, barbante, imagens impressas para 

provocarem as falas dos alunos, aparelho de som para música ambiente, tablets para pesquisas 

e modelos didáticos como a réplica de esqueleto humano em tamanho real. Havia acesso a salas 

espacialmente adequadas, as carteiras frequentemente eram dispostas em configurações 

distintas das tradicionais fileiras.  Havia também constante estímulo a interação com seus pares 

e com o coordenador de debates, com quem puderam discutir as ideias. 

A descrição detalhada das oficinas pedagógicas sobre o corpo humano consta nos 

Apêndices G, H, I, J e K. 
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3.5 Instrumentos de Coleta e Avaliação de Dados 

 

Todas as oficinas foram gravadas em formato de áudio tipo mp3, com o uso de telefones 

celulares, por meio do aplicativo gratuito Gravador de voz versão 1.31.437, desenvolvido pela 

empresa Green Apple Studio e disponível para download gratuito pela loja de aplicativos virtual 

do Google. Além de aúdio, houve a gravação de alguns vídeos e fotos também registrados pelos 

telefones celulares. Em duas oficinas foi solicitado aos alunos que fizessem desenhos 

representando algum aspecto do conteúdo trabalhado.  Antes de cada oficina, verificou-se se 

todos os materiais estavam em condições adequadas, inclusive os celulares e suas funções para 

gravação de áudio e vídeo. 

As percepções dos alunos foram obtidas por meio de suas representações gráficas 

(desenhos), por comunicação oral ou escrita, cada qual ao seu modo e segundo o que foi 

solicitado em cada oficina. Todo o material produzido foi registrado e recolhido para análise 

posterior. A análise do material consistiu em identificar as percepções dos alunos acerca dos 

temas abordados, mas também as percepções sobre os procedimentos praticados, as atitudes, as 

habilidades, os aspectos previlegiadores do debate. Buscou-se evidenciar também aspectos 

relevantes da experiência democrática proporcionada pelos círculos de cultura. As maneiras de 

pensar, as experiências dos alunos, as suas linguagens, as múltiplas formas de expressão, o 

respeito à diversidade cultural e a participação em uma atividade dinâmica, predominantemente 

dialógica, focada em dúvidas comuns. 

 

3.6 Oficinas Baseadas no Projeto Universidade das Crianças UFOP  

 

3.6.1 Oficina 1 – Principais Órgãos e Sistemas do Corpo Humano 

 

Foi o primeiro dia de oficina realizada nas turmas de 4º e 5º anos, uma turma de cada 

série, dia 21/05/2019. A mesma oficina aplicada na turma de 4º ano foi desenvolvida também 

na turma de 5º ano em sua própria sala de aula. Como tratou-se da primeira oficina, o objetivo 

foi verificar os conhecimentos prévios dos alunos teriam sobre alguns órgãos e sistemas do 

corpo humano e confrontá-los com algumas situações mais elaboradas, de seus cotidianos.  

As atividades foram divididas em 3 etapas. Na 1ª etapa foi avaliada a capacidade de 

identificar órgãos e sistemas do corpo humano.  
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Figura 2 - Descrição da 1ª etapa da oficina 1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na 2ª etapa verificou-se a capacidade de correlacionar situações do cotidiano com os 

respectivos órgãos e sistemas corporais; as carteiras foram dispostas em forma de U, para 

proporcionar um ambiente de debate mais adequado, com todos os alunos olhando-se uns aos 

outros..  

Figura 3 - Descrição da 2ª etapa da oficina 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Apresentação do 
funcionamento da dinâmica 

da oficina

Várias cartas com imagens 
sobre órgãos ou sistemas do 

corpo humano foram 
exibidas aos alunos para 

que eles os identificassem 

Os alunos podiam opinar e 
justificar suas escolhas

O coordenador de debates 
perguntava à turma se 
concordavam com o     
colega e instigava-os            

a se expressarem

Os órgãos/sistemas eram 
afixados no quadro segundo 

os sistemas aos quais 
pertenciam, respeitando a 
classificação dada pelos 

alunos

Ao final, todas as imagens 
ficaram afixadas e 

organizadas em colunas

Inicia-se com outro monte 
de cartas de cabeça para 
baixo, agora com imagens 
contextualizando os órgãos 

a situações do cotidiano

Uma rodada de sorteio de 
alunos é iniciada, agora 

exigindo-lhes uma 
capacidade de 

contextualização

Os alunos sorteados iam à 
frente da sala, tiravam uma 

imagem e tentavam 
relacioná-la a algum órgão 

já afixado no quadro, 
justificando sempre

O coordenador de debates
perguntava à turma se 

concordavam com o colega 
e provocava o debate

A carta era afixada junto 
àquelas outras cuja a 
turma escolhera como 

estrutura a ela afim

Várias rodadas sucederam 
na sequência até que 

todos os órgãos tivessem 
cartas a eles relacionada
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Na 3ª etapa avaliou-se desenhos e/ou explicações escritas sobre o que entendem sobre 

um sistema do corpo humano, determinado pelo professor pesquisador, e diferente para cada 

aluno.  

 

Figura 4 - Descrição da 3ª etapa da oficina 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6.2 Oficina 2 – Esqueleto Humano 

  

A segunda oficina foi realizada nas duas turmas (4º e 5º anos) dia 04/06/2019. 

O objetivo da oficina foi o de apresentar o esqueleto humano aos alunos, estimulá-los 

com a montagem de uma réplica de papel em miniatura, e instigá-los a pesquisar sobre o tema. 

Pretendeu-se também verificar os conhecimentos prévios e a capacidade de extrapolá-los a 

outras situações cotidianas. 

Os alunos receberam folhas 
em branco, com o nome de 
alguns sistemas do corpo, 
de maneira aleatória, para 
se expressarem livremente

Eles poderiam explicar 
sobre quaisquer aspectos 
daquele sistema solicitado 

em sua folha

Poderiam expressar-se por 
desenhos, por escrito ou 

das duas formas 
simultaneamente

Ao final da aula, o 
coordenador de debates

recolheu todos os registros 
dos alunos para análise 

posterior
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Figura 5 - Descrição da Oficina 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6.3 Oficina 3 – Os Sentidos Humanos 

 

A 3ª oficina abordou os sentidos humanos e ocorreu no dia 18/06/2019 e teve como 

objetivo instigar os alunos a perceber seus sentidos sendo privados da visão.  

Foi desenvolvido um circuito dos sentidos humanos pelo qual os alunos seriam 

estimulados a perceber a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato de uma maneira lúdica. 

Houve a necessidade de solicitar o auxílio de 6 auxiliares voluntárias5, providenciadas pelo 

professor-mediador.  

O circuito contava com 3 salas de aula. Cada sala foi preparada para estimular sentidos 

diferentes. Os alunos ficaram em fila indiana e eram vendados de 3 em 3 alunos. Em cada sala 

entraram 3 alunos de cada vez, ajudados pelos auxiliares ou pelo professor-mediador. Os alunos 

faziam todo o percurso vendados e, apenas quando tinham acabado todas as etapas é que eram 

desvendados e direcionados de volta a sua sala de aula.  

Após todos os alunos terem percorridos as salas e experimentado os estímulos, voltaram 

à sua sala de aula, onde um novo círculo de cultura foi realizado. Daí o professor-mediador 

tornou-se o coordenador de debates, para intermediar as discussões. 

                                                 
5 Estudantes das turmas de ensino médio da escola. 

Os alunos foram divididos 
em grupos com 4 ou 5 

pessoas

Os alunos receberam as 
partes dos ossos do 
esqueleto de papel e 

tablets para que 
pesquisassem sobre as 

partes do esqueleto

Depois da pesquisa sobre 
os nomes das partes do 

esqueleto, houve a 
montagem do mesmo com 
barbantes nas articulações

Após esta prática iniciou-se 
um círculo de cultura sobre 

o esqueleto humano, 
utilizando-se uma réplica 

em tamanho real

O coordenador de debates
propôs questões sobre o 

esqueleto humano, 
contextualizando com 
situações cotidianas

As discussões geraram um 
debate de ideia entre os 
alunos, instigadas pelo 

coordenador de debates
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Figura 6 - Descrição do círculo de cultura na oficina 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6.4 Oficina 4 – Reprodução Humana 

 

A reprodução humana foi o subtema da 4ª oficina, realizada em 09/07/2019 nos 4º e 5º 

anos. Foi realizada uma dinâmica sobre o tema citado. Ela está descrita a seguir. 

  

Figura 7 - Descrição da dinâmica realizada na oficina 4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Após a participação de 
todos os alunos no 

circuito dos sentidos 
humanos sucedeu-se um 

círculo de cultura

As carteiras foram 
dispostas em forma de U 

dentro da sala para 
iniciar a discussão

O coordenador de 
debates buscou 

identificar as percepções 
dos alunos sobre a 

experiência diante do 
circuito

Além das impressões 
obtidas pelos alunos, o 

professor buscou indagar 
os alunos sobre outros 
contextos relativos aos 

sentidos humanos

A turma foi dividida em 
dois grupos

Cada grupo recebeu uma 
cartolina e quatro figuras 

sobre gravidez, 
amamentação, casamento 

e namoro

Os grupos deveriam 
dialogar e colar as imagens 
em ordem, como se fosse 
uma sequência lógica de 

acontecimentos

Após a colagem cada 
grupo deveria explicar 

porque definiram aquela 
sequência

Após as explicações o 
coordenador de debates

iniciou um debate 
comparando as duas 

versões e incluindo novas 
questões

Novas imagens foram 
exibidas sobre situações 
envolvendo reprodução, 

para agregar elementos ao 
debate
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3.6.5 Oficina 5 – Avaliação do Projeto 

 

O fechamento do projeto deu-se nesta oficina, nas duas turmas (4º e 5º anos), no dia 

06/08/2019. Tratou-se de uma avaliação do projeto feita pelos alunos participantes. O objetivo 

foi entender como os alunos avaliaram as oficinas, a metodologia, o coordenador de debates e 

as atividades realizadas. 

 

Figura 8 - Descrição da dinâmica realizada na oficina 5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As carteiras foram postas em 
forma de U

O coordenador de debates 
colocou uma música numa 

caixa de som para gerar um 
ambiente de descontração

Uma bola de futebol foi dada 
ao primeiro aluno, que deveria 

passá-la ao colega à sua 
direita. A bola deveria ficar 

com o aluno que a pegou na 
parada do som

Este aluno que permaneceu 
com a bola deveria responder 
a uma pergunta avaliativa que 

envolvia a todas as oficinas 
realizadas anteriormente

Após as declarações do aluno, 
outros alunos poderiam opinar 

e dar seus depoimentos

Várias rodadas sucederam-se 
abordando-se assuntos 
diversos sobre todas as 

atividades feitas
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As oficinas realizadas para a abordagem do tema corpo humano prezaram pela 

interatividade e participação ativa dos alunos, sujeitos da pesquisa. Houve momentos que 

focavam nos debates de ideias – chamados de círculos de cultura, os quais pôde-se destacar as 

falas dos alunos. Houve também momentos com atividades práticas que objetivaram estimular 

e envolver as crianças, com elementos relacionados à temática posteriormente discutida, de 

forma lúdica e instigante, como no circuito dos sentidos (olfato, paladar, tato, visão e audição) 

e na atividade de montagem de um esqueleto de papel. 

Doravante, todos os diálogos que mostrarem a letra P referem-se à fala do professor, 

AX referem-se ao aluno X (1, 2, 3, na ordem em que surgirem naquele diálogo). Vários em 

coro significa que vários alunos falaram em voz alta e ao mesmo tempo.  

 

4.1  O papel da emoção e do prazer na aprendizagem. 

 

Observou-se nas oficinas cujos alunos eram sorteados para irem à frente da sala e 

tirarem uma carta para explicar o que entendiam, várias vezes, ouviu-se os colegas não-

sorteados lamentando não terem sido escolhidos:  A1 - "Nó Ana, você tem sorte hein!" (Sobre 

a colega que foi sorteada); P - "Lúcia!" (Ao anunciar que aluna foi sorteada). Vários em coro - 

"Ah...!" (Com ênfase e ar de lamento, demonstrando que queriam participar); P - "Próximo 

sorteado..." (Professor demora um pouco ao ler o nome do aluno no papel). A1 - "Eu, eu, eu, 

eu, eu..." (O professor diz o nome de outro colega). A1 - "Ah!!!"; A1 - "Ai, dá um frio na barriga 

quando ele vai pegar." (Referindo-se ao momento que o professor tira o papel com o nome do 

aluno a ser sorteado). 

Uma frase de um aluno após a oficina 2, sobre o esqueleto humano, deu-nos um 

importante feedback sobre a metodologia utilizada e o prazer de aprender: A1 - “Professor, o 

bom dessa aula é que você não dá as coisas, aí você vai procurar aí você fica sabendo. É mais 

legal, né! ” O aluno sentiu-se estimulado a buscar as respostas às suas dúvidas. Ao não receber 

as respostas prontas viu-se impulsionado a ir atrás e gostou.  

Um aspecto importante identificado nas oficinas foi a aprendizagem prazerosa. Dantas 

e Linhares (2014) atentam ao caráter humanístico dos círculos de cultura, e evidências como 

essas sugerem entender que atingiu-se esse aspecto. Cruz (2017) destaca a necessidade de 

estimular as crianças nas oficinas do UC UFOP, motivando-as a participarem ativamente. 

Diesel; Baldez; Martins (2017) abordam sobre a importância de aulas menos enfadonhas, 
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monótonas e desinteressantes. Da necessidade de que haja mais aulas que despertem o 

entusiasmo dos alunos. Arroyo (1988) também critica as aulas tradicionais quanto às práticas 

entediantes, da urgência da mudança destas posturas para outras mais estimulantes. Dewey 

(1897) disse que para que haja intenção em aprender algo é preciso algum estímulo. Ou seja, 

crianças estimuladas são capazes de aprender melhor do que crianças desestimuladas. Talvez 

possamos definir esse aspecto da aprendizagem prazerosa supracitado como o estímulo à 

curiosidade epistemológica citada por Freire (1996) em Pedagogia da Autonomia. Curiosidade 

essa que deve ser parte constante nas vidas tanto do discente quanto do docente. Sobre o 

feedback do aluno supramencionado há de se atentar ao aspecto de autonomia que ele revela. 

A essa palavra – autonomia – utilizamo-nos de inúmeros referenciais que a evidenciam 

(FREIRE, 1987; FREIRE, 1996; BRASIL, 2017; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; 

DEWEY, 1897; MONTESSORI, 1990; CRUZ, 2017; SARMENTO, 2005). Discorre-se mais 

sobre autonomia no próximo item. 

 

4.2 A autonomia e o protagonismo do aluno sobre a própria aprendizagem. 

 

 Outras passagens puderam evidenciar que houve estímulo a posturas de autonomia. Os 

alunos disseram que, após a aula sobre o esqueleto humano, tiveram curiosidade de pesquisar 

sobre os ossos do esqueleto. A este trecho pode-se atribuir evidências de autonomia, 

aprendizagem prazerosa e de motivação. Freire (1996) chama essa curiosidade de curiosidade 

epistemológica, de um exercício crítico da capacidade de aprender. Observemos o trecho de um 

diálogo entre o coordenador de debates e os alunos, quando o coordenador perguntou do que 

eles haviam gostado, na oficina 5: 

A1 - “Eu gostei daquele (dia) do Fred (esqueleto) eu não sabia o nome. ” 

P - “Dos ossos? ” 

A1 - “É, dos ossos. Eu aprendi muita coisa naquele dia.”  

P - “E você... Você teve vontade de pesquisar em casa depois? ” 

A1 - “Sim” 

A1 - “Pesquisei algumas coisas. ” 

P - “Mais alguém pesquisou? ” 

A2 - “Eu pesquisei. ” 

A2 - “Eu pesquisei sobre o Fred. ” 

P - “Os ossos...” 

A2 - “Aí apareceu o esqueleto e tinham algumas notícias em volta, mas mesmo assim, 

além de eu olhar as notícias, eu tava querendo aumentar pra olhar o quê que tava 

escrito. Aí eu olhei aí tava escrito úmero, rádio, eu olhei muitas partes lá. ” 

A3 - “Quando eu cheguei em casa eu ajudei a minha mãe a montar aquele esqueletinho 

que você deu pra gente. Aí depois eu fiquei brincando (...) de terror com meu colega. 

” 

(Risos) 

A4 - “Eu gostei do dia pra gente fazer o esqueleto, pra você montar o (...), eu pesquisei 

todas as partes do corpo que eu não sabia. ” 
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 Noutra passagem, um aluno toma para si a coordenação de um debate dentro de seu 

grupo, na oficina sobre reprodução humana. Além disso, os demais alunos discutem com pouca 

intervenção do coordenador, e chegam a uma conclusão coletiva. Os alunos deveriam estipular 

uma sequência para quatro imagens: uma mulher grávida, um casal namorando, um casal 

casando e uma mulher amamentando, e depois explicá-la. Observemos alguns aspectos que 

ilustram esses momentos, a seguir: 

A3 – “Peraí, vamos fazer uma ordem. A ordem é assim ó, entendeu? Começa na 

Júlia, vai pra Letícia e bá bá bá...” (gesticula a ordem). 

A4 – “Eu acho que vai ser primeiro a mulher grávida. ” 

A3 – “A mulher grávida. Alguém contesta? ”   

A5 – “Não, não, não. ” 

A6 – “Eu contesto. Eu acho que é os namorados. ” 

A3 – “Então peraí, Maria, porque que você acha que primeiro a mulher 

engravida, depois isso acontece (imagem de dois adolescentes namorando) e 

depois o resto? ” 
A8 – “Não. Isso daqui é o bebê que tá dentro (imagem da mulher grávida), que é a 

menina ou o menino aí (imagem dos jovens namorando). ” 

A3 – “É, mas, aonde tudo isso se mistura? ” 
A8 – “Começa aqui ó (mulher grávida), mas não dá para saber se é a mãe essa ou esse 

daqui. ” (Referindo-se ao sexo do bebê dentro do ventre materno na imagem). 

A9 – “Não, Maria! ”  

A10 - “O raciocínio dela é assim ó, por exemplo, as pessoas aqui (casal de jovens 

namorando, 3ª imagem) nasceram da mãe grávida (1ª imagem). ” 

A8 – “Foi isso que eu raciocinei. ” 

P – “Qual foi a organização dela. A organização dela foi de quê? ” 

A3 – “Do desenvolvimento do bebê, das fases da vida. ” 

A11 – “E o meu foi do desenvolvimento da mãe. ” 

A12 – “E também acho que não faria sentido terminar com o casamento. Que aliás a 

gente está numa aula de Ciências. ” 

A8 – “Mas nenhuma das situações fala que termina com o casamento. ” 

A12 – “Não, mas a situação da Maria não é a mais provável. ” 

A3 – “Não, mas não existe uma opção certa, existem vários pontos de vista.”  
A3 – “Não é uma votação, é um debate. ” 

A11 – “Debate. Debate ou votação, gente? ” 

A3 – “Nós temos dois representantes das teorias: Maria e Luana. ” 

A7 – “Eu sou advogado da Luana. ” 

A3 – “Então nós vamos debater e chegar a uma conclusão. Começando pela 

ordem que a gente decidiu, Maria, porque que você acha que deveria começar 

pela (imagem da) mãe grávida? ” 

A8 – “Porque o quê que acontece, é o desenvolvimento da pessoa durante as fases da 

vida. Eu pensei assim. Luana pensou como é que faz pra chegar nesse ponto. ” 

A11 – “Eu pensei como é que chega nesse ponto aqui ó.” (Mulher grávida sendo a 

última imagem, como o fruto de um relacionamento que começou em um namoro). 

A3 – “E porque que você acha que não deveria ser o da Luana, e que o seu deveria ser 

a opinião mais... (adequada)? ” (Dirigindo-se à Maria). 

A3 – “Porque a sua opinião deveria ser a usada? ” 
A8 – “Não é que deveria ser usada. ” 

A11 – “Porque você acha que tem chances de ser usada? ” 

A8 – “Porque é o desenvolvimento da pessoa. ” (Ela quis representar uma pessoa 

desde o nascimento no ventre materno, passando pela infância, juventude e fase 

adulta).  

 A12 – “Estou votando na Maria. ” 

A7 – “Votei na Luana. ” 

A3 – “Você. ” (Dando a palavra à Luana). 
A11 – “Eu acho que a minha (forma de organizar as imagens) tem possibilidade, 

digamos assim, porque mostra uma vida toda. ” 
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A6 – “Verdade: nasceu, cresceu...” 

A11 – “Não. O meu é diferente. ” 

A5 – “O dela é assim, assim, assim. ” (Mostrando a sua sequência: namoro, 

casamento, gravidez, amamentação). 

A6 – “Para chegar nesse ponto aqui (mulher amamentando), começa aqui (namoro). 

” 

A8 – “A minha catequista fala que é pecado. ” 

P – “A sua catequista fala que é pecado, então...” 

A11 – “Não é que é pecado...” 

A3 – “Gente, não vamos entrar no ponto de vista religioso. ” 

A6 – “Mas eu acho que, o exemplo que eu tenho é primeiro casar para depois ter filho. 

” 

A3 – “Sim, sim, mas por exemplo, é possível existir isso (namoro, casar, gravidez 

e amamentar), mas (...), mas esse daqui tem que necessariamente passar por tudo 

isso (ser gerado – mulher grávida, infância - amamentando, juventude – namoro, 

adultos - casamento). ”  

A9 – “Eu tenho outro ponto de vista. Primeiro começa pelo casamento, aí depois vai 

pra, a mulher engravida, e depois nasce o bebê, (...). ” 

A11 – “É parecido com o ponto de vista da Maria. Só que aqui é diferente. ” 

A3 – “Mas novamente não é necessário esse ponto. O mesmo caso da Luana. ” 

A3 – “José, o que acontece, o que a gente estava pensando é que não precisa 

necessariamente passar (pelas etapas propostas pela Luana e pelo Marcos) para 

ter o filho. No seu ponto de vista religioso é necessário, mas no ponto de vista 

científico não é.” 

A8 – “Científico? ” 

A3 – “É. Então você entende...” 

P – “O que significa o ponto de vista religioso e o ponto de vista científico? ” 

A3 – “O ponto de vista religioso é baseado na união religiosa que é o casamento. 

E o ponto de vista científico não exige. ” 

(Várias conversas paralelas sucedem essa fala). 

A7 – “Minha prima de 13 anos tem um filho. ” 

A3 – “..., mas é legal registrar esses pontos de vista. Luana você tem algum (ponto 

de vista) além? ” 

(Vários continuam discutindo simultaneamente). 

(A discussão converge para aceitarem a proposta da Maria como a que representa as 

ideias daquele grupo). 

(Começam a fixar as imagens na ordem sugerida por Maria: primeiro a mulher 

grávida, depois a amamentação, depois os jovens namorando e por último o 

casamento. Como se o protagonista da história fosse o bebê que foi crescendo e depois 

namora e casa). 

 

O trecho revela informações preciosas durante os diálogos. O aluno A3 assume o 

protagonismo de maneira natural, talvez pela postura de liderança e pela argumentação 

qualificada que possui. O coordenador de debates percebe a assunção do posto pelo aluno e 

mantém-se mais retraído, dando autonomia e poder ao aluno, que passa também a coordenador 

do debate realizado. Esse momento foi quase como se tivesse ouvido um conselho de 

Montessori sobre como o professor deve portar-se na sala de aula montessoriana. “É preciso 

que o educador, suficientemente dotado do "espírito do cientista", sinta-se confortado à ideia 

de que, muito em breve, experimentará a satisfação de tornar-se um observador da humanidade” 

(MONTESSORI, 1965, p.14). Lembrei-me também das orientações sobre autonomia, 

democracia e liberdade tanto enfatizadas pelos referenciais deste trabalho (FREIRE, 1987, 
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1996; BRASIL, 2017; CRUZ, 2017; DEWEY, 1897, 1979; MONTESSORI, 1965, 1990) e 

entendi que seria a postura mais adequada em relação à dinâmica adotada pelo aluno A3.  

A sequência serviu para ilustrar tais valores na prática, durante o desenvolvimento da 

atividade, mas também para avaliar procedimentos, atitudes e conceitos. Os alunos e o 

coordenador de debates foram capazes de conduzir um momento de interação muito valioso. 

Houve, além do estímulo à autonomia, evidências de motivação, de instigação pelo tema e pelos 

coordenadores (professor e o aluno A3), de liberdade para expressar-se, de interação entre os 

pares, de relação com o cotidiano, de conhecimentos anatômicos e/ou fisiológicos e de 

capacidade de contextualização.  

 

4.3 A influência do contexto social na aprendizagem. 

  

Em praticamente todas as oficinas observou-se que os alunos têm uma grande 

capacidade de contextualização e que invariavelmente está ligada às suas experiências com o 

cotidiano. Eles demonstram um grande interesse em relacionar o conteúdo com suas 

experiências do dia-a-dia e em correlacionar às experiências dos colegas. 

Na oficina 1, no momento de identificação dos órgãos por imagens, o estômago foi alvo 

de discussão no 4º ano. A maioria acreditava que a imagem representava o estômago, mas 

alguns pensaram tratar-se do fígado ou do rim. As turmas logo começaram a confrontar as 

opiniões, mas um colega, no 4º ano, interviu: “Aparece até no Estomazil esse negócio aí”. Outro 

aluno completou: “No negócio (propaganda) do Yakult também!” E então, o estômago foi aceito 

por todos do 4º ano. 

Em outra passagem, também na oficina 1, no 4º ano, uma aluna é sorteada para ir à 

frente da sala e retirar uma imagem do monte de cartas, surge o desenho de uma vaca soltando 

flatos e ela é convidada a relacionar a imagem a algum órgão ou sistema corporal: 

P - "Pensa na gente, pessoal, quando a gente está com gases onde que a gente sente 

um incômodo?" (Com qual órgão estaria relacionado o problema). 

Vários em coro - "Estômago!"     

P - (Professor leva a imagem ao quadro e se aproxima dos órgãos afixados). 

Vários em coro - "Não!" (Quando o professor aproxima de um órgão não-relacionado 

com a imagem).      

Vários em coro - "Aí!" (Quando o professor se aproxima do estômago). 

Vários em coro - "Não!" (Quando o professor passa pelo estômago e aproxima de 

outro órgão não-relacionado com a imagem).    

P - "Então tá, aqui?" (Colocando-a junto ao estômago).   

Vários em coro - "É!"       

P - "Todo mundo está de acordo?"      

Vários em coro - "Sim!"       

A2 - "Tem até uma cólica intestinal."     

P - "Cólica intestinal? Se é intestinal não é no estômago!"   
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A3 - "É no intestino!"       

A4 - "Eu falei Rafael, é no terceiro!" (Terceiro órgão, o intestino).  

Vários em coro - "É no terceiro!"      

P - "Querem mudar?" (Associar a imagem ao intestino ao invés do estômago). 

Vários em coro - "Sim!"       
    

Em sua maioria, os alunos acreditavam ser o estômago o órgão mais 

associado à produção de flatos. Um elemento trazido por uma aluna, de 

suas experiências de vida, pôde contribuir para fomentar a discussão e 

conduzí-los a outra interpretação. Nessas duas situações relatadas 

acima, a contextualização aliada às experiências do cotidiano puderam 

conduzir-lhes ao esclarecimento das dúvidas que eles tinham. As 

experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, 

seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de 

informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação 

de perguntas (BRASIL, 2017, p. 56). 

Montessori (1969) ressalta o caráter absorvente da mente infantil e da fantástica 

capacidade de apreender os símbolos, sinais, rotinas, comportamentos de seu cotidiano, 

incluindo as minúncias e erros, dando-se uma crível justificativa à esta aguçada aptidão de 

contextualização. 

Há de se destacar sobre a importância da relação dos objetos de aprendizagem e das 

práticas escolares com o cotidiano. A escola, como ambiente preparado e planejado não deve 

ser uma oficina isolada para instrução dos alunos, mas o lugar onde, numa situação real de vida, 

indivíduo e sociedade constituam uma unidade orgânica (DEWEY, 1979). 

 

Figura 9 - Imagem do estômago sendo mostrada aos alunos do 4º ano. 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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 O diálogo a seguir surgiu espontaneamente a partir do momento em que o coordenador 

de debates perguntou: "É aqui mesmo que vai ficar a menina grávida?", perguntando à aluna 

onde deveria afixar a imagem no quadro. Diante da palavra menina surge uma discussão a 

respeito da idade que as meninas podem engravidar. Na discussão surgem as ideias de 

menstruação e implicitamente do ato sexual. Uma aluna contextualiza e percebe-se em condição 

próxima da possibilidade de gravidez. Por fim outro colega relaciona o debate com uma 

situação do cotidiano ao citar que sua prima ficou gravida com 13 anos. 

A1 - "É meio que uma ordem. Primeiro acontece aquilo (mostra a imagem dos 

genitais), depois aquilo (mostra a figura da mulher grávida), depois aquilo (mostra a 

figura da mulher amamentando). ” (Ele percebe uma sequência nas imagens coladas 

no quadro e faz essa observação).    

P - "A partir de que idade as meninas podem engravidar?"   

(Vários falando juntos, começa uma discussão).    

A4 - "Depende né."       

A5 - "12, 11, 10."       

A6 - "Menstruação! Treze, catorze, quinze, menstruação! A menstruação é quando o 

organismo da mulher tá pronto pra engravidar! Tá pronto pra gravidez!"  (O aluno 

levantou da cadeira e falou tudo isso em voz bem alta). 

A9 - "Poder engravidar não, mas a partir dessa idade talvez o... É por causa da 

menstruação, a partir dessa idade." 

 

Observa-se nesse trecho a capacidade de contextualização, o conhecimento 

anatômico/fisiológico do corpo, a emotividade, a evidência de conhecimentos prévios, 

evidência de interação entre os pares, além da relação com o cotidiano. Os conhecimentos 

prévios apontaram como fator determinante para esclarecer que as meninas podem sim 

engravidar. Freire (1996) alertara-nos que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, 

que acima chamo de conhecimentos prévios. Dewey diz que a experiência proporciona 

conhecimento, segundo Schmidt (2009). Montessori propõe que o aluno seria, ao mesmo 

tempo, o sujeito e o objeto do ensino, de acordo com Vilela (2014). Em outra situação os alunos 

são testados a demonstrar seus conhecimentos e sua capacidade de contextualização com uma 

imagem incomum: 

P - "Isso é um mapa de uma cidade. Aí, gente ó, espera aí, o mapa de uma cidade não 

tem diretamente a ver com isso (aponta para os órgãos no quadro), mas indiretamente, 

o quê que pode ter alguma relação? O quê que parece com outra parte que a gente 

tem? Vamos deixar ela pensar aqui.   

A2 - "O cérebro, porque sem ele a gente não ia conseguir decorar ou saber o nome de 

ruas." 

A3 - "Como você falou que é um mapa, eu acho que é o cérebro, por causa que sem 

ele a gente não conseguia ver. Como a gente tem os olhos, por causa que com os olhos 

a gente consegue ver, mas sem o cérebro a gente não (...), mas quis dizer que não 

conseguimos interpretar a visão).  

A4 - "Por causa do coração. São os caminhos que as veias fazem pelo corpo humano. 

” 

A7 - "Por causa que tem um pouco a ver com o último (órgãos genitais), porque se for 

ver o nome do parque é parque romântico, então..." (No canto da imagem está escrito 

Rota Romântica).  
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O trecho acima mostra que os alunos têm conhecimentos prévios e capacidade de 

contextualização suficientes para construir hipóteses, propor ideias e utilizar argumentos e até 

mesmo aplicar em situações mais complexas e abstratas, como no trecho destacado. Remete-se 

nesse trecho ao item 4.3 da BNCC, que aborda as Competências Específicas de Ciências da 

Natureza para o Ensino Fundamental, quais sejam: analisar, compreender e explicar 

características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, como 

também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 

perguntas, buscar respostas e criar soluções com base nos conhecimentos apreendidos 

(BRASIL, 2017).  

Evidenciou-se, também, um bom nível de conhecimento dos alunos 

analisados em relação às habilidades que eles pretensamente deveriam 

ter nessa altura do Ensino Fundamental, segundo os PCN. Neste aspecto 

é importante ressaltar as orientações que se encontram no item 

“Critérios de avaliação de Ciências Naturais para o segundo ciclo” nos 

PCN de Ciências Naturais: Identificar e localizar órgãos do corpo e suas funções, 

estabelecendo relações entre sistema circulatório, aparelho digestivo, aparelho 

respiratório e aparelho excretor - Com este critério pretende-se avaliar se o aluno é 

capaz de perceber a disposição espacial dos órgãos e aparelhos estudados e suas 

funções, compreendendo o corpo como um sistema em que tais aparelhos se 

relacionam realizando trocas (BRASIL, 1997, p.74).  

 

Se utilizarmos como referência a BNCC, verifica-se que os alunos são capazes de atingir 

habilidades relacionadas ao corpo humano, as quais sugere-se que os alunos desenvolvam até 

o 5º ano, quais sejam: do 1º ano - EF01CI02 – localizar, nomear e representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções; do 3º ano -  EF03CI05 – 

Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes 

meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem (BRASIL, 2017). Percebe-se que saber 

identificar os órgãos e sistemas corporais é condição primaz. Espera-se que os alunos primeiro 

tenham a capacidade de identificação de órgãos e sistema do corpo humano para conseguirem, 

posteriormente, compreender a relação destas estruturas com outras e com o ambiente, com a 

saúde, com a alimentação e com a higiene.  

 

4.4 A percepção dos alunos quanto metodologia ativa de aprendizagem. 

 

Destaca-se também trechos representativos que trazem evidências de produção de 

conhecimento, servindo-se como indicadores da validade e da qualidade das oficinas realizadas. 

Seguem trechos de diálogos registrados na oficina 5, que tratou de obter as impressões dos 

alunos sobre todo o projeto realizado com eles:  
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A3 - “Eu achei muito legal, Jaiminho, porque você não falava com a gente se estava 

certo ou errado, é. Você deixava a gente fazer, com isso a gente aprende.” 
 

A1 - “Porque eu não sabia que eu gostava de folha de hortelã!” (Referindo-se à 

surpresa de ter provado e gostado de hortelã na oficina dos sentidos). 
 
A4 - “No início eu já tinha percebido que você não tinha explicado, não estava 

explicando muita coisa, aí eu fiquei meio assim (estranhando). Achei meio esquisito. 

Mas depois, como a Marina falou, a gente tava te ensinando e ensinando a gente, com 

as nossas palavras.”  

   

A5 - “Eu achei legal, porque aí a gente explica o que a gente já sabe, mas a gente vai 

explicando, é... tipo assim, muitas pessoas já sabem, outras aí não sabem, têm alguma 

dificuldade, e a gente pode explicar”      

       

A9 - “Assim eu acho que isso, a gente aprende do nosso jeito e, se for parar pra pensar, 

a gente no caso percebe que a gente está ensinando a nós mesmos e a gente aprende 

mais rápido do que se a gente pegar uma coisa que já tá pronta ali e a gente nem sabe 

o que tá falando ali. E aí do nosso jeito a gente aprende de um jeito próprio e parece 

que fica mais fácil de entender.”       

 

A1 - “Eu achei no começo, primeira aula, um pouco estranho. Aí depois eu fui 

acostumando e achei legal, bastante legal, por causa que a gente pôde ensinar pra 

gente e pros outros o que a gente sabia.”     

  

         

A1 - “Naquela que a gente fez sobre os sistemas, que era o... visão, olfato (oficina 3 

sobre os sentidos humanos), deu pra gente perceber com é a vida de um cego, como é 

que as pessoas se sentem.”      

  

 

A2 - “Igual ela. A gente aprendeu como que, igual ela falou mesmo, as pessoas se 

sentem. E como que um, tipo assim, como uma pessoa, quando você está sem... Por 

exemplo, o cego – como os seus outros sentidos trabalham melhor. Por exemplo, como 

aquele da audição a gente, tipo assim, a gente não via, só que aí a audição ficava bem 

melhor, pra gente ouvir os barulhos.”  

    

        

A6 - “Igual você falou, aquela aula que a gente fez os cartazes, então, aquele jeito do 

meu grupo, no caso, eu nunca pensei que teria outra maneira de fazer. Só que aí o 

outro grupo fez. Eu achei bem interessante, porque, na hora eu fiquei tentando várias 

maneiras de achar certo e não pensei, naquela hora, naquela maneira que eles fizeram. 

”  

 

Os registros acima exibem relatos dos próprios alunos participantes das oficinas e suas 

percepções sobre a aprendizagem proporcionada durante as mesmas. Pode-se, conjuntamente, 

interpretar essas falas como uma espécie de feedback sobre a metodologia e a aprendizagem, 

uma vez que os alunos enfatizam que a aprendizagem que eles constataram vincula-se 

diretamente com as práticas realizadas nas oficinas. 

Em ambas as turmas os alunos demonstraram, num primeiro momento, uma 

desconfiança e certo estranhamento quanto a postura do coordenador de debates de não explicar 

diretamente os conteúdos, mas sim devolver-lhes sempre perguntas, obrigando-lhes refletir 

sobre a própria fala. Mas também foi consenso que, após o primeiro contato, os alunos gostaram 
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e avaliaram positivamente a metodologia proposta, ressaltando o caráter de autoaprendizagem 

que eles mesmos identificaram.  

E o aprendizado (...) só pode efetivar-se no contexto livre e crítico das relações que se 

estabelecem entre os educandos, e entre estes e o coordenador. O círculo se constitui 

assim em um grupo de trabalho e de debate. Seu interesse central é o debate da 

linguagem no contexto de uma prática social livre e crítica. Liberdade e crítica que 

não podem se limitar às relações internas do grupo, mas que necessariamente se 

apresentam na tomada de consciência que este realiza de sua situação social (FREIRE, 

2014, p.7). 

  

A BNCC elucida que o ensino de Ciências implica proporcionar situações de 

aprendizagem por meio de questões desafiadoras, que estimulem o interesse e a curiosidade dos 

alunos e oportuniza determinar problemas, identificar, analisar e representar resultados, além 

de propor ideias e soluções (BRASIL, 2017). 

Essa percepção obtida dos alunos vem de encontro às propostas do UC UFOP (CRUZ, 

2017) e das metodologias ativas segundo vários autores (GAMA, FOFONCA, 2018; BRASIL, 

2017; DIESEL, BALDEZ, MARTINS, 2017; FREIRE, 1996; FREIRE, 1987; MONTESSORI, 

1965; MONTESSORI, 1949). 

 

4.5 A experiência em sala de aula e a produção de livros paradidáticos a partir da 

vivência dos alunos. 

 

Outro enfoque importante analisado nessas oficinas foi a percepção que os alunos 

possuem sobre o corpo humano, os conhecimentos que demonstraram ter e também as dúvidas 

evidenciadas nas oficinas. Essas informações foram utilizadas para dar suporte à elaboração dos 

produtos dessa dissertação: dois livros paradidáticos sobre o corpo humano. Baseando-se nessas 

observações buscou-se produzir materiais paradidáticos com o intuito de estimular ainda mais 

a aprendizagem. 

Detecta-se, a este respeito, uma significativa capacidade dos alunos analisados. Por 

tratar-se de condição básica para o aprofundamento das discussões porteriores, essa boa 

capacidade não gera confusões e incompreensões em debates posteriores sobre o corpo. Faço 

ressalva à existência de dúvidas na manifestação de poucos alunos, que geraram debates e 

evidenciaram algumas incertezas em ambas as turmas, numa minoria de alunos.   

Uma provável explicação sobre as dificuldades em identificar as imagens mostradas 

seria que apesar de serem desenhos, algumas imagens exibidas tinham um apelo mais realístico, 

tentando retratar o órgão tal como ele realmente é na realidade. Talvez as crianças desta faixa 

etária não conheçam este tipo de aspecto, esta aparência, devido aos livros didáticos, muitas 
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vezes, exibirem representações artísticas ou um pouco simplificadas, ou distorcidas sobre tais 

estruturas. 

  

Figura 10 - Representação do coração exibida na oficina 1. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Quando essas dúvidas ocorreram, os próprios colegas encarregaram-se de fornecer as 

explicações àqueles que as tinham. Ficaram evidentes nesses momentos os aspectos positivos 

das metodologias ativas, as quais prezam pela interação, o diálogo, a troca de experiências, a 

consideração dos conhecimentos prévios dos alunos, da significação do conteúdo com o 

cotidiano dos alunos (BRASIL, 2017; FREIRE, 1996; FREIRE, 1987; DEWEY, 1897; 

SCHEERANS, 2004 apud ALBUQUERQUE, 2010).  

Oportunizou-se a escuta dos alunos, valorizou-se suas opiniões, criou-se um ambiente 

de empatia, de rechaçar quaisquer indícios de reprovação às suas falas, pelo contrário, 

encorajou-se as discussões, motivando-os a expressarem-se livremente, conforme sugerem 

Diesel, Baldez e Martins (2017). “Convidados a expor suas idéias para explicar determinado 

fenômeno e a confrontá-las com outras explicações, eles podem perceber os limites de seus 

modelos e a necessidade de novas informações; estarão em movimento de ressignificação” 

(BRASIL, 1997, p. 28).”  

“As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 

memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de 

informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de 

perguntas” (BRASIL, 2017, p. 56). 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 
  

Os produtos desenvolvidos a partir desta dissertação consistem em livros paradidáticos 

sobre o corpo humano, para alunos de 8 a 11 anos de idade, das séries finais do Ensino 

Fundamental I.  

Os livros foram elaborados mediante às demandas dos alunos analisados nas oficinas  

pedagógicas realizadas: suas dúvidas, suas percepções sobre o corpo humano e o resultado da 

análise de suas falas durante as oficinas foram o pontapé inicial para a idealização destes 

materiais.  

Priorizou-se o caráter provocativo, instigante, investigatório e também lúdico para o 

desenrolar das histórias ou informações às quais propusemo-nos a divulgar. Pretendeu-se 

também, como produto educacional, pensar na aplicação deste material por qualquer professor. 

 O primeiro livro chama-se “A Expedição – um planeta nada estranho” (Apêndice L). É 

uma história de mistério sobre um ser desconhecido – uma bactéria - explorando um planeta 

inicialmente estranho (o corpo humano). A personagem passa a primeira fase da história na 

superfície deste planeta, e a segunda fase no subterrâneo. Ao final ela é expulsa do planeta por 

uma força desconhecida e volta para a Terra. No fim do livro a personagem convoca o leitor a 

responder várias questões sobre a história, para que o leitor descubra por si só que planeta é 

esse, quem é a personagem e outros pormenores exibidos na história. A ideia é apresentar o 

corpo humano de uma maneira diferente, dando uma ideia de vastidão, de ampliação dos 

horizontes sobre esse tema, gerando uma nova perspectiva sobre o corpo. 

 O segundo livro chama-se “Corpopédia” - é uma espécie de almanaque de perguntas e 

respostas sobre o corpo humano (Apêndice M). É um volume destinado a responder algumas 

das 85 perguntas que os alunos fizeram antes de começar as oficinas. São as perguntas que 

nortearam a organização das oficinas pedagógicas. Agora, neste volume me proponho a 

respondê-las de maneira menos usual. Não só como um livro de perguntas e respostas, mas 

também como um almanaque de ideias, novas perguntas, provocações e desafios, que os façam 

querer ir além. 
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6 CONCLUSÕES  
 

O objetivo principal deste trabalho foi, a partir das experiências vivenciadas por alunos 

de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental em oficinas pedagógicas, elaborar livros paradidáticos 

que favoreçam a aprendizagem de conceitos relacionados ao corpo humano.  

Para tanto, elaborou-se e realizou-se uma sequência de cinco oficinas pedagógicas sobre 

o corpo humano. Baseou-se no projeto UC UFOP e na metodologia dos círculos de cultura de 

Paulo Freire para desenvolver atividades que prezassem pelo protagonismo dos alunos e desse 

a eles liberdade e autonomia para debater subtemas os quais eles mesmos propuseram estudar.  

Verificou-se que a percepção dos alunos analisados sobre o corpo humano flutua entre 

os limites propostos tanto pelos PCN quanto pela BNCC, extrapolando-os por vezes. Refiro-

me às competências gerais do ensino fundamental e específicas de Ciências Naturais, bem como 

as habilidades a serem desenvolvidas, recomendadas por estes documentos. 

Os dados registraram percepções adequadas sobre os principais órgãos e sistemas do 

corpo humano pelos alunos, em geral, de acordo com suas faixas etárias e escolaridades. Pôde-

se verificar alguns pontos fracos, como a identificação visual inadequada de órgãos, ou a 

ausência de conhecimento sobre suas respectivas funções. Mas os debates realizados 

proporcionaram situações em que os próprios colegas pudessem ajudar àqueles que tinham 

dúvidas a esclarecê-las, reforçando o caráter interativo da aprendizagem. Há um predomínio da 

visão mecanicista (MENDES, 2002) ao tratarem do assunto. Refiro-me à visão do corpo como 

máquina, previlegiando aspectos anatômico-fisiológicos em detrimento dos demais.  

Percebeu-se que os alunos demonstraram ter um bom vocabulário científico e uma boa 

capacidade de elaborar pensamentos cientificamente adequados, mediante a elementos 

conectantes às suas experiências próprias. As oficinas realizadas propiciaram situações que 

exigiram abstração, conexão de informações e formulações de hipóteses para explicar as 

associações entre as imagens exibidas e as estruturas e funções corporais, o que cumpre com as 

expectativas contidas nos PCN e BNCC. Pôde-se averiguar indícios de aprendizagem durante 

as oficinas, como nas situações, por exemplo, onde discussões direcionadas pelo coordenador 

de debates desencadearam debates de ideias relevantes.  

Os livros produzidos propõem apresentar o corpo humano numa perspectiva integrada, 

numa abordagem criativa e alternativa aos inúmeros materiais sobre esse assunto para crianças 

desta faixa etária proposta. Trata-se de um desafio grande, pois não foram encontradas muitas 

referências similares e, portanto, insere-nos num campo pouco conhecido e passível de erros. 

Contudo, espera-se despertar a curiosidade e a vontade de quererem saber mais sobre o corpo 

humano com esses materiais produzidos. 
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A questão que fica para as próximas pesquisas é buscar avaliar qual seria o impacto 

desses livros em alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental? Que contribuição eles gerariam 

aos alunos após terem trabalhado com os livros produzidos como produto dessa dissertação?  
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APÊNDICE F – Perguntas coletadas na caixa de perguntas 
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APÊNDICE G – Descrição da Oficina 1  

 

Descrição da Oficina 1 - Principais órgãos e sistemas do Corpo Humano 

Tempo: 50 minutos. 

Público-alvo: alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I. 

Tema: Principais órgãos e sistemas do Corpo Humano. 

Subtemas: Sistemas Digestório, Circulatório, Reprodutor, Respiratório, Esquelético e 

Nervoso. 

Local: Sala de aula da própria turma. 

Materiais:  

 47 cartas tamanho de folha A4 contendo imagens relacionadas aos subtemas 

supracitados. Ex: Criança com dor de barriga, criança com a perna quebrada, mergulhador com 

cilindro de oxigênio, braço com corte sangrando, mulher fazendo alongamento, mulher 

amamentando; 

 Fita adesiva para afixar cartas na lousa; 

 2 telefones celulares para gravação de áudio, fotografias e vídeo. 

Procedimentos: 

 Antes da aula verificou-se se todos os materiais estavam em condições 

adequadas, inclusive os celulares e suas funções para gravação de áudio e vídeo; 

 A oficina foi dividida em 3 partes. 

 1ª etapa: 

 Iniciou-se a oficina explicando aos alunos e à professora regente como funciona 

esta atividade. 

 O coordenador de debates mostrou imagens aos alunos de órgãos do corpo 

humano (desenhos e não fotos): coração, pulmões, intestinos delgado e grosso (na mesma 

imagem), estômago, cérebro, órgãos genitais (um desenho de duas crianças nuas, dos dois 

sexos), esqueleto humano. 

 A turma foi questionada sobre o órgão representado na imagem e a qual sistema 

do corpo ele pertence. 

 O coordenador de debates fez perguntas para identificar se eles realmente sabem 

aquilo ou se foi apenas um palpite qualquer. Ex: Para que serve este órgão? Onde fica este 

órgão? 

 Após a maioria decidir a que se refere a imagem, o coordenador de debates 

afixou-a na lousa. 
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 Os órgãos e sistemas foram afixados na lousa separadamente, formando colunas, 

para que todos vissem. 

 Após todos os órgãos terem sido afixados, começou-se uma outra sequência. 

 2ª etapa: 

 As carteiras da turma foram disposta em forma de U, para propiciar um ambiente 

adequado ao debate. 

 Os alunos foram sorteados e chamados à frente da sala. 

 Havia ali uma pilha de cartas viradas de cabeça para baixo, cada uma com 

imagens diferentes, mostrando situações do cotidiano, e que tinham alguma relação com os 

órgãos e sistemas afixados na lousa. 

 O aluno sorteado mostrava a imagem para a turma, que permanecia calada, 

conforme combinado prévio, e tinha que dizer com qual órgão ela tinha relação e justificar. 

 A turma era então convidada a se expressar, concordando ou não com os 

argumentos do colega. 

 O debate seguia com mediação do coordenador de debates, que interferia com 

outras perguntas, para direcionar a construção coletiva do raciocínio. 

 Após a maioria decidir-se, a imagem era afixada na lousa na mesma coluna do 

órgão a qual a maioria decidiu a ela relacionar. 

 Daí em diante, novos sorteios foram realizados para que novas imagens fossem 

debatidas pela turma. 

 Tomando por base alguma resposta mais elaborada o coordenador de debates 

fez intervenções solicitando que a turma relacionasse aquela situação a outros órgãos e sistemas, 

com o intuito de enriquecer o debate. 

 A sequência: sorteio do aluno, fala do sorteado, contraposição da turma, 

intervenção do professor e fechamento coletivo do raciocínio seguiu-se até faltarem 15 minutos 

para o encerramento da oficina. 

 Neste momento o coordenador de debates encerrou o debate e começou uma 

nova etapa. 

 3ª etapa: 

 O coordenador de debates distribuiu folhas em branco e solicitou aos alunos para 

que fizessem um desenho explicando algo de seu interesse sobre os assuntos abordados. 

 Os alunos tiveram a liberdade de se expressarem só com desenhos ou com 

palavras, se preferissem, ou com ambos. 
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 Os desenhos foram recolhidos ao término da oficina. 

 A oficina foi encerrada. 
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APÊNDICE H – Descrição da Oficina 2 

 

Descrição da oficina 2 - Esqueleto Humano 

 

Tempo: 50 minutos. 

Tema: Esqueleto Humano. 

Subtema: Partes e funções do esqueleto humano, e relações com o cotidiano. 

Local: Laboratório multidisciplinar da escola. 

Materiais: 

 Modelo didático de esqueleto humano tamanho real; 

 6 tablets, um para cada grupo de 4 ou 5 alunos; 

 Miniaturas de esqueletos humanos de papel de 50cm aproximadamente. 

 Barbante. 

 2 telefones celulares para gravação de áudio, fotografias e vídeo. 

Procedimento: 

 Antes da aula o professor conferiu todo o material e equipamentos para 

certificar-se que tudo estava em número e condição de funcionamento adequados. 

 O coordenador de debates orientou aos alunos e professora regente como se daria 

a oficina naquele dia. 

 1ª etapa: 

 Os alunos foram divididos em grupos de 4 ou 5 indivíduos. 

 Aos grupos foram dados tablets para que eles pesquisassem na internet os nomes 

dos ossos do esqueleto humano. 

 Cada aluno recebeu um esqueleto humano de papel, porém dividido em partes, 

para que eles mesmos o montassem e pesquisassem os nomes de cada parte. 

 Coube aos alunos fazerem a pesquisa na internet devidamente orientados pelo 

professor. 

 Eles escreviam o nome das partes nelas mesmo, no verso do desenho. 

 Ao final da pesquisa eles foram convidados a montar o esqueleto, baseando-se 

no modelo didático em tamanho real que já havia na sala e na imagem obtida da internet. 

 Para tanto receberam pedaços de barbante, os quais eram amarrados em orifícios 

já previamente furados pelo coordenador de debates nas partes do esqueleto de papel. 

 O tempo foi insuficiente para que todos montassem o seu esqueleto, então os 

alunos foram solicitados a guardar o material e continuar a montagem em casa. 
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 Os esqueletos foram doados aos alunos. 

 O coordenador de debates encerrou esta etapa e, após todos guardarem seus 

esqueletos de papel, iniciou-se uma segunda etapa, um debate. 

 2ª etapa: 

 O professor e a turma arrumaram as carteiras em forma de U para iniciar o 

debate. 

 Utilizando o esqueleto didático em tamanho real disponível na sala, o 

coordenador de debates iniciou uma discussão com questões diversas, para verificar o nível de 

entendimento dos alunos sobre o tema. 

 Questões que envolviam conhecimentos estruturais, como a compreensão sobre 

as articulações, ou o papel da caixa torácica e correspondência com outras situações como um 

acidente de trânsito ou o papel do cálcio presente no leite. 

 Cada pergunta gerou uma discussão que era intermediada pelo coordenador de 

debates. 

 Assim outras perguntas seguiram durante o debate. 

 Ao final dos 50 minutos o debate e a oficina foram encerrados. 
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APÊNDICE I – Descrição da Oficina 3 

 

Descrição da Oficina 3 - Os Sentidos Humanos 

 

Duração: 50 minutos. 

Tema: Os sentidos humanos. 

Subtema: Visão, audição, olfato, paladar e tato. 

Local: Laboratório multidisciplinar da escola. 

Materiais: 

 Vendas pretas de tecido para cada aluno, para privá-los da visão. 

 Objetos de diferentes texturas para estimular o tato. 

 Alimentos diversos para estimular o paladar. 

 Produtos variados com odores distintos, para excitar o olfato dos alunos. 

 Arquivo em áudio com sons de diferentes animais, para estimular a audição. 

 1 computador para executar o arquivo de áudio. 

 Utensílios de cozinha para manipular os alimentos, prato, garfo, colher, faca. 

 2 telefones celulares para gravar áudios, fotografias e vídeos. 

Procedimentos: 

 O coordenador de debates verificou se todos os itens e equipamentos a serem 

utilizados estavam em número e condições de uso adequados. 

 Todas as regras de funcionamento foram explicadas aos alunos, à professora 

regente e às 6 auxiliares voluntárias que participaram da oficina. 

 Foi desenvolvido um circuito de 3 salas de aula. Cada sala foi equipada para 

estimular sentidos diferentes.  

 1ª etapa: 

 Os alunos ficaram em fila indiana e eram vendados de 3 em 3 alunos. 

 Em cada sala entravam 3 alunos de cada vez, ajudados pelos auxiliares ou pelo 

coordenador de debates. 

 Os alunos faziam todo o percurso vendados e, apenas quando tinham acabado 

todas as etapas é que eram desvendados e mandados de volta a sua sala de aula. 

 Na cozinha eram dados alimentos diferentes para instigar o paladar. Ex: hortelã, 

pitada de sal, pedaço de cenoura. 

 Em outra sala eram dados objetos variados para os alunos manipularem, para 

estimular o tato e também eram expostos a cheiros variados, para estimular o olfato. Ex: rolo 
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de barbante, sacola de plástico, grampeador, luva de lã, desinfetante, creme dental, pó de café. 

 Em uma terceira sala nos alunos eram colocados um fone de ouvido e diferentes 

sons de animais eram reproduzidos. 

 Todos os alunos percorreram as 3 salas e fizeram todas as atividades 

supracitadas. 

 Então o coordenador de debates encerrou esta etapa. 

 2ª etapa: 

 A etapa seguinte consistiu num debate sobre as experiências dos alunos ao 

participarem do circuito. 

 A turma dispôs as carteiras em forma de U para tornar o debate mais confortável  

e acolhedor, como num semicírculo. 

 O coordenador de debates buscou obter as impressões dos alunos sobre a 

experiência sensitiva que eles tiveram. Questões foram colocadas em discussão, tais como: “O 

que vocês sentiram ficando vendados?”; “Alguma situação fez vocês lembrarem de outra 

situação que já viveram?”; “O que vocês acharam de mais interessante?”. 

 A oficina foi encerrada aos 50 minutos. 
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APÊNDICE J – Descrição da oficina 4 

 

Descrição da Oficina 4 – Reprodução Humana 

 

Duração: 50 minutos. 

Tema: Reprodução humana. 

Subtema: Relações com a vida cotidiana e com outros seres vivos. 

Local: Sala de aula da própria turma. 

Materiais: 

 17 cartas em tamanho A4 com imagens relacionadas à reprodução.  

 2 cartolinas. 

 2 rolos de fita adesiva. 

 2 telefones celulares para gravação de áudios, fotografias e vídeos. 

Procedimentos: 

 O coordenador de debates verificou todas as cartas, materiais e equipamentos 

para certificar-se que estavam em número adequado e funcionamento perfeito. 

 O coordenador de debates explicou a dinâmica da atividade para todos os alunos 

e para a professora regente. 

 As turmas foram divididas em 2 grupos grandes. O coordenador de debates ficou 

coordenando um grupo e a professora regente fez o papel de coordenadora de debates e 

coordenou o outro grupo. 

 Cada grupo foi solicitado a montar em uma cartolina uma sequência de imagens 

para explicar aspectos da vida humana relacionados com a reprodução e suas etapas. 

 As 4 imagens dadas a cada grupo eram: Um casal de noivos na igreja casando, 

uma mulher grávida, um casal de namorados e uma mulher amamentando. 

 Os alunos foram convidados em montarem na cartolina uma sequência com 

essas cartas e explicarem como ocorrem as relações humanas e a relação com a reprodução. 

 Os coordenadores de debates conduziram seus grupos a discutir qual carta ficaria 

em qual posição e o porquê de cada opção. 

 Ao final da discussão cada grupo apresentou ao outro seu cartaz e explicou o 

raciocínio envolvido na produção da sequência solicitada. 

 Pontos de vista distintos foram observados e uma discussão foi realizada. 

 Após essa etapa o coordenador de debates começou a etapa seguinte. 

 Novas cartas com novas imagens foram colocadas em pauta, apresentadas 
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coletivamente à turma para que um novo debate iniciasse, testando-lhes a capacidade de 

contextualização das situações mostradas com o tema da aula. 

 As imagens tinham conteúdo variado, como por exemplo, cadela amamentando, 

galinha com pintinhos ao lado, filhotes de gato num balaio, árvore cheia de frutos, casal de 

periquitos encostando os bicos um no outro.  

 Então iniciou-se uma nova discussão coletiva sobre as imagens apresentadas e 

os alunos eram confrontados com perguntas do coordenador de debates e com as ideias dos seus 

pares. 

 Aos 50 minutos a atividade foi terminada. 
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APÊNDICE K – Descrição da Oficina 5 

 

Descrição da Oficina 5 – Avaliação do Projeto 

 

Duração: 50 minutos. 

Tema: Avaliação das oficinas realizadas. 

Subtema: Opiniões, pontos positivos, pontos negativos e críticas. 

Local: Sala de aula da própria turma. 

Materiais: 

 Aparelho de som portátil. 

 Uma bola de futebol. 

 2 telefones celulares para gravação de áudio, fotografias e vídeos. 

Procedimentos: 

 O coordenador de debates certificou-se antecipadamente de os materiais estão 

em estado adequado ao uso e se o funcionamento dos equipamentos está perfeito. 

 Ao iniciar a dinâmica o coordenador de debates orientou à turma e à professora 

regente sobre as normas de funcionamento da oficina. 

 As carteiras foram dispostas em forma de U para estimular o debate. 

 Tratou-se de uma dinâmica semelhante a uma círculo de cultura. 

 O coordenador de debates ligava o som que tocava uma música e, enquanto a 

música tocava, os alunos passavam a bola para o colega ao lado. 

 Aleatoriamente o coordenador de debates pressionava o botão de pause no 

aparelho de som. 

 Cabia ao aluno em que a música parasse responder uma pergunta sobre o projeto. 

 Foram perguntas como: O que te chamou atenção nas oficinas? As discussões 

fizeram você pensar alguma coisa nova? Você pesquisou algum assunto em casa após alguma 

oficina? O professor não explicou nada durante as oficinas. O que você achou disso? O que 

você não gostou nas oficinas? 

 A cada aluno era dada a oportunidade de expressar-se. Após a fala deste aluno, 

outros colegas intervinham completando com suas falas. 

 O processo reiniciava com a música sendo tocada e parada novamente. 

 Novas questões eram discutidas seguindo a mesma dinâmica. 

 Aos 15 minutos finais da oficina os alunos foram solicitados a fazer desenhos 

sobre algo que lhes tivessem chamado atenção durante todo o projeto (tema livre). 
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 Ao final dos 50 minutos a oficina foi encerrada pelo coordenador de debates. 
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APÊNDICE L – Capa do livro “A Expedição” – produto dessa dissertação 
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APÊNDICE M - Capa do livro “Corpopédia” – produto dessa dissertação 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do CEP-UFOP 
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