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ENSINO DO CORPO HUMANO – ABORDAGENS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS ESTADUAIS DE 

PLANALTINA DE GOIÁS 

 

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso é referente ao ensino do Corpo Humano no 8º 

ano do Ensino Fundamental. Levando em consideração a grande importância de conhecer e de 

compreender a complexidade do organismo humano, esta pesquisa quer conhecer como este 

conteúdo é abordado nos livros didáticos escolhidos pelos professores no município de 

Planaltina-GO e como os mesmos propõem abordar esta temática com os alunos. Existem 

algumas pesquisas que analisam os conteúdos abordados no livro didático, mas poucas que 

verificam quais as abordagens que os professores utilizam para desenvolver o tema em sala de 

aula. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a visualização da situação do ensino de 

corpo humano bem como as abordagens empregadas nas escolas estaduais do município, 

sendo possível a realização de um levantamento dos problemas diagnosticados.  

 

Palavras-Chave: Corpo Humano, Modelos, Metodologias de Ensino e Livro Didático. 

 

Abstract: This conclusion of course work is related to the teaching of the Human Body in the 

8th year of elementary school. Considering the great importance of knowing and 

understanding the complexity of the human body, this research wants to know how this 

content is covered in the textbook chosen by teachers in the municipality of Planaltina-GO 

and how they propose to address this issue with students. There are some studies that analyze 

the content covered in the textbook, but few that verify what approaches teachers use to 

develop the theme in the classroom. The development of this research allowed us to visualize 

the situation of teaching of human body as well as the approaches employed in the public 

schools of the city, making it possible to carry out a survey of the problems diagnosed. 

 

Keywords: Human Body Models, Methods of Teaching and Textbooks 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O ensino do corpo humano é fundamental na formação do aluno, visto que é de suma 

importância se conhecer e compreender a complexidade do seu próprio organismo, dinâmico, 

voluntário e involuntário capaz de gerar novas vidas e de realizar grandes coisas. Contudo, 

infelizmente este ensino tem se perdido na rotina da sala de aula e tem se tornado cada vez 

mais algo sem valor. Esta problemática é provocada pela soma de vários fatores que muitas 

vezes são ignorados. Além disso, os livros didáticos insistem em tratar o corpo humano como 

um somatório de partes, ficando cada vez mais escasso para o aluno o fato de ser um único 

organismo repleto de reações químicas e atividades que acontecem simultaneamente. Segundo 

os PCN:  

Para que o aluno compreenda a integridade do corpo, é importante 

estabelecer relações entre os vários processos vitais, e destes com o 

ambiente, a cultura ou a sociedade. São essas relações que estão expressas 

na arquitetura do corpo e faz dele uma totalidade. Discernir as partes do 

organismo humano é muitas vezes necessário para entender suas 

particularidades, mas sua abordagem isolada não é suficiente para a 

compreensão da idéia do corpo como um sistema. Portanto, ao se enfocar 

anatomia e fisiologia humanas é necessário selecionar conteúdos que 

possibilitem ao estudante compreender o corpo como um todo integrado, 

não como somatório de partes. (BRASIL, 1998, p.45) 

 

A divisão do corpo em sistemas pode provocar uma perda de aprendizagem, pois fica 

muito difícil para o professor relacionar o funcionamento dos sistemas sendo eles  trabalhados 

em diferentes bimestres. É muito mais fácil para o professor trabalhar sistemas separados, 

porém o mais importante é a aprendizagem do aluno, logo essa forma não permite uma 

abrangência integrada. Muitas vezes o aluno não compreende que todos os órgãos do corpo 

trabalham juntos. Outro problema desta metodologia é que não há como dividir os órgãos do 

corpo, por exemplo, os pulmões não fazem parte do sistema cardiovascular, mas são eles que 

oxigenam o sangue. 

 O corpo humano, os sistemas corpóreos, os órgãos, os tecidos e as células são temas 

abordados principalmente no 8º ano do ensino fundamental. Existem pesquisas sobre o corpo 

humano, sobre as concepções dos professores em relação a ele como é o caso das pesquisas de 

SHIMAMOTO (2002) e de ALBUQUERQUE (2002). Também temos estudos sobre as 

diferenças entre os corpos como é abordado na pesquisa de SOUZA (2002). No entanto, são 

escassos os estudos que investigam a formação do professor sobre esse tema e ainda as 
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formas, métodos e modelos que são aplicados no ensino do corpo humano no Ensino 

Fundamental. 

 A concepção de corpo humano é pessoal e fruto de influencias do contexto histórico 

no qual se está inserido. Sendo assim, temos várias concepções que não podem ser 

classificadas como certas ou erradas sem que sejam discutidas no contexto escolar. Ao longo 

da história humana, foram e ainda continuam sendo construídas diferentes concepções de 

corpo e de comportamento corporal, sendo elas submetidas aos valores sociais e sentimentais. 

Desta forma, a concepção de corpo acaba sendo individual e não geral. 

  O conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar 

associado a um melhor conhecimento do seu próprio corpo, com o qual tem 

uma intimidade e uma percepção subjetiva que ninguém mais pode ter, já 

que cada corpo é individual, único .(BRASIL,1998; p.46) 

 

A partir da década de 80 as investigações sobre o corpo humano ganham ênfase e há 

cada vez mais preocupação em representá-lo de alguma forma, um passo importante tanto 

para educação como, para a medicina, pois conhecer o próprio corpo é uma questão 

primordial.  

O ensino do corpo humano, assim como outros conteúdos escolares, deveriam ser  

baseados  no seguinte tripé: conhecimento específico, metodologias de ensino e a 

aprendizagem dos alunos.  

A primeira base deste tripé seria a leitura que o professor realiza do corpo humano e o 

que ele trabalha em sala de aula, ou seja, o que ele julga importante. Mas no estudo da própria 

anatomia será que existe alguma coisa que não seja relevante?  

 Assim como os alunos, os professores também têm pré-concepções, 

não somente quanto ao conteúdo científico, mas também quanto à visão de 

ciência e à visão de ensino e aprendizagem; e suas concepções são 

basicamente tão limitadas quanto as visões e ideias dos alunos nos mesmos 

domínios. (PACCA, et al, 2010, p.711) 

 

Contudo, isso não é culpa somente do professor, na realidade é fruto das influencias 

sofridas por ele em sua formação, como mostra Shimamoto (2004) 

O estudo do corpo humano é envolvido por uma abordagem 

logicista que corresponde a um percurso no qual se parte do mais simples e 

chega-se ao mais complexo, importando a lógica do conteúdo e não a do 

aluno. Esta perspectiva de ensino, possivelmente, está fundamentada na 

representação social do professor uma vez que, nesta há uma ênfase sobre a 

dimensão física de corpo humano (SHIMAMOTO, 2004, p.8).  
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Além disso, é completamente esquecido em sala de aula a essência do conceito de 

corpo humano, considerado como um conjunto de múltiplos fatores não só físicos e 

biológicos, mas também, emocionais, espirituais, caso contrário o corpo humano não teria 

vida. O corpo é também esculpido pelas emoções, pela linguagem, pela cultura, pela 

sensibilidade, e aprisioná-lo numa perspectiva biológica é impedir sua expressividade 

(SHIMAMOTO, 2004, p.8). 

A formação do professor é essencial no processo educacional, ele deve está preparado 

e capacitado para lecionar em sua área específica. Um grande problema no sistema 

educacional brasileiro tem sido o deslocamento de professores de suas áreas de formação para 

outras áreas para as quais não foram previamente preparados a fim de suprir a carência de 

outros educadores. O professor de Ciências Naturais como qualquer outro precisa estar 

capacitado de forma adequada para ser um facilitador da aprendizagem do aluno. E neste 

contexto é muito importante que o educador tenha um conhecimento específico sobre o 

conteúdo de anatomia humana bem como os saberes docentes a respeito. 

A conscientização da necessidade de saberes pedagógicos para o ensino de 

conhecimentos específicos é algo recente, que começa a ser colocada em questão. 

Ainda subsiste, de forma presente, a concepção de que basta dominar um conteúdo 

específico para poder ensinar, fruto de uma concepção em que ensinar é a mera 

transmissão dos conteúdos de quem sabe, para o aluno que não sabe. (GOMES, 

p.3)  

 

 Então, pensar em formas de melhorar essa formação é sempre válido, porque com 

professores mais bem preparados melhores serão os alunos. Essa pesquisa visa conhecer um 

pouco sobre a formação dos professores de Ciências Naturais das escolas estaduais do 

município de Planaltina Goiás. 

 Pensar em melhorar a formação dos professores e dos jovens, 

considerando que uma leva à outra, implica, em primeiro lugar, conhecer os 

professores atuais e reconhecê-los como sujeitos responsáveis por qualquer 

mudança significativa que possa ocorrer na educação escolar. 

(GUIMARÃES, et al, 2006, p. 2) 

 

 O professor de Ciências Naturais durante a sua formação precisa ter tido a 

oportunidade de estudar de forma adequada a anatomia humana. È imprescindível que ele 

saiba reconhecer as funções do organismo humano bem como a especificidade de cada órgão, 

além disso, é importante que ele tenha sido capacitado para ensiná-lo de forma integrada 

como é ressaltado pelos PCN. 

Segundo ponto são as metodologias e os recursos didáticos adotados para este ensino, 

por que sempre considera-se um modelo padrão da anatomia humana? Sendo que existem 
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tantas raças, formas e tamanhos. Será que existem apenas homens atléticos e jovens, como é 

adotado nos livros? E estes trazem de forma produtiva os conteúdos do corpo humano? E com 

relação ao corpo de um idoso ou de uma grávida? São tantas transformações nestes dois 

exemplos, há uma mudança radical que, com toda certeza, vale a pena estudar. E muitas vezes 

o professor fica preso àquele modelo tradicional e deixa de trabalhar outros exemplos que 

poderiam enriquecer muito a concepção de corpo humano que o aluno constrói ao longo da 

vida. 

Muitas vezes os educadores não dispõem de todo o material necessário para melhorar 

a visualização do aluno em suas aulas de anatomia humana. Ocorrendo assim a centralização 

do livro didático. Os professores utilizam o livro como o instrumento principal que orienta o 

conteúdo a ser administrado, a sequência desses conteúdos, as atividades de aprendizagem e 

avaliação para o ensino das Ciências. (PEDREIRA, et al, 2010).  Certamente o LD é um 

recurso didático de grande importância, mas não deve ser o único. Sabemos que a qualidade 

dos livros didáticos vem num crescente processo de melhora (VASCONCELOS e SOUTO, 

2003; BRASIL, 2007), mas nunca teremos um livro ou coleção que atenda a todas as 

demandas dos professores de cada região (NETO & FRACALANZA, 2003). Dessa forma, é 

necessário que os professores procurem formas de complementar as informações presentes 

nos LD, além de pensar em estratégias que facilitem sua abordagem na sala de aula. 

O terceiro ponto deste estudo é o produto dos dois primeiros pontos, é a somatória de 

como a aprendizagem é orientada pelo professor mais os modelos, metodologias e recursos 

por ele aplicados, assim o aluno irá se conectar com tudo isso e construirá a sua 

aprendizagem. O triste é que muitas vezes esta aprendizagem não é significativa, porque não 

foi levado em consideração o que o aluno já sabia, apenas foram passadas inúmeras 

informações. Segundo Moreira (2000):  

Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor 

passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, 

de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados 

dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está 

progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também 

fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e 

diferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói 

seu conhecimento, produz seu conhecimento (MOREIRA, 2000, p. 5). 

  

 Na sala de aula o ensino do corpo não deve ser ministrado de forma arbitrária onde o 

aluno é um receptor e o professor um transmissor, como já foi relatado, compreender as 

concepções e o funcionamento do próprio corpo é de grande importância na formação do 
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aluno. Deste modo, um ensino que só o leve a decorar não irá auxiliá-lo na construção de uma 

aprendizagem significativa.  

 O modelo didático tradicional traz como pressupostos básicos a 

formação dos alunos a partir da transmissão de conteúdos fundamentais da 

cultura vigente, numa perspectiva enciclopédica, de caráter cumulativo e 

fragmentado, primando-se pelo saber acadêmico, incluindo a hierarquia 

entre professor-aluno e a orientação da formação no sentido de submissão, 

passividade e aceitação acrítica de normas. Os conhecimentos que os alunos 

trazem não são considerados, o papel do professor é possuir um bom 

domínio do conteúdo para transmiti-lo de maneira clara e organizada 

sequencialmente e a avaliação centra-se naquilo que foi memorizado no 

processo transmissão/recepção. (GUIMARÃES, et al, 2006, p. 7) 

 

Segundo Ausubel a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento 

tem significados para o aluno e ele é armazenado juntamente com construções prévias que o 

aluno já têm estabelecidas em seu cognitivo, que são os subsunçores. Ou seja, o professor tem 

que considerar o conhecimento prévio do aluno e partir daí para levar o novo conhecimento 

(MOREIRA & MASINI, 1982).  

 Duas condições são necessárias para que a aprendizagem 

significativa ocorra: (i) o indivíduo deve manifestar uma intenção, uma 

disposição, para relacionar de forma não-arbitrária e substantiva os novos 

conhecimento aos anteriores; e (ii) os novos conhecimentos devem ser 

potencialmente significativos, ou seja, passíveis de serem postos em relação 

inteligível com as estruturas prévias. (ARRUDA, et al, 2003, p.4) 

 

Assim o aluno terá condições de construir uma aprendizagem significativa sobre o 

corpo humano e poderá aplica-la em qualquer momento de sua vida. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral   

Conhecer a abordagem do conteúdo de corpo humano no ensino fundamental nas escolas 

estaduais de Planaltina Goiás. 

2.2 Objetivos específicos  

 Analisar como os PCN e as Orientações Curriculares propõem abordar o ensino do 

corpo humano; 

 Analisar as representações de corpo humano que estão presentes nos livros didáticos 

escolhidos pelos professores participantes; 
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 Realizar uma análise crítica do conteúdo do corpo humano dos livros didáticos 

selecionados e utilizados pelos professores do 8º ano do ensino fundamental;  

 Conhecer, pelo relato dos professores, quais as metodologias utilizadas para 

desenvolver o tema; 

3. JUSTIFICATIVA 
 

O ensino do corpo humano é fundamental para a construção do cidadão. Saber e 

conhecer a própria anatomia é algo universal e deve estar presente na bagagem cognitiva de 

qualquer pessoa. Esta pesquisa tem a missão de investigar quais são as propostas apresentadas 

pelos PCN e pelas Orientações Curriculares sobre o ensino do corpo humano, conhecer as 

representações de corpo humano dos livros didáticos bem como a forma que eles abordam 

este tema e ainda por meio de entrevistas identificar as metodologias adotadas pelos 

professores neste ensino.    

Como existem poucas pesquisas nesta área e como a educação no Estado de Goiás 

enfrenta problemas gravíssimos de evasão escolar, professores desanimados, alunos 

desestimulados e falta de recursos, pesquisas como esta, que averiguam a situação do 

processo de ensino-aprendizagem são muito importantes.  

Além disso, o PNLD (2011, p.14) diz: “livro didático tem o papel de ser “um 

instrumento de apoio, problematização estruturação de conceitos, e de inspiração para que 

os alunos, e o próprio professor, investiguem os diversos fenômenos que integram o seu 

cotidiano.” Ou, seja, o livro didático tem que assumir perfeitamente o seu papel no processo 

de ensino aprendizagem, contudo os livros do 8º ano do ensino fundamental não são 

instrumentos de inspiração e apoio tanto para o aluno como ao professor, e a abordagem do 

corpo humano é monótona e usa sempre o velho e tradicional modelo de corpo humano, um 

homem de pele clara, corpo atlético e jovem. Com  isso, muitas vezes o aluno não consegue 

se identificar com este modelo. 

Com este trabalho será possível conhecer um pouco mais do universo do ensino do 

corpo humano e a situação em que se encontra este ensino nas escolas estaduais do município 

de Planaltina Goiás. Os resultados a serem encontrados têm o único objetivo de mostrar os 

problemas do sistema educacional como forma de alerta as diretorias responsáveis. 

4. METODOLOGIA 
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Este trabalho foi realizado na cidade de Planaltina no estado de Goiás. 

Enquadra-se em pesquisa qualitativa e foi desenvolvido em cinco etapas. 

 Primeiramente foi analisado como é abordado o ensino do corpo humano nos PCN e 

nas Orientações Curriculares de Goiás e em seguida foi feita uma breve comparação entre 

ambos, a fim de verificar a existência de divergências.  

 Após isso foram visitadas oito escolas estaduais do município, todas as que atendem 

ao 8º ano do Ensino Fundamental, só uma escola ficou fora da amostragem por não atender a 

este segmento. Nestas escolas, com a autorização da coordenação, realizei entrevistas com os 

professores por meio de um questionário semi aberto a fim de verificar as metodologias 

adotadas e as dificuldades encontradas no ensino do corpo humano (Apêndice 1). 

 Em seguida, por meio do levantamento dos livros didáticos adotados pelos professores 

entrevistados, foram escolhidas as duas coleções mais utilizadas por eles para análise. Com os 

livros escolhidos realizei a análise crítica deles com base nos editais do PNLD 2009 e 2011 

(Programa Nacional de Livro Didático) e nas propostas para o ensino de anatomia humana 

sugeridas pelos PCN.  

  Por último, com os dados coletados foi realizada a discussão e a análise destes de 

forma crítica e objetiva a fim de atender aos objetivos propostos pelo estudo.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Análise dos PCN e das Orientações Curriculares do estado de Goiás 

 

Os PCN do terceiro e quarto ciclos orientam o ensino do corpo humano como um todo 

integrado, sugerindo sempre abordagens comparativas do ser humano com outros animais. 

Também dá ênfase a importância do aspecto evolutivo. 

Neste ciclo busca-se uma melhor compreensão sobre as funções vitais 

essenciais para a manutenção do corpo como um todo, abordando-se 

também as semelhanças e diferenças entre o ser humano e demais seres 

vivos, tendo sempre como base os pressupostos da teoria de evolução, o que 

traz vantagens apontadas em “ Ser Humano e Saúde” no terceiro ciclo. 

(BRASIL, 1998, p.102) 

  

 Os PCN também orientam a utilização de modelos anatômicos tridimensionais, atlas e 

até mesmo recursos tecnológicos para melhor visualização do aluno e também para que ele 

seja capaz de compreender o processo de digestão no seu próprio organismo, assim como 
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outros processos fisiológicos. O uso destes materiais coopera par o aluno construir seu próprio 

conhecimento, assim ele irá se conhecer e entender o funcionamento do seu organismo. 

   A partir das ideias que os estudantes têm para compreender a 

digestão dos alimentos no seu próprio organismo, é necessária a construção 

de uma representação, inclusive em visão tridimensional, do sistema 

digestório no corpo humano, seus órgãos e anexos (glândulas salivares, 

fígado, vesícula biliar, pâncreas), com a ajuda de atlas e modelos 

anatômicos ou informática. Aqui, a comparação entre vários aparelhos 

digestórios, com destaque para o das aves e o dos mamíferos ruminantes, 

com as especificidades nas formas e nas funções, pode facilitar a 

compreensão do sistema digestivo. Ao se trabalhar os alimentos e os 

processos mecânicos e químicos da digestão, testes e experimentos são 

importantes para serem vivenciados e refletidos mediante problematizações, 

por exemplo, sobre a composição dos alimentos, sobre o papel da saliva na 

digestão, entre outros. (BRASIL, 1998, p. 75) 

 

 Relatar a forma como os diferentes sistemas do corpo se integram é outro ponto 

orientado pelos PCN. Para o aluno construir a ideia de um corpo integrado o professor precisa 

a todo tempo demonstrar esta relação de dependência entre os sistemas, mesmo porque essa 

separação sistêmica é adotada didaticamente, mas de fato ela não existe no corpo. Na 

realidade trata-se de um único e complexo sistema que forma um organismo. Como por 

exemplo, o sistema circulatório que está presente em todo organismo e tem a função de irrigar 

todo o corpo por meio dos vasos sanguíneos, assim como os sistemas nervoso e endócrino que 

agem em toda parte.  

Torna-se muito importante indicar o contato dos capilares sanguíneos 

com o tubo digestivo e outros tecidos do corpo, seu papel na troca de 

substâncias entre os tecidos, constituídos por células, e o sistema 

circulatório, apontando-se, também aqui, os modos como diferentes sistemas 

se integram no corpo. (BRASIL, 1998, p. 75) 

 

 Outra alternativa sugerida para melhor visualização dos órgãos, tecidos e células é a 

utilização de microscópio ou até mesmo o uso de órgãos de outros animais. O enfoque é 

proporcionar ao estudante a possibilidade de que por meio de observações diretas ou indiretas 

ele consiga imaginar seus próprios órgãos e entender suas respectivas funções. A observação 

direta dos tecidos e órgãos de outros animais poderá ajudar o estudante a imaginar órgãos e 

sistemas do corpo humano, auxiliado também por outros recursos de observação indireta. 

(BRASIL, 1998, p.75) 

 O corpo humano mais do que envolvido por processos físicos também sofre 

consequência por processos mentais. A emoção faz parte da mente humana e esta por sua vez 
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esta totalmente ligada ao corpo. Cabe ao professor deixar clara essa relação em suas aulas de 

anatomia, pois este estudo, além de físico e concreto é abstrato e invisível também. 

Os aspectos emocionais estão geralmente ausentes, como se o corpo e 

a mente humanos fossem entidades diferentes e estanques. Mesmo em se 

tratando de alimentação ou de locomoção, o professor pode sublinhar a 

participação dos processos mentais no seu funcionamento, facilitando o 

entendimento do corpo como um todo. (BRASIL, 1998, p. 76) 

 

 A partir da compreensão clara da relação existente entre as emoções e o corpo humano 

é possível ao professor tratar em suas aulas outros aspectos comportamentais e a influência 

dos sentimentos sobre o organismo. Os PCN enfocam a importância da educação sexual 

levando em consideração as representações já criadas pelos alunos e a significação que eles já 

têm construída, também apresenta a necessidade de trabalhar os aspectos emocionais 

envolvidos, e a identidade de gêneros. Os processos de ejaculação, fecundação e ciclo 

menstrual também devem ser bem definidos. Assim como as DST’s, a gravidez na 

adolescência e o uso de contraceptivos. 

As informações devem ser claras e objetivas, combatendo 

preconceitos que atrapalham o desenvolvimento da sexualidade, na 

perspectiva de uma convivência solidária, buscando-se tranqüilizar os 

estudantes, trabalhando-se com profundidade compatível as suas dúvidas, 

mas sem sobrecarregá-los com detalhes anatômicos e fisiológicos. Ao 

destacar atitudes e valores relativos à sexualidade, é importante que 

atividades específicas sejam desenvolvidas, como debates, produção de 

cartazes e textos, dramatização e outras que enfoquem temas dessa 

natureza, cuidando-se para que sejam bem definidas e compreendidas pelos 

estudantes. (BRASIL, 1998, p. 77) 

 

 Os PCN também sugerem trabalhar o ser humano no enfoque social como um ser que 

faz parte de uma sociedade e que tem o tempo todo que relacionar-se com as pessoas 

formando grupos. O ser humano organiza-se em vários grupos sociais (família, amigos, 

escola, cidade, país) com os quais interage de várias formas. (BRASIL, 1998, p.77) 

 Segundo os PCN os órgãos do sentido do corpo humano devem ser trabalhados 

associados a atividades diferenciadas. 

Também são interessantes as investigações sobre os sentidos 

humanos, combinando-se trabalhos práticos, leituras e outros tipos de 

atividades, para conhecer os limites da percepção, as formas de energia e as 

substâncias perceptíveis, e como isso se dá nos diferentes órgãos dos 

sentidos. (BRASIL, 1998, p.104) 
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 Os PCN também apresentam o ensino sobre drogas ligado a suas ações no sistema 

nervoso e o ensino das doenças relacionadas ao meio e também as decorrentes do ciclo de 

vida, propõem ainda o “Autoconhecimento” para o “Autocuidado”. 

  Os PCN, de forma geral, apresentam propostas, métodos e metodologias de diferentes 

naturezas a fim de possibilitar ao professor sugestões de trabalho em sala de aula. Cada 

proposta apresentada vem seguida de sua respectiva importância. Mas o objetivo central é 

criar formas para que o aluno consiga conhecer seu corpo e construir uma aprendizagem 

significativa sobre ele e suas relações com o meio e com outros seres vivos. 

 As propostas apresentadas pelos PCN são boas e podem sim ser aplicadas nas escolas, 

contudo para isso acontecer é necessário subsidiar os professores com o preparo e formação 

adequados além é claro da implementação das escolas com os matérias necessários para 

melhorar a qualidade deste ensino. 

As orientações curriculares estão organizadas em quatro eixos temáticos: Terra e 

Universo; Vida, Ambiente e Diversidade; Ser Humano e Saúde; Ciência, Tecnologia e Saúde. 

Cada eixo vem relacionado aos conteúdos e as expectativas de ensino e aprendizagem. 

Os conteúdos de o eixo temático Ser Humano e Saúde estão de acordo com os PCN. É 

exposta a abordagem do corpo humano por funções ocorrendo sempre de forma 

contextualizada e com comparações do organismo  humano com o de  outros animais, além 

disso, há sempre a preocupação de que o ensino do corpo humano seja trabalhado como um 

todo integralizado.  

5.2 Análise dos Livros Didáticos 

 O livro didático é um importante instrumento usado no processo de ensino-

aprendizado. Por isso, muitos pesquisadores tem se preocupado em analisar este recurso 

didático a fim de propor melhorias e encontrar soluções para os problemas encontrados. Além 

disso, o governo tem investido em projetos e programas voltados para este assunto. 

Programas de melhoria da qualidade do livro didático brasileiro e de 

distribuição ampla para os estudantes de escolas públicas têm sido uma das 

principais ações do governo federal e seu Ministério da Educação desde a 

década de 30 do século passado. (NETO & FRACALANZA, 2003) 

 

 De acordo com a coleta de dados realizada no decorrer deste projeto, utilizando como 

instrumento um questionário semi-aberto, aplicado aos professores de Ciências Naturais da 

rede estadual do município de Planaltina Goiás, foram verificadas as coleções adotadas por 
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eles, sendo que as duas mais citadas foram selecionadas para a realização de uma análise 

crítica, como foi proposto no início do trabalho.   

 Por meio da coleta de dados percebe-se que 43,75% dos entrevistados utilizam a 

coleção O corpo Humano (BARROS & PAULINO, 2008), 12,50%  utilizam a coleção 

Ciências, Natureza e Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009), 12,50% usam cada um uma 

coleção diferente e que 12,5% não adotam nenhum livro específico utilizam várias coleções e 

fontes bibliográficas, ou seja, os professores indicam uso simultâneo de várias coleções 

didáticas, de editoras ou autores distintos, para elaborar o planejamento anual de suas aulas e 

para a preparação das mesmas ao longo do período letivo de acordo com o assunto que estão 

trabalhando em sala de aula. Como os livros didáticos O corpo Humano (BARROS & 

PAULINO, 2008) e Ciências, Natureza e Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009) foram os 

mais indicados pelos entrevistados, estes foram escolhidos para a realização de uma breve 

análise crítica. 

 

 Coleção 1 - O Corpo Humano (BARROS & PAULINO, 2008), editora Ática. 

 

 O livro está dividido em cinco grandes unidades, começando pela organização do 

corpo humano tratando do ser humano inicialmente como um ser integrado, segundo 

BARROS & PAULINO (2010): Nosso organismo, como o de outros seres vivos, possui um 

metabolismo, ou seja, um conjunto de mecanismos que lhe permitem obter energia, crescer, 

além de formar, desenvolver e renovar suas estruturas. Fica bem clara a intenção dos autores 

de introduzirem o conteúdo de corpo humano de forma expansiva e interdisciplinar, tanto que 

tratam de aspectos sociais e culturais. Mas, o livro trás o aspecto evolutivo rapidamente em 

duas páginas apenas e ainda se encontra intitulado como “Para ir mais longe”. Esse ponto é 

intrigante, pois a evolução é à base da ciência e, além disso, o estudo detalhado da evolução 

humana poderia facilitar o estudo do organismo no decorrer do ano.  

 Os autores trazem uma visão geral da célula, utilizam bons esquemas e 

representações, descrevem as principais partes das células bem como as organelas e suas 

funções, e ainda discorrem rapidamente sobre fagocitose e pinocitose. Tratam também da 

divisão celular e das células haplóides e diplóides. Outro aspecto interessante é que traz como 

leitura complementar as células tronco e o seu uso. Continuam com os níveis de organização 

utilizando imagens virtuais (Figuras 1 e 2) e fotos de microscópios eletrônicos o que 

enriquece bastante a visualização do aluno.  
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A partir da segunda unidade os autores optam por relatar separadamente cada sistema 

do corpo humano, apenas os organizam em grupos por critério de funções. Ao relatarem sobre 

reprodução introduziram o tema com uma conversa informal e superficial sobre sexo e 

apresentaram separadamente os sistemas genitais feminino e masculino. Relatam sobre 

ovulação, gravidez e os partos normal e cesário, neste momento as ilustrações (Figuras 3 e 4) 

sobre os partos são muito interessantes e mostram até os ossos da bacia da mulher, contudo 

Figura 1– Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p.33) 

Figura 2 - Imagem do livro O corpo Humano 

(BARROS, 2008, p.32) 
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pouco se fala das mudanças que o corpo feminino sofre durante a gestação perdendo-se assim 

várias abordagens enriquecedoras para a aprendizagem do aluno.  

 

                     Figura 3- Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p.56) 

               

 

 

Figura 4 - Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p.57) 
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Este livro traz um capítulo inteiro dedicado a genética tratando várias abordagens 

como as descobertas de Mendel, o projeto genoma e clonagem.  Também discorre sobre a 

importância dos alimentos e alimentação saudável mostrando muitas informações importantes 

e outras adicionais, mas sempre contextualizando o conteúdo e interagindo com o leitor. Em 

seguida, parte para o sistema digestório humano (Figura 5) dando bastante ênfase para os 

dentes e a saúde dentária e discorre rapidamente sobre os outros órgãos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sistema respiratório (Figura 6) a única coisa dita para a faringe é: Já estudamos a 

faringe no capítulo anterior. Ela também participa da respiração, sendo o órgão que 

comunica as cavidades nasais com a laringe.  Mais nada é relatado sobre este órgão. Os 

autores expõem a relação do sistema respiratório com os sistemas circulatório e ósseo (Figura 

7), o que é muito importante no ensino do corpo humano. E também tratam de algumas 

doenças respiratórias.  

Figura 5 - Imagem do livro O Corpo Humano 

(BARROS, 2008, p. 116) 

Figura 6 - Imagem do livro O Corpo Humano 

(BARROS, 2008, p. 130) 
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No sistema circulatório (Figura 8) 

é explicado minuciosamente as 

características do sangue  os  sistemas 

ABO e Rh. E neste mesmo capítulo é 

tratado o sistema linfático (Figura 9) de 

maneira superficial. E  ao final do capítulo 

que relata sobre a excreção humana é 

sugerida uma prática experimental sobre a 

verificação da presença de vitamina C nos 

alimentos, ou seja, uma experimentação 

sem nexo algum com o conteúdo 

abordado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Figura 7 - Imagem do livro O Corpo Humano 

(BARROS, 2008, p.33) 

Figura 8 - Imagem do livro O Corpo 

Humano (BARROS, 2008, p.142) 

Figura 9 - Imagem do livro O Corpo Humano 

(BARROS, 2008, p. 33) 
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O sistema de locomoção é dividido em esqueleto humano e os músculos, são usadas 

boas imagens e representações (Figura 10) e são propostas boas atividades práticas . Os 

sentidos são expostos separadamente sem tratar as relações presente entre estes órgãos.  

 

         

Os sistemas nervoso e endócrino são tratados no final do livro, é muito comum autores 

optarem por esta organização pelo fato de se tratarem de sistemas que controlam todos os 

outros, contudo, eles poderiam ser tratados no início e ao longo do estudo do corpo sempre 

fazendo relações com tais sistemas, porque desta forma o aluno já saberia as funções nervosas 

e hormonais. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que não é tratado sobre higiene corporal a não 

ser a higiene dentária. Segundo os PCN uma das capacidades que o aluno de ciências naturais 

deve desenvolver é valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção para o 

desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos de alimentação, de convívio e de lazer; 

(BRASIL, 1998, p.60) 

 De forma geral, o livro analisado apresenta modelos, representações e imagens bem 

detalhados e com legendas claras e objetivas, contudo há a prevalência do velho e tradicional 

modelo de corpo humano atlético, com pele clara e jovem não valorizando e nem 

demonstrando a diversidade da população brasileira e reforçando assim um estereótipo pouco 

encontrado no Brasil com o qual na maioria das vezes o aluno não consegue se identificar. O 

material concede ainda propostas de atividades em grupo e individual, também têm algumas 

sugestões experimentais (Anexo 1). Mas, o corpo humano continua sendo trabalhado em 

partes e poucas vezes há a correlação destas partes. O que contribui para que o aluno construa 

uma aprendizagem de corpo humano fragmentado e formado por partes individuais, visto que 

o livro é sua fonte de inspiração como é tratado no PNLD (2011):  

Figura 10 – Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p.170) 
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Nesse processo inovador de ensino e aprendizagem, no qual tanto o 

aluno quanto o professor estão cada vez mais se apropriando de 

ferramentas da Ciência para a reconstrução do conhecimento e da 

linguagem científica, o livro didático aparece como um instrumento de 

apoio, problematização, estruturação de conceitos, e de inspiração para que 

os alunos, e o próprio professor, investiguem os diversos fenômenos que 

integram o seu cotidiano. (BRASIL, 2011, p.12)  

 

 Em poucos momentos a coleção faz comparações entre o corpo humano e o de outros 

animais (Anexo 2). 

 

 Coleção 2 - Ciências, Natureza e Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009) 

 

O livro é iniciado com o desenvolvimento do conhecimento do corpo através do tempo 

e com a concepção de corpo como sendo um único sistema integrado, e um fato peculiar e 

muito positivo é que neste momento os autores já relatam a ação do controle hormonal e 

nervoso, e tratam ainda rapidamente sobre citologia. No entanto, a coleção não apresenta 

claramente os fatores evolutivos do organismo. 

A coleção está organizada em sete unidades. A segunda unidade trata das funções de 

nutrição, a qual é dividida em capítulos nos quais os autores discutem a composição do 

alimento, o aproveitamento do alimento pelo corpo bem como suas modificações físicas e 

químicas, e por fim a absorção dos nutrientes pelo organismo. O interessante é que não há o 

ensino mecânico, primeiramente são tratadas e discutidas as transformações químicas e físicas 

e só depois é apresentado o órgão, ou seja, o aluno primeiro aprende o que e como acontece e 

depois onde ocorre. Outro fato é que os autores comparam o sistema digestório humano 

(Figura 11) com o de outros animais (Anexo 3) (aves e ruminantes), o que é indicado pelos 

PCN  

A partir das idéias que os estudantes têm para compreender a 

digestão dos alimentos no seu próprio organismo, é necessária a construção 

de uma representação, inclusive em visão tridimensional, do sistema 

digestório no corpo humano, seus órgãos e anexos (glândulas salivares, 

fígado, vesícula biliar, pâncreas), com a ajuda de atlas e modelos 

anatômicos ou informática. Aqui, a comparação entre vários aparelhos 

digestórios, com destaque para o das aves e o dos mamíferos ruminantes, 

com as especificidades nas formas e nas funções, pode facilitar a 

compreensão do sistema digestivo. Ao se trabalhar os alimentos e os 

processos mecânicos e químicos da digestão, testes e experimentos são 

importantes para serem vivenciados e refletidos mediante problematizações, 

por exemplo, sobre a composição dos alimentos, sobre o papel da saliva na 

digestão, entre outros. (BRASIL, 1998, p.75) 
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No sistema cardiovascular (Figura 12) é tratada a circulação, a função e a composição 

do sangue com a exposição de algumas doenças e com associação aos outros sistemas do 

corpo.  

O sistema respiratório (Figura 13), sistema nervoso, o sistema urinário (Figura 14), o e 

os órgãos do sentido são apresentados de forma contextualizada e os autores sempre procuram 

associá-los a outros sistemas.  

 

 

 

 

Figura 11 - Imagem do livro Ciências, Natureza e 

Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009, p. 46) 

Figura 12 - - Imagem do livro Ciências, 

Natureza e Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 

2009, p. 74) 

Figura 13 - Imagem do livro 

Ciências, Natureza e Cotidiano 

(TRIVELLATO, et al, 2009, p. 106) 
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Figura 14 - Imagem do livro Ciências, Natureza e Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009, p. 122)           

A reprodução é trabalhada paralelamente as glândulas endócrinas e mostra de forma 

clara e objetiva todos os aspectos da reprodução humana, mostrando as mudanças físicas 

decorrentes da puberdade, a ação hormonal, os gametas, a fecundação. Mas as doenças 

sexualmente transmissíveis e os métodos contraceptivos são relatados rapidamente em apenas 

três páginas (199, 200 e 201). Esse fato é preocupante porque é de grande importância o 

estudo mais profundo destes temas para o adolescente. E um dos conceitos que segundo os 

PCN devem ser desenvolvidos é   

Caracterização do ciclo menstrual e da ejaculação, associando-os à 

gravidez, estabelecendo relações entre o uso de preservativos, a 

contracepção e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, 

valorizando o sexo seguro. (BRASIL, 1998, p.78). 

 

 Já as mudanças ocorridas no corpo durante a gestação são mostradas claramente com 

imagens bem elaboradas. (Anexo 4)  

 Os ossos, os músculos são trabalhados de forma conjunta tratando dos ligamentos, dos 

tendões. Ao falar da pele os autores discorrem sobre a unha e as glândulas sebáceas.  

De forma geral, o livro sempre busca deixar evidente as interações existentes entre os 

diferentes sistemas do organismo humano, de maneira tal que fica pouco evidenciado a 

famosa divisão sistemática. Além disso, como já foi dito, os autores apresentam 

primeiramente o conhecimento e só depois o órgão. Assim, a aprendizagem se constrói de 

forma não mecânica e decorativa e sim de maneira interdisciplinar. E a comparação dos 
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sistemas humanos com o de outros animais possibilita ao aluno construir uma aprendizagem 

mais ampla.  

A coleção é consistente com sua proposta pedagógica, com boas 

ilustrações e atividades práticas e de pesquisa. Evidencia as possibilidades 

de trabalhar de forma integrada com conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais. Também consegue lidar de forma adequada com a produção 

histórica do conhecimento científico, com a contextualização dos conteúdos 

e integração com outras áreas e disciplinas.(BRASIL, 2011, p.76) 

 

 O livro também apresenta propostas de atividades diferenciadas (práticas 

experimentais e projetos), algumas individuais e outras em grupos, as questões são bem 

elaboradas e contextualizadas e ao final dos capítulos sempre estão expostas sugestões de 

leitura e de sites.  

Tendo como pressuposto básico reconstruções e reestruturações dos 

conhecimentos dos alunos, a coleção propõe ao longo dos capítulos 

questionamentos para desafiar os alunos e promover a emergência de novos 

conhecimentos a partir do que já conhecem. Embora nem sempre haja 

encadeamento claro entre os questionamentos propostos e os procedimentos 

para identificar os conhecimentos dos alunos, são propostos textos, 

atividades individuais e de grupo, visando produzir respostas às questões 

propostas. Destacam-se também atividades de discussão e reflexão, projetos 

e propostas de envolvimento em arte, ainda que algumas delas apareçam 

apenas de forma complementar no Manual do Professor. (BRASIL, 2011, 

p.76) 

 

 Os modelos e imagens anatômicos são bem detalhados todos com legendas, mas o 

modelo principal continua sendo o homem jovem de pele clara.    

Outro ponto que deve ser ressaltado é o fato dos autores sempre se preocuparem em 

citarem as doenças relacionadas ao assunto desenvolvido. Os PCN apresentam como 

perspectiva do eixo temático Ser Humano e Saúde a compreensão do corpo como um todo e 

da saúde humana como integrados das dimensões ambientais, socioculturais e orgânica. 

A coleção está no Guia de Livros Didáticos PNLD do ano de 2011 onde foi analisada. 

Conforme o guia atende aos critérios estabelecidos no Edital, nesta avaliação o seu projeto 

gráfico foi classificado como ótimo e a sua proposta pedagógica como sendo boa.   

5.3 Análise dos questionários aplicados aos professores do 8º ano das escolas 

estaduais de Planaltina Goiás. 
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Conforme a pesquisa realizada com dezesseis professores de Ciências Naturais do 8º 

ano das escolas estaduais do município de Planaltina Goiás, foi possível realizar um 

levantamento de dados sobre a formação destes professores e os métodos e metodologias por 

eles utilizados nas aulas de anatomia humana  por meio da aplicação de um questionário.  

Foram visitadas oito escolas das quais todas atendem ao Ensino Fundamental segunda 

fase e ao Ensino Médio. São no total nove escolas estaduais na cidade, mas uma não foi 

contabilizada neste trabalho por não atender ao segmento do Ensino Fundamental 2. 

 Um dado alarmante é a quantidade de professores formados em outras áreas dando 

aula de Ciências Naturais, principalmente profissionais licenciados em Matemática. Dos 16 

professores 6 (37,5%) são formados em Matemática, 6 (37,5%) em Ciências Biológicas, 2 

(12,5%) em Química, 1 (6,25%) em Ciências Naturais e 1 (6,25%) em Educação Física.  

Assim, fica difícil manter a qualidade no ensino do corpo humano, pois o professor 

deslocado de sua área para lecionar em outra não tem o preparo necessário para ser um 

facilitador da aprendizagem do aluno. Assim, como é proposto no início deste trabalho é 

necessário que o professor tenha a capacitação adequada na área de anatomia humana para 

lecionar a respeito do corpo humano. Esta capacitação tem que ser tanto de cunho 

conteudístico como metodológico. Caso contrário torna-se difícil para o aluno alcançar um 

dos objetivos do ensino fundamental proposto pelos PCN: Conhecer o próprio corpo e dele 

cuidar, 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; 

(BRASIL, 1998; p.7).  

 Dos professores entrevistados cerca de 7 (43,75%), os matemáticos e químicos, não 

tiveram a oportunidade de estudar o conteúdo de anatomia humana durante a sua formação, 

mesmo porque muitos deles não foram formados para lecionar a matéria de Ciências Naturais. 

Desta maneira, o ensino do corpo humano nas salas de aula fica muito prejudicado. O 

professor tem que buscar um preparo por conta própria para lecionar algo para o qual não foi 

previamente preparado. E ainda alguns dos 9 (56,25%) professores que tiveram a 

oportunidade de estudar o corpo humano alegaram que o que conseguiram construir durante 

seu período de formação não foi o suficiente para capacitá-los para lecionar este conteúdo em 

sala de aula. Existe uma forte correlação entre “conhecer o conteúdo que se deve ensinar”, 

isto é, o domínio de conteúdo deve ser trabalhado com o aluno, isto é, o conteúdo escolar. 

(CARVALHO, et al, 2003, p.5)  

 Mediante o contato com os professores foi possível perceber que eles compreendem a 

importância do ensino do corpo humano para os alunos e mesmo não tendo o preparo 
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necessário para este ensino a maioria, 13 (81,25%), afirmou gostar de trabalhar o assunto em 

sala de aula e 3 (18,25%) confessou não gostar. 

 Quando perguntado como se classificavam as suas aulas 9 (56,25%) professores 

afirmaram realizar aulas mistas, ora discursiva, ora demonstrativa, ora expositiva, mas 7 

(43,75%) utilizam um só tipo de aula no ensino de corpo humano. Sabendo a complexidade 

do organismo humano bem como todas as funções que desempenha simultaneamente, é 

notório que torna-se impossível lecionar este tema de forma satisfatória utilizando apenas um 

método de ensino, mesmo porque este conteúdo ocupa todo o ano letivo do 8º ano do Ensino 

Fundamental. Os PCN (1998) sugerem formas diferenciadas de trabalhar o corpo humano a 

fim de proporcionar uma melhor visualização e compreensão aos alunos como métodos 

comparativos, experimentais, e a visualização em modelos tridimensionais. 

 Apesar de a maioria gostar de lecionar anatomia humana, eles reclamaram bastante à 

falta de materiais diferenciados para utilizarem em suas aulas, com isso, o ensino do corpo 

humano fica cada vez mais limitado as condições da escola, desta forma os educadores têm 

que abusar da criatividade para proporcionar um ensino mais apropriado. A falta de materiais 

disponíveis nas escolas, como atlas, modelos anatômicos e informática tornam as 

possibilidades da aula mais limitada com baixa variedade de materiais disponíveis, como pode 

ser observado no gráfico a seguir. 

A visualização, enquanto meio facilitador do entendimento e de 

representação de fenômenos, vem sendo utilizada desde o surgimento da 

ciência, por meio de gravuras, gráficos e ilustrações, e mais recentemente 

foi incrementada com o uso de recursos eletrônicos e digitais, como a 

televisão e o computador.(MELEIRO, et  al, 2003, p.2) 

                     

        Gráfico 1 - Materiais utilizados pelos professores durante as aulas de anatomia 

 Logo, um problema que pode ser notado pelos dados do gráfico acima é a 

centralização do livro didático provocada pela escassez de materiais e pela falta de interesse 
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dos professores em procurarem novas metodologias de ensino. Como por exemplo, a falta de 

modelos anatômicos pode ser suprida por órgãos de animais abatidos, que podem ser 

encontrados em açougues, frigoríficos ou em outras lojas especializadas. E com este material 

é possível preparar uma aula contextualizada e rica em conhecimento. Ou ainda, o educador 

pode realizar a dissecção de alguns animais e fazer uma comparação com o organismo 

humano,  

A observação direta de órgãos e tecidos dos vertebrados, adquiridos 

já abatidos no comércio local, permite a visualização direta e o 

estabelecimento de analogia com as estruturas do corpo humano. A 

dissecção de um peixe ou de uma galinha oferece a visualização do tubo 

digestivo, da espinha dorsal, da posição do encéfalo, aspectos que são 

compartilhados pelos diferentes vertebrados, além de explorações 

específicas para o conhecimento dos peixes (número e posição das 

nadadeiras, presença de brânquias, pele recoberta por escamas, quando for 

o caso) e das aves (presença de penas, moela etc.). Na dissecção de galinha 

também pode-se observar os pulmões, que têm semelhanças e diferenças em 

relação aos humanos. A estrutura esquelética da ave também pode ser 

examinada e comparada à do ser humano, observando-se músculos e 

tendões, suas ligações com os ossos, e o fato de todas essas estruturas 

tornarem possível o movimento. (BRASIL, 1998, p. 75) 

 

 Segundo os PCN (1998) o corpo humano tem que ser ensinado de forma integrada, 

onde o aluno crie uma concepção dele como um todo.  Uma das perguntas do questionário 

aplicado aos professores tinha o intuito de averiguar a forma que eles usavam para ensinar o 

corpo humano e de acordo com as respostas coletas foi construído o seguinte gráfico:  

 

  Gráfico 2. Formas adotadas pelos professores entrevistados no ensino do corpo humano. 

 Grande parte dos entrevistados afirmou ensinar o corpo humano de forma integrada, 

demonstrando as diferentes funções de cada sistema. Mas, existem aí algumas controvérsias, 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Ensinam o corpo
humano de forma

integrada,
demonstrando as

diferentes funções de
cada sistema

Ensinam
separadamente cada
sistema, mas sempre
tentando fazer uma

ligação entre um
sistema e outro.

 Ensinam todos os
órgãos e suas funções
sem importa-se com a

divisão de sistemas.



31 
 

pois de acordo com os outros dados coletados, como a centralização do livro didático, o baixo 

uso de experimentações e de atividades diferenciadas, a falta de modelos anatômicos e 

materiais adequados torna-se difícil em se pensar na maioria dos professores conseguirem 

ensinar o corpo humano de forma integrada e demonstrando as diferentes funções que ele 

desempenha. 

6. CONCLUSÃO  

 

Por meio deste estudo foi possível conhecer um pouco do universo do ensino do corpo 

humano bem como a forma com a qual ele vem sendo trabalhado nas escolas estaduais do 

município de Planaltina Goiás.  

Desde os primeiros anos de vida o aluno já começa a construir o seu conhecimento 

sobre o corpo humano e ao entrar na escola já nas séries iniciais ele aprende mais sobre o seu 

próprio organismo. Ao longo do 8º ano do Ensino Fundamental o conteúdo previsto é o corpo 

humano e suas funções, então sabendo da importância desta aprendizagem esta pesquisa 

preocupou-se em averiguar a situação deste ensino e relatá-la.  

Os PCN apresentam boas propostas e sugestões viáveis e fundamentadas que apesar de 

serem trabalhosas para o educador enriquecem a qualidade do ensino do corpo humano.  

Foi possível notar que os livros didáticos mais utilizados apresentam sempre a mesma 

representação de corpo humano, ou seja, um homem jovem, atlético de pele clara, às vezes há 

uma variação, mas a prevalência é este padrão. O fato é que este modelo não valoriza a 

diversidade do Brasil, onde pode se encontrar várias raças e vários portes físicos. Assim o 

aluno não consegue identificar-se com este padrão.  

O livro didático, assim como o Manual do Professor, é um suporte 

de conhecimentos e de métodos para o ensino e serve como orientação para 

as atividades de produção e reprodução do conhecimento. Mas, deve ir além 

disso. É fundamental que estimule outras leituras, apresente referências 

bibliográficas – sejam de revistas especializadas ou obras disponíveis nas 

bibliotecas – e incentive o acesso a obras e portais de educação na Internet. 

E, por último, mas essencial, que estimule o professor a realizar junto aos 

alunos incursões no conhecimento científico através da experimentação de 

modo a gerar novas interpretações ao longo dos experimentos. Desse modo, 

quando ensina, aprende. (BRASIL, 2011, p.14)  

 

O livro O Corpo Humano (BARROS & PAULINO, 2008) ensina o corpo humano de 

forma menos integralizada, contextualizada e comparativa do que o livro Ciências, Natureza e 

Cotidiano (TRIVELLATO, et al, 2009). Mas em ambas ainda há um pouco da divisão 
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sistemática o que dificulta para o professor ensinar como os PCN relatam, ou seja, o corpo 

como um todo integralizado. 

Em suma, o livro didático não corresponde a uma versão fiel das 

diretrizes e programas curriculares oficiais, nem a uma versão fiel do 

conhecimento científico. Não é utilizado por professores e alunos na forma 

intentada pelos autores e editoras, como guia ou manual relativamente 

rígido e padronizado das atividades de ensino-aprendizagem. Acaba por se 

configurar, na prática escolar, como um material de consulta e apoio 

pedagógico à semelhança dos livros paradidáticos e outros tantos materiais 

de ensino. Introduz ou reforça equívocos, estereótipos e mitificações com 

respeito às concepções de ciência, ambiente, saúde, ser humano, tecnologia, 

entre outras concepções de base intrínsecas ao ensino de Ciências Naturais. 

(NETO & FRACALANZA, 2003, p.8)  

 

Os livros adotados apresentam algumas falhas, que já foram ressaltadas durante a 

discussão, que tornam-se mais graves quando o livro didático passa a ser o único material de 

apoio do professor  dada a carência dos outros materiais. 

No ensino de Ciências, os livros didáticos constituem um recurso de 

fundamental importância, já que representam em muitos casos o único 

material de apoio didático disponível para alunos e professores. 

Os livros de Ciências têm uma função que os difere dos demais – a 

aplicação do método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste 

de hipóteses e a formulação de conclusões. (VASCONCELOS, et al, 2003, 

p.93) 

. 

Outro fato investigado foi a incidência de 43,75% de professores formados em outras 

áreas sem qualquer preparação para o ensino de anatomia humana lecionando a disciplina de 

Ciências Naturais. Isso é totalmente prejudicial para o bom desempenho desta aprendizagem 

em sala de aula e para o professor que é desviado de sua área de formação para algo para o 

qual não foi capacitado. 

Por meio da coleta de dados foi possível notar também que mesmo 56,25% dos 

entrevistados serem formados na área do ensino de ciências eles não estão bem capacitados 

quanto a didática para lecionarem anatomia humana. O conhecimento que o professor tem 

quanto ao conteúdo é importante, mas a maneira que ele adota para transpor este 

conhecimento de forma a produzir compreensão para o aluno também é importante.  

 A formação de professores é central na discussão em todas as 

questões relativas ao sistema educativo, sobretudo a partir do momento em 

que se atribui à educação e formação um lugar de charneira para a 

resolução de diversos problemas. (PACHECO, 2003, p.1) 
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Além disso, os professores infelizmente não foram muito leais no preenchimento dos 

questionários, visto que é impossível de fato gostar de lecionar algo como muitos afirmaram 

gosta de ensinar anatomia e não adotar estratégias que melhorem a qualidade da aula. 

Também afirmaram ensinar o corpo de forma integralizada e contextualizada, mas de que 

maneira se não dispõem de materiais artificiais e nem buscam outros meios? E o pior é que 

em nenhum  momento foi citado por eles a realização de comparações do corpo humano com 

o de outro seres como é recomendado pelos PCN e muito menos o enfoque emocional que é 

preciso ser estabelecido neste ensino, já que não há como fazer um desprendimento do corpo 

físico e emocional, ou seja, do corpo e da alma.  

Privilegia-se o estudo de um corpo humano dissecado, cujas partes 

cumprem funções específicas realizadas com um mínimo de sensibilidade e 

de afetividade, apenas reagindo a estímulos exteriores. Neste núcleo social a 

investigação aponta que o estudo do corpo humano remete a uma concepção 

de corpo-objeto-de-ensino, que atende a objetivos pedagógicos e ao 

cumprimento do programa. (SHIMAMOTO, p.8) 

 

Outro aspecto possível de observar foi a falta de materiais disponíveis nas escolas para 

aumentar a qualidade do ensino de anatomia humana. Os professores não podem contar com 

modelos anatômicos tridimensionais nem com recursos computacionais para melhor 

disponibilizarem ao aluno a visualização do organismo humano. 

O diálogo instaurado entre as ciências e as novas tecnologias da 

informação e da comunicação está provocando verdadeiras mudanças nas 

produções do imaginário, como atestam as condutas científicas vigentes e as 

experiências de ensino em andamento. A hipermídia, quando em sintonia 

com um projeto pedagógico que privilegie o „aprender a aprender‟, nos 

mobiliza a uma interação mais lúdica com os fenômenos que tentamos 

representar. (MELEIRO, et al, 2003, p.7) 

 

 Existem também outras formas de melhorar esta visualização por meio de mais 

esforço dos professores no preparo antecipado de suas aulas, como a dissecção de animais ou 

a utilização apenas de órgãos deles.  

 De acordo com a realização deste estudo foi possível verificar que o ensino do corpo 

humano infelizmente não esta acontecendo de forma satisfatória nas escolas estaduais do 

município de Planaltina Goiás. Isso ocorre devido a somatória de múltiplos fatores como a 

centralização do livro didático provocada pela carência de materiais disponíveis nas escolas 

que possibilitam a melhor visualização do corpo humano pelos alunos; a falta de aulas 

experimentais e atividades diferenciadas que possibilitam a simulação de reações que ocorrem 

no organismo; e o uso repetitivo da mesma representação de corpo humano adotada pelos 
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livros didático analisados que não permite a muitos alunos identificar-se com um estereótipo 

em meio há vários presentes no Brasil  

 Estes fatores prejudicam ao aluno conseguir construir uma aprendizagem significativa 

sobre o seu próprio corpo. Visto que na abordagem da aprendizagem significativa o novo 

conhecimento tem que se conectar com o conhecimento prévio do aluno de maneira que tenha 

um significado para ele. E infelizmente os problemas encontrados ao longo desta pesquisa 

impedem que isto ocorra de maneira satisfatória. Para que a aprendizagem significativa 

aconteça são necessários alguns fatores: 

(i) o indivíduo deve manifestar uma intenção, uma disposição, para 

relacionar de forma não-arbitrária e substantiva os novos conhecimentos 

aos anteriores; e (ii) os novos conhecimentos devem ser potencialmente 

significativos, ou seja, passíveis de serem postos em relação inteligível com 

as estruturas prévias. (ARRUDA, et al, 2003, p. 4) 

  

 O reforço excessivo de uma mesma representação estereotipa adotada pelas coleções 

didática limita a aprendizagem do aluno. A falta de aulas com materiais adequados impedem 

o aluno de ter contato visual e até mesmo manual com partes de organismos animais 

semelhantes ao seu organismo, perdendo a oportunidade de realizar comparações entre o 

corpo humano e o corpo de outros seres. Pois o método comparativo é a melhor forma do 

aluno construir um conhecimento amplo e consolidado sobre o seu corpo e os corpos de 

outros animais, além de ser a maneira que mais aproxima o aluno da realidade visual do 

organismo humano. 

É de suma importância conhecer os órgãos, bem como a sua localização, função e 

dimensão, e assim construir uma noção espacial do corpo humano. Tudo isso coopera para 

que o aprendiz se conheça melhor e assim possa interagir melhor com o ambiente em que vive 

de maneira harmoniosa e também é uma forma de melhor cuidar da sua saúde, pois 

conhecendo melhor o corpo, maiores são as possibilidades de cuidar dele. 

Sendo assim torna-se difícil para o aluno construir uma aprendizagem significativa 

diante de métodos e metodologias que não possibilitam a ele a manifestação de significados 

sobre o conhecimento do seu próprio organismo. Porque estas abordagens não o favorecem a 

conhecer o corpo humano de forma integralizada e contextualizada e ainda nos contextos 

físicos e emocionais.  
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8. APÊNDICE 

8.1 Apêndice 1 

 

Levando em consideração a grande importância de conhecer e compreender a 

complexidade do organismo humano, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre o 

Ensino do Corpo Humano no 8º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de coletar dados 

sobre este tema. Seu preenchimento é voluntário. Desde já agradeço por colaborar com o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

ESCOLA: ______________________________________________________________ 

PROFESSOR: __________________________________________________________ 

LIVRO DIDÁTICO ADOTADO: ___________________________________________ 

SÉRIES EM QUE LECIONA: 

 

a) 6º ano ao 9º ano 

b) 6º ano ao 9º ano e Ensino Médio 

c) Ensino médio 

d) Outros: __________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO DE TCC 

 

01. Área de formação: 

a)  Biologia 

b) Química 

c)  Física 

d)  Matemática 

e)  Outros: _____________________________ 

 

02. Em sua formação você teve a oportunidade de estudar anatomia humana: 

a) Sim 

b)  Não 

 

03. Se a sua opção na questão anterior for sim, você considera que a sua base em anatomia 

humana construída durante a sua formação foi suficiente para lecionar este assunto de 

forma integrada, ou seja, ensinar o corpo humano não como partes individualizadas, 



38 
 

mas como um todo constituído de partes dependentes que funcionam de forma 

harmônica e integrada. 

a) Sim 

b) Sim, mas com aperfeiçoamentos 

c) Não 

 

04. Você gosta de ensinar anatomia humana para seus alunos? 

a) Sim 

b) Não, ensino porque é necessário 

 

05. No geral como se classificam as suas aulas sobre anatomia humana: 

a) Aulas expositivas 

b) Aulas experimentais 

c) Aulas discursivas 

d) Aulas demonstrativas 

e) Outros: __________________________________________________________ 

 

06. Como você costuma ensinar anatomia humana? 

 

a) Dividindo os sistemas e ensinado cada um separadamente. 

b) Ensinando todos os órgãos e suas funções sem importa-se com a divisão de sistemas. 

c) Ensinando o corpo humano de forma integrada, demonstrando as diferentes funções de 

cada sistema. 

d)  Ensinando separadamente cada sistema, mas sempre tentando fazer uma ligação entre 

um sistema e outro. 

e) Outros: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

07. Cite algumas estratégias utilizadas em suas aulas de anatomia humana que você 

considera importante no desenvolvimento do conteúdo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

08. Que materiais você utiliza em suas aulas de anatomias? 

a) Modelos de partes do corpo humano 

b) Vídeos educativos 

c) Textos 

d) Livro didático 

e) Outros: 

____________________________________________________________________ 

 

09. Sobre o livro didático adotado, responda. 

a) Ele aborda de forma satisfatória o conteúdo de anatomia humana. 

b) Ele é incompleto e sem lógica. 

c) Ele tem boas representações do corpo humano e o aluno consegue identificar-se com 

elas. 

d) Apresenta algumas falhas, mas no geral é bom. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p. 164) 
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9.2 Anexo 2 

 

 

    Imagem do livro O Corpo Humano (BARROS, 2008, p. 183) 
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9.3 Anexo 3 

 

 

Imagem do livro Ciências, Natureza e Cotidiano ( TRIVELLATO, et al, 2010, p. 64) 
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9.4 Anexo 4 

 

 

Imagem do livro Ciências, Natureza e Cotidiano ( TRIVELLATO, et al, 2010, p. 64) 


