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RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta um estudo a respeito das concepções de uma turma de 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental sobre o tema sistema digestório humano. 

O objetivo principal desse trabalho foi verificar como os estudantes compreendem o 

conceito de sistema digestório humano em três momentos: antes de uma aula 

teórica, nesta parte valorizou-se dos conhecimentos prévios sugerido por Ausubel, 

após uma aula teórica e após a aplicação do jogo didático “A jornada da celulose” 

durante uma sequência didática. Para obtenção das concepções dos estudantes 

utilizou-se a técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético. Além disso, foi aplicado um 

questionário para averiguar a opinião desses alunos e o conhecimento adquirido 

após a sequência didática. A Partir da análise dos resultados constatou-se que a 

sequência didática contribuiu significativamente para o aprendizado dos alunos, 

pois, verificou-se que seus conhecimentos prévios foram reconstruídos. Além disso, 

verificou-se a eficácia da utilização dos recursos didáticos anexos a aula como texto 

e vídeo. E também a utilização de outros recursos como o jogo didático que trouxe 

experiências e elementos distintos dos primeiros momentos da sequência didática, 

mostrando a importância dessa proposta para o ensino. 

 

 

Palavras-chave: Círculo hermenêutico-dialético. Conhecimentos prévios. Ensino de 

ciências. Jogo didático. Sequência didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a study about the conceptions of a class of students of the 9th 

year of elementary school on the subject of human digestive system. The main 

objective of this work was to verify how the students understand the concept of 

human digestive system in three moments: before a theoretical class, in this part it 

was valued of the previous knowledge suggested by Ausubel, after a theoretical 

class and after the application of didactic game "The cellulose journey" during a 

didactic sequence. The Hermeneutic-Dialectic Circle technique was used to obtain 

students' conceptions. In addition, a questionnaire was applied to ascertain the 

opinion of these students and the knowledge acquired after the didactic sequence. 

From the analysis of the results it was found that the didactic sequence contributed 

significantly to the students' learning, because it was verified that their previous 

knowledge was reconstructed. In addition, it was verified the effectiveness of the use 

of the didactic resources attached to the theoretical class as text and video. And also 

the use of other resources such as the didactic game that brought experiences and 

elements distinct from the first moments of the didactic sequence, showing the 

importance of this proposal for teaching. 

 

 

Key words: Hermeneutic-dialectic circle. Previous knowledge. Science teaching. 

Didactic game. Didactic sequence 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Ensino de Ciências é umas das áreas na qual se pode restabelecer a 

relação do ser humano com a natureza, contribuindo para a promoção de um 

pensamento social e global (BRASIL, 1998). Na Educação Básica o Ensino de 

Ciências tem como objetivo entender os fenômenos biológicos, podendo explicar 

como o mundo funciona e dessa forma, propor e solucionar problemas existentes na 

comunidade (BRASIL, 2000).  

Dentre os assuntos que devem ser introduzidos com maior ênfase no Ensino 

Fundamental temos os sistemas do corpo humano, completando estudos anteriores 

das estruturas e funções vitais. Neste estudo é interessante problematizar e refletir 

sobre ocorrências comuns aos seres humanos, como por exemplo, as 

manifestações de mal-estar por ocasião de uma cólica menstrual, de um problema 

digestivo ou de uma situação de medo (BRASIL, 1998). 

Salbego et al. (2015, p. 24) afirmam que “[...] o ensino da Anatomia Humana 

ainda não apresenta mudanças significativas, mesmo em meio ao avanço 

tecnológico e à evolução dos métodos didáticos [...]”. De acordo com Fontelles 

(2006) e Salbego et al. (2015), o processo ensino-aprendizagem apresenta-se 

complexo e difícil quando se trabalha os conteúdos de Anatomia Humana em sala 

de aula, uma vez que a memorização das estruturas e com nomes bastante 

complexos pela especificidade torna a tarefa monótona demais. Isso desestimula o 

interesse da maioria dos alunos quando a aula não é ministrada de maneira mais 

participativa. Dessa forma, a compreensão dos sistemas, como por exemplo, do 

sistema digestório torna-se difícil e também a assimilação dos conteúdos. 

Com isso, se o professor não explorar novas metodologias didáticas para 

trabalhar esses conteúdos com os estudantes da educação básica podem chegar ao 

ensino superior apresentando as mesmas dificuldades (SALBEGO et al., 2015). 

Além disso, há o uso intensivo de livros didáticos, que apesar das falhas que 

apresentam muitos professores ainda o utilizam como única fonte de informações 

atuais (MEGID, 2003). 

É dever da escola ajudar o aluno a aprimorar os conceitos científicos, não 

deixando de lado o conhecimento empírico, priorizando a aplicação da teoria na 

prática para o enriquecimento da vivência do aluno no que diz respeito à ciência na 

tecnologia. Para isso, o professor deve utilizar novas técnicas de pesquisa e 
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recursos didáticos. É necessário que o conhecimento prévio dos alunos seja 

valorizado para que possam construir estruturas mentais para que assim, torne a 

aprendizagem prazerosa e significativa (PELIZZARI  et al., 2002). Neste sentido, 

além das aulas teóricas, o recurso didático é uma ótima estratégia para trabalhar a 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, oportunizando que suas 

concepções prévias sobre determinados conceitos científicos sejam reconstruídas. 

Souza (2007, p.111) enfatiza que, “recurso didático é todo o material utilizado 

como auxílio no ensino - aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”. Segundo Zuanon et al. (2010), os recursos didáticos são 

instrumentos que incentivam a participação e a maior interação dos educandos nas 

aulas. Além disso, estimula a construção de seu próprio conhecimento, uma vez que 

durante sua vida escolar são apresentadas aos alunos poucas chances de 

participação desta natureza. São exemplos de recursos didáticos: paródias, modelos 

didáticos, vídeos educativos, jogos didáticos, etc.  

[...] O propósito do uso de materiais concretos no ensino escolar é 
fazer com que o aluno adquira a cultura investigativa o que o 
preparará para enfrentar o mundo com ações práticas sabendo-se 
sujeito ativo na sociedade (SOUZA, 2007, p. 111). 
 

Todavia, apesar de vivermos numa sociedade contemporânea e tecnológica, 

muitos professores ainda trabalham de forma tradicional e não usam elementos que 

auxiliem no processo educativo. Alguns recursos simples podem ajudar os alunos a 

compreender melhor um determinado tema, tornando a aula menos cansativa e mais 

produtiva. Essas ferramentas oportunizam a troca de conhecimentos, assim como a 

discussão de conteúdos entre professor-aluno que é essencial para formar cidadãos 

críticos e formadores de opinião. Os professores precisam ter a concepção que 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). 

Apesar da rotina corriqueira dos professores, provas pra corrigir, diversas 

classes em que é responsável, reservar um tempo para trabalhar atividades práticas 

e interativas com os alunos é crucial para mudar sua rotina e a dos alunos. Logo, o 

professor deve buscar ideias novas para a realização de atividades práticas no 

Ensino de Ciências. 

Portanto, o uso de sequências didáticas interativas que envolvam jogos no 

Ensino de Ciências é de extrema importância para estimular a capacidade do 

professor em inserir a teoria em algo concreto ou palpável. Como também sua 
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autoestima na elaboração e na participação dos alunos em jogos didáticos, 

possibilitando ao educando uma aprendizagem divertida e lúdica que auxilie no seu 

processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma o uso de métodos diferenciados no Ensino de Ciências pode vir 

a colaborar significativamente na compreensão do sistema digestório humano, de 

forma a (re) construir novas concepções dos sujeitos e consequentemente, novas 

mudanças na sua relação com o sistema digestório humano. 

Para tanto, o objetivo geral desse projeto foi verificar como os estudantes 

compreendem o conceito de sistema digestório humano antes e após uma aula 

teórica e após a aplicação de um jogo didático durante uma sequência didática. 

 A pesquisa do projeto foi fundamentada na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel et al. (1980) e no Círculo Hermenêutico-Dialético de Guba e 

Lincoln (1989), cuja relação possibilitou buscar novos vislumbramentos sobre esse 

conceito, colaborando com o processo de ensino-aprendizagem para o Ensino de 

Ciências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O Sistema digestório humano 

 

 Para que o organismo se mantenha em funcionamento é preciso que ele 

receba um suprimento constante de material nutritivo. Muitos dos alimentos 

ingeridos pelos seres humanos precisam ser tornados solúveis e sofrer modificações 

químicas e mecânicas para que sejam absorvidos, nisto consistindo a digestão. Os 

órgãos que fazem parte do sistema digestivo são especialmente adaptados para que 

estas exigências sejam cumpridas. Dessa forma, suas funções são as de preensão, 

mastigação, deglutição, digestão e absorção dos alimentos e a expulsão dos 

resíduos, eliminados sob a forma de fezes (DÂNGELO, 2006). 

O sistema digestório humano é constituído pelo trato digestório e os órgãos 

anexos. O trato digestório é um tubo muscular oco que se estende da cavidade 

bucal ao ânus, onde o alimento passa, para ser digerido e absorvido. As estruturas 

do trato digestório incluem: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso, reto e ânus (TORTORA; NIELSEN, 2013). 

Na figura 1 a seguir são ilustrados os órgãos do sistema digestório. 
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Figura 1 – Ilustração dos órgãos do sistema digestório humano. 

 

Fonte: Aula de Anatomia, 2017. 

 

Os órgãos anexos que também auxiliam no processo digestivo são: os 

dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Os 

órgãos anexos nunca entram em contato direto com o alimento, pois produzem ou 

armazenam secreções que passam para o trato gastrintestinal, ajudando na 

decomposição química do alimento (TORTORA; NIELSEN, 2013). 

Na boca estão a língua, os dentes e os pontos de abertura das glândulas 

salivares. Os dentes tem a função de cortar, despedaçar e triturar os alimentos para 

expor todas as suas partes para ação das enzimas digestivas, facilitando sua 

passagem pelas outras partes do tubo digestivo (ZORZI; STARLING, 2012). Assim, 

o processo digestivo começa na boca, onde alimento passa por um processo de 

digestão mecânica, realizado pelo movimento da língua e a ação dos dentes e 

também por um processo de digestão química por conta da ação da enzima amilase 

salivar contida na saliva. 

Depois de ser deglutido, o alimento passa pelo esôfago, órgão cilíndrico em 

forma de tubo que transporta o alimento por movimentos peristálticos até o 
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estômago, passando pela válvula cárdia que evita o refluxo do alimento para o 

esôfago. Do esôfago o bolo alimentar chega ao estômago, que é uma dilatação do 

tubo digestivo. Ele se localiza logo abaixo do diafragma. O estômago serve como 

reservatório para os alimentos ingeridos que ali são armazenados e misturados com 

as secreções gástricas (ZORZI; STARLING, 2012). Umas das secreções é o suco 

gástrico, formado por ácido clorídrico e pepsina realiza digestão química 

(principalmente de proteínas). O suco gástrico também mantém baixo o PH do 

estômago o que elimina diversos microrganismos. Outra secreção produzida neste 

órgão é o muco, que protege a parede do estômago da acidez do suco gástrico 

(THOMPSON; RIOS, 2016). Forma-se assim uma massa semilíquida, o quimo que 

vai sendo progressivamente liberada para o intestino delgado, de acordo com sua 

capacidade de absorção (ZORZI; STARLING, 2012). 

Guedes enfatiza os processos que acontece quando o quimo chega ao 

intestino delgado, descrevendo a função das substâncias produzidas pelo fígado e 

pâncreas, ele diz que: 

A passagem do quimo para o duodeno (primeira porção do intestino 
delgado) que recebe a excreção de substâncias pancreáticas e biliares que 
darão continuidade ao processo de digestão química (principalmente 
lipídeos e carboidratos). O pâncreas é uma glândula com função anfícrina, 
pois desenvolve a função de glândula endócrina (produção e secreção de 
insulina e glucagon) e exócrina (produção e secreção do suco pancreático, 
contendo enzimas e bicarbonato). A porção exócrina do pâncreas é a que 
possui auxílio na digestão sendo o suco pancreático, constituído de enzimas 
(amilase, tripsina, quimiotripsina, lipase, entre outras) que farão a digestão 
química de mais proteínas, carboidratos e lipídeos (GUEDES, 2015, p. 18) 
 

De acordo com Guedes (2015, p. 19): 

Ainda no intestino delgado (Jejuno e íleo) há a produção pelo epitélio 
intestinal do suco entérico, formado por enzimas digestivas (proteases, 
lactases, sacarases, maltases, carboxipeptidases, entre outras). A absorção 
dos nutrientes provenientes das reações enzimáticas digestivas ocorre no 
intestino delgado, por intermédio das microvilosidades intestinais, projeções 
do epitélio intestinal que aumentam a superfície de contato entre intestino e 
nutrientes a serem absorvidos. No intestino grosso o processo de digestão 
tem seu término. Nesse órgão acontece a produção das fezes (restos 
alimentares do processo digestivo) que é auxiliada pela microbiota entérica, 
que fermentam esses compostos químicos que não foram absorvidos. 
Muitos nutrientes, como vitaminas, tornam-se biodisponíveis a serem 
absorvidos pelo intestino apenas após sua passagem pelo metabolismo das 
bactérias colonizadoras do intestino. 
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2.2 Teoria da aprendizagem significativa: a importância da valorização dos 

conhecimentos prévios 

 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas situações, 

primeiro o aluno precisa ter vontade para aprender, pois se o sujeito quiser 

memorizar o conteúdo de forma arbitrária, a aprendizagem será mecânica. Em 

segundo lugar, o conteúdo a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, 

ou seja, ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo: o significado lógico 

depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma 

experiência que cada indivíduo tem. Dessa forma cada aprendiz faz uma filtragem 

dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIA, 1980; PELIZZARI  et al., 2002). 

A aprendizagem é muito mais significativa a partir do momento em que um 

novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento dos estudantes e 

adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio 

(PELIZZARI  et al., 2002). Para David Paul Ausubel o conhecimento se dá pela 

construção ativa do sujeito da aprendizagem. A natureza da teoria Ausubeliana é 

que “o fator isolado mais importante que influência a aprendizagem é aquilo que o 

aluno já sabe” (MOREIRA, 1999, p. 152). Assim, o processo educativo deve ser 

construído identificando primeiramente os conhecimentos prévios dos alunos, 

considerando-os como condição para que ocorra aprendizagem. 

De modo efetivo, a aprendizagem significativa tem vantagens notáveis, tanto 

do ponto de vista do enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como do ponto 

de vista da lembrança posterior e da utilização para experimentar novas 

aprendizagens (PELIZZARI  et al., 2002). 

Neste sentido, a proposta de Ausubel pressupõe que os indivíduos 

apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de 

caráter conceitual, sendo que a sua complexidade depende muito mais das relações 

que esses conceitos estabelecem entre si, do número de conceitos presentes 

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIA, 1980). 

Por meio de ferramentas introdutórias apresentadas antes de trabalhar os 

conteúdos em sala de aula, os organizadores prévios, proporciona a revisão dos 

conceitos, buscando na estrutura cognitiva dos alunos, ancorá-los e assim, 

reconstruir uma nova perspectiva conceitual (AUSUBEL; NOVAK; HANESIA, 1980). 
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Assim, a aprendizagem consiste na “ampliação” da estrutura cognitiva, através da 

incorporação de novas ideias (AUSUBEL; NOVAK; HANESIA, 1980). E, dependendo 

do tipo de envolvimento que se tem entre as ideias já existentes nesta estrutura, e 

as novas que se estão incorporando pode acontecer à aprendizagem significativa, 

cujo aprendiz usa o novo conceito de forma inédita, independentemente do contexto 

em que este conteúdo foi primeiramente aprendido (MOREIRA, 1999). 

 

2.3 O círculo hermenêutico-dialético - CHD 

 

A técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) foi elaborada por Guba e 

Lincoln (1989), é caracterizada como um método qualitativo para coleta de dados. 

Possui um caráter dinâmico e interativo, unindo a hermenêutica através da 

mediação, do acordo e da unidade de sentido e a dialética por meio do diálogo, da 

crítica, da análise, das construções e das reconstruções coletivas, chegando num 

consenso, o mais próximo da realidade, permitindo também uma maior proximidade 

entre o pesquisador e os pesquisados (NEVES, 2006). 

A dinâmica do círculo consiste em entrevistar os sujeitos pesquisados de 

maneira sequenciada e sistemática coletando as construções teóricas individuais do 

primeiro ao último, possibilitando que cada um dos sujeitos envolvidos possa 

observar as construções teóricas individuais dos outros sujeitos, tendo oportunidade 

de alterar ou não as suas. Isso se repete até que o último aluno seja entrevistado, 

finalizando o círculo (NEVES; CARNEIRO-LEÃO; FERREIRA, 2012). 

De acordo com Araújo et al., (2010), é uma técnica de entrevistas que permite 

a interação dos entrevistados entre si (sujeitos da pesquisa) e destes com o 

pesquisador. Nesta técnica, o pesquisador, mesmo realizando entrevistas individuais 

com cada sujeito da pesquisa, possibilita que suas falas possam ser lidas pelos 

outros entrevistados, que elaboram uma síntese da sua e das demais respostas, 

conduzindo ou não modificações na sua resposta original.  

Oliveira (2010), afirma que o CHD permite minimizar de forma significativa a 

subjetividade do pesquisador e ainda ressalta que “a aplicação do CHD facilita 

também o aprofundamento em termos individuais pela dialogicidade entre o 

entrevistado e/ou aluno com o professor e pesquisador, bem como durante as 

reflexões coletivas, para melhor percepção da realidade e construção de um novo 
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conhecimento” e ainda enfatiza que permite minimizar de forma significativa a 

subjetividade do pesquisador. 

Na Figura 2, no primeiro círculo pontilhado, temos o grupo de alunos 

entrevistados construindo seus próprios conceitos. No segundo círculo, observa-se 

dinâmica do “vai-e-vem” das construções e reconstruções teóricas, onde o primeiro 

aluno passa seu conceito para o segundo aluno, o segundo aluno a partir da 

visualização do conceito do primeiro aluno, pode ou não modificar seu conceito, em 

seguida, ele passa o conceito do primeiro aluno e o seu para o terceiro aluno; e 

assim sucessivamente, até voltar ao primeiro aluno. No terceiro círculo (centro) a 

etapa que os alunos têm a chance de expor seus comentários coletivamente e 

construir a concepção que representa o consenso do grupo sobre o assunto em 

estudo. Todo processo é mediado pelo pesquisador. Assim, através da técnica do 

CHD é possível averiguar com profundidade as reflexões iniciais, finais e grupais 

das reflexões apresentadas (NEVES, 2006). 

 

Figura 2 – Esquema do Círculo Hermenêutico-Dialético, onde A - significa o aluno entrevistado, C - 

significa a construção teórica, e P – significa o pesquisador. 

 

Fonte: Neves, 2006, p. 56. 

 

Nesse contexto, podemos entender a hermenêutica como uma ferramenta 

interessante para a compreensão da realidade, pois permite uma gama de 
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possibilidades, promovendo a troca de experiências e conhecimentos dos atores 

sociais e do investigador, compreendendo as observações feitas por cada indivíduo. 

Enquanto, na dialética, a promoção de construções e reconstruções coletivas 

desses sujeitos (LIMA et al., 2016). 

 

2.4 A utilização do círculo hermenêutico-dialético no ensino de ciências 

 

Por ser uma metodologia que possibilita a interação entre quem é pesquisado 

e quem pesquisa, e pelo seu dinamismo que se dá de forma construtiva e interativa, 

esse método vem sendo bastante utilizado no ensino de ciências. Possibilitando a 

mudança conceitual de diversos conteúdos e com isso à construção de novos 

conhecimentos, ora trabalhos sem muita ênfase, ora quase nunca visto em sala de 

aula pelos estudantes. 

A pesquisa executada por Lima et al., (2016) permitiu identificar os conceitos 

de preservação e conservação ambiental de um grupo de alunos do Ensino Médio, 

através da relação entre conhecimento prévio e circulo hermenêutico-dialético antes 

e após uma aula expositiva dialogada. Esses conceitos muitas vezes são tratados 

como sinônimos por apresentarem discussões relacionadas ao Meio Ambiente, essa 

semelhança pode contribuir numa aplicação divergente do conhecimento científico. 

No consenso inicial do grupo, a partir do conhecimento prévio de todos os 

estudantes foi possível notar que os conceitos de preservação e conservação 

ambiental enfocam apenas os ecossistemas terrestres, não havendo os 

ecossistemas aquáticos, demonstrando certa fragilidade na compreensão desses 

conceitos. Já na construção teórica final após a intervenção, o grupo de estudantes 

pontuou que a preservação está relacionada a restringir a natureza das atividades 

humanas, ou seja, isolar a mesma. Quanto à conservação, o grupo exaltou que se 

deve utilizar da natureza com moderação, repondo o que foi tirado para que não 

haja um desgaste do ambiente. As considerações finais dos alunos chegaram mais 

próximas do conceito científico. 

 Souza et al. (2016), verificou as concepções prévias de dois grupos de 

estudantes do ensino fundamental sobre o conceito de fecundação humana, os 

resultados obtidos revelaram que o conceito chegou perto da realidade. Os 

estudantes do grupo I mostraram debilidade na construção do consenso em grupo, 
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onde confundiram termos e não mostraram clareza no conceito final, já os 

estudantes do Grupo II, trouxeram terminologias mais específicas da área e 

relacionadas com o conceito estudado. Neste trabalho o CHD, permitiu que a 

interação entre indivíduos, pudesse reconstruir novas ideias, por meio do diálogo e 

da discussão coletiva. 

 Diversos conceitos no ensino de ciências quase nunca são trabalhados em 

sala de aula, às vezes, por serem um tema atual, muitos professores não tem 

embasamento teórico-metodológico para ensinar o conteúdo. Alguns desses temas 

são: o câncer, nanotecnologia, biopolímeros, ebola, transgênicos, etc. Silva et al., 

(2016), utilizaram o CHD para pesquisarem se assuntos atuais como transgênicos 

estão sendo trabalhados nas escolas mediante o conhecimento do aluno e sua 

tomada de decisão no consumo desses alimentos. Constaram que os alunos 

mostraram dificuldades para construir um conceito sobre transgênicos, outros 

afirmaram não saber do que se trata, entretanto, no decorrer da dinâmica a maioria 

ficou a favor do uso dos transgênicos, adotando um posicionamento positivo em 

relação a esses alimentos, mesmo não acertando no conceito. 

 Neves et al., (2012), em sua pesquisa investigaram o uso da temática 

contemporânea bioplásticos, para a construção dos conceitos: degradação, 

biodegradação e decomposição. Os resultados indicaram que, inicialmente, os 

alunos tiveram dificuldades com questões relacionadas à terminologia e à percepção 

dos fenômenos em escala micro. Contudo, as concepções finais dos mesmos 

(individuais e coletivas) foram significativamente alteradas, pois os conceitos 

trabalhados se encontram muito próximos das definições científicas formais 

encontradas na literatura da área. 

 

2.5 Utilização de jogos didáticos no ensino de ciências 

 

 A utilização de um jogo didático estimula o interesse do aluno, ajuda-o a 

construir novas descobertas, desenvolve níveis diferentes de experiência e pode ser 

utilizado como elemento promotor das práticas escolares, trazendo o conhecimento 

científico para próximo do aluno (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 2003). 

Também é um excelente recurso que auxilia o professor e o aluno na construção do 

conhecimento, como mediador, tendo importante papel no desenvolvimento da 
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interação professor-aluno com o conhecimento. Com a participação de alunos em 

jogos didáticos, aprenderão a trabalhar melhor em grupo como também participarão 

mais de atividades escolares, principalmente atividades práticas. 

 Nesse sentido, apenas a aula teórica tradicionalista não é suficiente para que 

o aluno desenvolva habilidades e técnicas dos conteúdos aprendidos. Precisa-se, na 

maioria das vezes, de prática, do auxílio de estratégias pedagógicas, como os jogos, 

que levem o aluno a pensar, a ver e rever os conteúdos de forma mais lúdica, 

dinâmica e interativa diferentemente de apenas copiar do quadro negro ou de livros 

diversas palavras que muitas vezes são de difícil assimilação e bem diferentes da 

realidade do aluno. O jogo didático tem uma importante vantagem quando é aplicado 

no ambiente escolar, pois pode complementar o ensino transmitido em sala de aula 

(PINTO, 2009). 

 Desse modo, ensinar através de jogos proporciona a criação de um ambiente 

motivador que é necessário para a maximização das habilidades dos alunos, o que 

facilita a dinâmica do processamento cognitivo de informações. Isso favorece o 

surgimento de um espaço didático e dialético que venha a beneficiar os alunos na 

construção contínua de processos internos simples de estruturação de realidades 

(ZUANON et al., 2010). 

 Apesar do dinamismo envolvendo o uso de recursos didáticos, como os jogos, 

em algumas escolas ainda são escassos a sua utilização. Em uma pesquisa 

realizada em Porto Alegre com professores de biologia em escolas de diferentes 

perfis, em relação à frequência do uso de recursos didáticos em sala de aula, o 

recurso menos utilizado foi o jogo, metade dos professores disse não utilizá-los 

nunca, e os que utilizam admitem que apenas semestralmente (MARASINI, 2010, p. 

17). Entretanto, o uso de jogos didáticos em diversos trabalhos envolvendo o ensino 

das ciências é bastante elevado, o que nos faz refletir que esse cenário vem 

mudando com o passar do tempo.  

 Na literatura foram encontrados vários jogos que trabalham os conteúdos de 

zoologia, sendo essa uma das áreas bem exploradas para utilização desse recurso, 

principalmente jogos que utilizam imagens dos animais para associá-las a suas 

características. No jogo didático “Tapa Zoo”, os alunos tiveram que associar 

características de animais a sua devida imagem, aborda a Zoologia como tema 

central aplicado no sétimo ano do Ensino Fundamental por Miranda, Gonzaga e 

Costa (2016). Os resultados obtidos através de questionários revelaram que o uso 
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do jogo contribuiu com o aprendizado de 90% dos alunos envolvidos na atividade, 

além disso, 72,5% dos alunos respondeu que gostaria que atividades como esta 

fossem utilizadas em outras disciplinas. Com isso o autor concluiu que o jogo 

didático foi de grande importância para despertar o interesse dos discentes e auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 Outro jogo didático envolvendo a zoologia foi promovido por Salomon (2012) 

para trabalhar a importância dos aracnídeos na saúde da população. Ele observou 

que grande parte dos alunos compreendeu a importância da atividade, em vista que 

acidentes com animais peçonhentos podem ter vários agravamentos devido ao 

veneno dos aracnídeos. Outro ponto importante analisado foi à compreensão dos 

aracnídeos com relação ao âmbito ecológico e na parte médica. Já Mesquita Filho 

(2008) ressaltou em seu trabalho sobre elaboração de materiais didáticos para o 

ensino de artrópodes, que a proposta da utilização de um jogo visa à socialização, 

motivação, criatividade e cognição dos alunos e dessa maneira pode ser um valioso 

recurso pedagógico, capaz de explorar diversos conceitos de forma prazerosa.  

 No campo da citologia, foi elaborado por Rossetto (2010) o jogo “Baralho das 

Organelas”, confeccionado para auxiliar no ensino de citologia para alunos do ensino 

médio. Um jogo que não há possibilidade de vencer sem o conhecimento do 

assunto, o que fez com que alguns chegassem a jogar consultando o livro didático. 

A avaliação espontânea e qualitativa dos alunos foi muito boa, acharam o jogo 

interessante e dinâmico e se sentiram desafiados a conhecer mais as estruturas 

celulares para ter chance de ganhar o jogo. 

 Outra dinâmica na área da citologia e bioquímica foi proposta por Jann e Leite 

(2010), onde retrataram em um jogo a estrutura da molécula de DNA, após sua 

utilização foi averiguado que o jogo serviu para uma melhor compreensão do 

assunto, o que pode ser observado no seguinte relato de um aluno: “Com o jogo 

compreendemos melhor as funções, como são as cadeias, entendemos como é 

formado e funciona o DNA e RNA. O jogo irá me facilitar nas provas”. 

 Campos (2003) confeccionou jogos didáticos para auxiliar na compreensão e 

aprendizagem do conteúdo de Genética e de Evolução dos Vertebrados. Com a 

elaboração dos jogos didáticos, os resultados revelaram que os alunos e 

professores gostaram do jogo, que a maioria dos alunos aprendeu sobre o tema 

abordado, e que os jogos elaborados auxiliam os professores no processo de 

ensino, bem como favorecem a apropriação desses conhecimentos pelo aluno. 
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 O pesquisador Pinto (2009), por exemplo, em sua dissertação elaborou o 

Jogo didático Água é Vida, que enfoca a preservação ambiental dos recursos 

hídricos, aplicado a alunos da rede pública de ensino de Duque de Caxias. A 

metodologia do trabalho abordou principalmente a análise de questionários 

aplicados antes e depois da aplicação do Jogo, e através da aplicação do jogo 

didático, constatou-se maior aprendizado dos alunos sobre o tema. Ele ainda 

ressalta que essa estratégia de ensino já há algum tempo se mostra bem 

fundamentada e eficiente dentro do processo ensino aprendizagem e que o jogo 

consegue cativar à curiosidade dos alunos, mostrando que o tema abordado é 

comum a realidade de todos. 

 Trabalhar conteúdos que são abstratos na sala de aula é um desafio no 

ensino-aprendizagem, pois, organismos como bactérias e alguns fungos não vistos a 

olho nu dificultam a compreensão do aluno e até mesmo pelos conteúdos serem 

complexos como átomos. Sendo os jogos uma importante ferramenta de auxilio, 

onde se podem usar diversas imagens 3D e 2D, por exemplo, para fomentar a 

aprendizagem dos alunos.  Com isso, Candeias (2005), em seu trabalho elaborou 

um jogo didático, abordando o conteúdo de microbiologia para o ensino fundamental 

e médio. Após a aplicação do jogo os dados coletados através do questionário que 

foi aplicado a 38 alunos, demonstrou que a maioria dos alunos disse ter gostado do 

jogo porque aprenderam e se divertiram. A maioria dos alunos respondeu “o jogo é 

legal e ficou mais fácil aprender”, dessa forma, todos os alunos acharam que o jogo 

auxiliou na aprendizagem. 

 O jogo desenvolve além da cognição, outras habilidades, como a construção 

de representações mentais, a afetividade e a área social (relação entre os alunos e a 

percepção de regras). Com a aplicação do jogo “Ludo Químico” relacionado ao 

conteúdo de química orgânica, os alunos destacaram que, com o jogo, sentiram-se 

mais motivados e ativos na aprendizagem de nomenclatura dos compostos 

orgânicos por envolver memorização de regras, além disso, foi constatado que os 

estudantes gostaram do jogo, aprenderam sobre o tema e foram estimulados pelo 

jogo a aprenderem cada vez mais (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Verificar como os estudantes compreendem o conceito de sistema 

digestório humano antes e após uma aula teórica e após a aplicação de um jogo 

didático durante uma sequência didática. 

 

Objetivos Específicos: 

 Aplicar a metodologia interativa do círculo hermenêutico-dialético para 

analisar as concepções dos estudantes. 

 Desenvolver e aplicar um jogo didático. 

 Verificar as mudanças conceituais dos estudantes após a aula e após o jogo 

didático. 

 Verificar o conhecimento adquirido após a sequência didática. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Subprojeto PIBID Ciências da Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE atuante na Escola Estadual Professora Amélia 

Coelho, Zona da Mata de Pernambuco. O PIBID "é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica" (CAPES, 2017). Busca promover a inserção de licenciados através de 

subprojetos como o PIBID Ciências, no cotidiano das escolas públicas para a 

realização de atividades didático-pedagógicas. Essas atividades acontecem sob a 

orientação de um docente da licenciatura da Universidade e de um professor da 

escola (CAPES, 2017). A equipe desse Subprojeto atua na escola desde 2014, 

inseridos no cotidiano da escola aplicando atividades práticas e dinâmicas para 

tornar as aulas de ciências diferentes e contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação escolar. Os sujeitos da pesquisa foram 20 alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental.  

A coleta dos dados foi realizada durante uma sequência didática através da 

metodologia interativa do CHD Instituída por Guba e Lincoln (1989), de forma 

qualitativa, possibilitando um leque de informações sobre o conhecimento prévio e 

dos conceitos formados a partir de sua aplicação.  

 

A seguir são pontuadas as etapas metodológicas da sequência didática:  

 

 1º momento - Aplicação do CHD para coleta de informações sobre as 

concepções prévias sobre o conceito de sistema digestório humano. Com 

duração de 1 hora/aula. 

 

A turma foi dividida em quatro grupos (1 a 4). Em cada grupo, os alunos foram 

designados pela ordem (1º ao 5º). A sala foi organizada em fileiras com cinco alunos 

cada, foi entregue uma folha A4 comum a cada aluno, com numerações de um a 

cinco, na ordem da fileira. Para esse primeiro momento, utilizamos a proposta 

sugerida por Ausubel, da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, 

os estudantes individualmente foram ordenados para que respondessem na folha: 

“O que você compreende por sistema digestório humano?”. 
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Após escreverem sua concepção inicial, foi realizada a seguinte dinâmica: o 

professor ordenou que o primeiro aluno da fila passasse sua folha contendo seu 

conceito para o segundo aluno da fila, a partir da observação do conceito do 

primeiro aluno o segundo aluno elaborou uma nossa síntese do seu conceito, que 

pode ou não ter levado em consideração a síntese do primeiro aluno, o segundo 

aluno passou adiante o conceito do primeiro aluno e o seu, a partir daí as 

concepções do primeiro e segundo aluno foram passadas pro terceiro aluno, e assim 

sucessivamente, até voltar ao primeiro aluno. Posteriormente os cinco alunos de 

cada fileira formaram um grupo, cujo objetivo foi de permitir que cada indivíduo lesse 

para os outros a sua síntese conceitual e em conjunto, procurassem reestruturá-la, 

de forma a constituir um consenso único (concepção final do grupo) sobre a 

pergunta em análise.  

 

 2º momento- Aula expositiva dialogada com duração de 2 horas/aulas, 

aplicada dois dias após o 1º momento. Os conteúdos abordados foram: 

 

- Sistema digestório e sua importância. 

- Conceitos básicos como: deglutição, mastigação, digestão, absorção e defecação. 

- Órgãos do sistema digestório e suas funções. 

- Sistema digestório e alimentação saudável. 

- Doenças relacionadas ao sistema digestório. 

 

Para constituir esse momento, após aplicar o CHD, iniciou-se a aula 

valorizando os conhecimentos prévios dos alunos, debatendo sobre os principais 

órgãos do corpo e suas funções. A aula foi montada a partir das concepções prévias 

dos alunos. Para compor a valorização do conhecimento prévio foi distribuído um 

texto simples (figura 3) chamado “a jornada do sanduíche” abaixo do texto continha 

5 questões objetivas. Em seguida, numa apresentação em Power Point começou a 

explanação do conteúdo, relacionando com a importância da alimentação saudável 

no processo de digestão dos alimentos, valorizando os conceitos não só do 

processo digestivo como também de alguns malefícios causados por algumas 

doenças que ocorrem nesse sistema e sua respectiva prevenção. No final da aula 

foram passados dois vídeos para fixar melhor o conteúdo, um vídeo durou em média 

4 minutos (figura 4) mostrando como realmente são os órgãos e como ocorre todo o 
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processo digestivo e o outro com 2 minutos de duração em desenho animado (figura 

5).  Durante a reprodução dos vídeos, em alguns momentos o professor ia pausando 

para mostrar os órgãos e detalhes interessantes sobre eles mencionados na aula. 

 

Figura 3 – Texto e questões objetivas utilizadas na aula teórica. 

 

Fonte: BRASIL, 2017. 
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Figura 4- Imagem capturada durante a reprodução do vídeo sobre sistema digestório 

 

Fonte: Sistema... 2012. 

 

Figura 5- Imagem capturada durante a reprodução do vídeo sobre sistema digestório em desenho 
animado. 

 

Fonte: Sistema... 2016. 

 
 

 3º momento- Reaplicação do CHD. Realizado em 2 horas/aula. 

 

Neste momento foi reaplicado o CHD para observação das mudanças nas 

concepções dos estudantes sobre o conceito em estudo após a aula teórica.  

 

 4º momento- Aplicação de jogo “A jornada da celulose” na semana seguinte 

com duração de 2 horas/aula. 

 

Nesse jogo de tabuleiro, os estudantes acompanharam a jornada da celulose 

no tubo digestivo, a celulose que não é digerida pelo corpo humano, mais que tem 

um importante papel na digestão dos alimentos irá passar por todo o processo de 
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digestão junto a outros alimentos até se transformar nas fezes e ser evacuada do 

corpo. O jogo é composto por uma trilha que vai da boca até o ânus, no decorrer 

desse percurso, nas casas da trilha, teve curiosidades, comandos/penalizações e 

perguntas variadas relacionadas ao sistema digestório. Em algumas casas que 

passavam por determinados órgãos a celulose explica se a mesma tem participação 

na digestão nesse local. O jogo também apresenta regras claras que devem ser 

seguidas pelo jogador. O jogo foi elaborado de forma didática e interativa, 

apresentando figuras coloridas, boa jogabilidade e conteúdo de fácil compreensão. 

Durante todo o percurso do jogo, a celulose, personagem principal, é quem interage 

com o jogador, com uma linguagem acessível aos diferentes públicos. O jogo foi 

aplicado duas vezes, cada partida durou em média 40 minutos. No decorrer do jogo, 

de duas em duas rodadas um integrante do grupo teria que sentar e movimentar as 

tampas de garrafas na trilha. As perguntas do jogo lidas pelo primeiro autor do 

trabalho eram escutadas por todos de cada grupo e caso o integrante sentado à 

mesa precisasse de ajuda, consultaria o restante do grupo para confirmar sua 

resposta. A seguir está o manual do jogo didático detalhado. 

 

No manual, o jogo conta com uma pequena história da celulose antes da 

mesma ir parar no tubo digestório confira abaixo: 

 

Uma breve história... 

 

Celulose: — Olá amigos meu nome é celulose e vou contar minha história. Eu 

estava presente nas folhas de alface da horta de seu José, quando a alface cresceu, 

linda e suculenta, estava na hora de colher e ir para a mesa. Seu José levou para a 

sua esposa que lavou e preparou para comerem na salada com a família. Quando 

seu José colocou a alface na boca eu pensei que seria meu fim, mas não, no 

percurso pelo longo e longo tubo, não sofri modificações como os outros alimentos. 

Senti-me indestrutível, até saber que iria parar no vaso sanitário, mas por sorte, 

nesse dia seu José acabou defecando perto de uns arbustos no meio ambiente, o 

que não é correto, pois, essa prática pode transmitir diversas doenças como, por 

exemplo, a esquistossomose.  

Celulose: — Fiquei feliz, pois voltei para natureza, hoje estou no meio 

ambiente e vou entrar em decomposição em poucos dias. Antes de isso acontecer, 
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através do jogo de tabuleiro do tipo trilha, produzido pelo seu professor, vou levar 

vocês numa jornada pelo tubo digestivo de seu José e os vários órgãos que passei 

para vocês terem a experiência que tive.  E assim vão descobrir porque sobrevivi e 

não fui absorvida como acontece com a maioria dos nutrientes.   

Professor: — Nesse jogo vamos aprender com a celulose todos os processos 

que os alimentos sofrem até se transformar nas fezes, nessa jornada pelo tubo 

digestivo.  Vamos lá?  

 

O jogo é composto por: 

 Uma trilha com 40 casas produzida no computador pelo Microsoft PowerPoint 

e impressa em lona, construída de forma interativa e colorida. Na figura 6 

confira o kit do jogo didático; 

 4 tampas de garrafa PET coloridas; 

 1 dado; 

 42 cartas com perguntas produzidas no computador pelo Microsoft Word e 

impressas em papel cartão, em seguida as cartas foram recortadas e coladas 

com cola de papel, na figura 7 veja exemplos de algumas perguntas utilizadas 

no jogo. 

 Um manual de instruções. 

 

Figura 6 – Kit do jogo: a jornada da celulose. 

 

Fonte: Oliveira, Jailson Rodrigues de, 2017. 
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O jogo didático apresenta as seguintes regras: 

 Pode jogar até no máximo quatro participantes. 

 Para iniciar o jogo, todos os participantes devem lançar o dado, o jogador que 

tirar o número maior iniciará a partida, e segui-se na ordem decrescente. 

 Todos os jogadores devem ficar posicionados, cada qual com sua tampinha, 

na casa INÍCIO, começando a contar a partir da casa 1 (um). Vence o jogador 

que chegar primeiro no final da trilha, na casa FIM. 

 As cartas apresentam perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, 

essas cartas devem ficar empilhadas ao lado do tabuleiro. Algumas respostas 

das perguntas estão diluídas no tabuleiro facilitando que o jogador avance 

com mais rapidez. A resposta da pergunta está na cor vermelha na própria 

carta. 

 O professor é o mediador da atividade, a cada rodada pega uma carta da 

pilha e lê a pergunta em voz alta para o jogador da vez, caso acerte, poderá 

jogar o dado e avançar, se errar permanece onde está. 

 Caso o jogador erre o professor não dirá a resposta correta, a carta voltará 

para debaixo da pilha de cartas.  Se o jogador acertar, as cartas acertadas 

deverão ser empilhadas separadamente uma sobre a outra. Se as cartas da 

pilha principal acabar, o professor deverá juntar todas as cartas e embaralhá-

las. 

 Em algumas casas em verde claro a celulose trará informações próprias do 

órgão como também lhe contar curiosidades desse órgão.  

 Algumas casas terão informações sobre doenças e a saúde do sistema 

digestório. Outras trarão comandos/penalizações que estão em cores 

diferentes indicadas no tabuleiro, são elas: volte uma ou duas casas, avance 

uma ou duas casas, fique uma rodada sem jogar. 

 Caso o jogar pare em qualquer casa colorida as informações deverão ser 

lidas para obtenção de conhecimentos do sistema digestório e para vencer o 

jogo com mais agilidade. 
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Figura 7 – Exemplo de algumas cartas com perguntas utilizadas no jogo, frente e verso. 

 

Fonte: Oliveira, Jailson Rodrigues de, 2017. 

 

 5º momento- Reaplicação do CHD e questionário de avaliação. Aplicado no 

mesmo dia da aplicação do jogo didático com duração de 1 hora/aula. Já a 

aplicação do questionário foi feito uma semana depois e com duração de 1 

hora/aula. 

 Neste momento foi reaplicado o CHD para observação das mudanças 

conceituais dos estudantes após o jogo didático. Após alguns dias, foi aplicado um 

questionário com 10 perguntas objetivas no qual o aluno teve que justificar sua 

resposta. Esse questionário direcionado aos alunos foi utilizado para avaliar e 

identificar a opinião deles a respeito da sequência didática; e o conhecimento 

adquirido durante todo esse processo. 

 Devido à complexidade envolvida na aplicação do CHD optamos por 

apresentar no momento, apenas as etapas de consenso de cada grupo antes da 

aula (concepções iniciais), após a aula teórica e após o jogo didático. Para tanto, 

explicitamos a seguir, as construções do consenso de cada grupo 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Concepções prévias 

 

A partir dos conhecimentos prévios dos alunos (quadro 1) pode-se observar 

que os mesmos já tinham conhecimento de algumas funções do sistema digestório, 

apesar de, às vezes, afirmarem a função de um órgão incorretamente, ou citar 

órgãos que não fazem parte desse sistema. Os conceitos iniciais dos alunos foram 

de suma importância para analisarmos o que já sabiam, e com isso, abordar na aula 

teórica informações mais aprofundadas sobre os órgãos e suas funções, 

complementando com assuntos relacionados, tais como: doenças do sistema 

digestório e hábitos saudáveis, que não foram mencionados pelos grupos 

inicialmente.  

Nisso, a valorização dos conhecimentos prévios sugerida por Ausubel foi 

interessante e relevante para as análises iniciais das concepções dos grupos no 

qual “o fator isolado mais importante que influência a aprendizagem é aquilo que o 

aluno já sabe”. A partir disso os alunos podem reconstruir novas perspectivas 

conceituais (MOREIRA, 1999, p. 152). 

 

Quadro 1 – Concepção inicial dos grupos, obtidas através do CHD antes da aula teórica. 

CONSENSO INICIAL DOS GRUPOS 

Grupo 1 “O processo digestório é o digerimento dos alimentos 

começando pela boca. O alimento é triturado e digerido 

passando por várias etapas, laringe, faringe, onde ocorre o 

processo de digestão dos alimentos, ou seja, o sistema 

digestório processa o alimento mudando e protegendo o corpo, 

passando por etapas, intestino delgado e intestino grosso, 

chegando ao final onde finaliza o processo de digestão.” 

Grupo 2 “Tudo que comemos vai pra o nosso intestino e se transforma 

em fezes. Ele tem sistema que começa pela boca pela 

mastigação e depois pela garganta e passa pelo nosso 

organismo e vai para o intestino e lá acontece do sistema 

digestório, e acontece a divisão de alimentos e depois 

defecamos.” 
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Grupo 3 “É um processo pelo qual a comida passa. Primeiramente a 

comida passa pela boca onde é mastigada e triturada pelos 

dentes. Depois passa pela faringe e vai descendo até que 

enfim, chega ao estômago. O alimento enfim se transforma em 

restos que são defecados pelo corpo.” 

Grupo 4 “É responsável pela nossa digestão e ingestão de alimentos 

que absorvemos.” 

Fonte: Oliveira, Jailson Rodrigues de, 2017. 

Nota: Quadro elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Ao analisar os conceitos iniciais dos grupos, notou-se que as respostas foram 

muito vagas. Os grupos 1, 2 e 3 apresentaram conhecimentos que o processo de 

digestão inicia-se na boca e que o mesmo passa por várias etapas, porém, apenas o 

grupo 3 detalha que a mastigação e trituração dos alimentos é provida pelos dentes, 

que neste caso se aproxima da terminologia utilizada cientificamente.  

Entretanto, nenhum grupo fala das glândulas salivares ou da saliva produzida 

por essa glândula responsável por umedecer o alimento e iniciar principalmente a 

digestão do amido na boca. Foi comum entre os grupos usarem a palavra “passa” 

para se referirem à movimentação da comida no tubo digestivo, desconhecendo o 

nome dessa passagem pelo tubo digestivo que são os movimentos peristálticos, o 

que seria um termo muito técnico para eles dominarem, sendo essa mais uma das 

palavras de difícil assimilação no universo anatômico. 

Nesta etapa inicial, verificou-se que todos os grupos desconhecem 

anatomicamente a ordem que os alimentos sofrem os processos mecânicos e 

químicos no tubo digestivo, citando órgãos na ordem errada de digestão ou 

absorção. O grupo 1, por exemplo,  afirma que o alimento passa pela laringe quando 

na verdade passa pela faringe, podendo-se notar uma certa confusão entre os 

nomes anatômicos e suas funções por serem, as vezes, parecidos. Já o grupo 3 tem 

a percepção do estômago como sendo o último órgão do sistema digestivo, o grupo 

ainda utiliza a termologia  “restos” para falar das fezes: “o alimento enfim se 

transforma em restos que são defecados pelo corpo”, o que demonstra um 

distanciamento em relação a terminologia científica.  

O grupo 4 descreve sua concepção sobre sistema digestório como apenas 

responsável pela digestão e ingestão, não aprofundando esses processos e nem 
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citando algum órgão desse sistema. Observou-se nas respostas de todos os grupos 

que não mencionaram quaisquer órgãos anexos, como o fígado e o pâncreas; sendo 

esses de extrema importância, pois, produzem substâncias que auxiliam na digestão 

de nutrientes no duodeno. O fígado produz a bile e armazena na vesícula biliar até 

ser liberada no duodeno, importante na digestão de lipídios. O pâncreas produz suco 

pancreático, que contém diversas enzimas responsáveis por neutralizar a acidez do 

quimo que veio do estômago, deixando o ph levemente básico para atuação de 

enzimas no duodeno (THOMPSON; RIOS, 2016). 

5.2 Concepções após a aula teórica 

 

A seguir no quadro 2 podemos observar as concepções dos alunos  após a aula 

teórica. 

Quadro 2 – Compreensão dos grupos sobre sistema digestório após a aula teórica. 

CONSENSO DO GRUPO APÓS A AULA 

Grupo 1 “O processo digestório inicia pela boca, onde o alimento é 

triturado passando por várias fases. Os dentes são uns dos 

membros onde trituramos o alimento de acordo com o tempo 

padrão de engolir, as glândulas salivares são eficientes na 

preservação, após isso passa pela faringe onde ocorre outro 

processo de digestão, passando pelo esôfago e pelo 

estômago que é onde o suco gástrico separa os alimentos e 

diminui os alimentos em partículas menores para o resto da 

digestão, após isso vem o intestino delgado que é a 

separação dos nutrientes, onde suga as proteínas passando 

para o intestino grosso, onde há pelos que formam o 

alimento em fezes e finaliza pelo ânus.” 

Grupo 2 “O alimento que comemos, já começa a ser digerido na boca 

com a saliva e a mastigação, e passa pela garganta e a 

faringe antes, depois pela garganta e depois para o nosso 

organismo e estômago e acontece outras digestões que o 

mesmo começa a sofrer com os nossos gases e passa pelo 

organismo e ocorre a divisão do nosso alimento e passa pelo 

intestino grosso e depois vira fezes, devemos ter muito 



35 

 

cuidado com a nossa alimentação e comer coisas saudáveis  

e beber muita água para não pegar doenças nós devemos  

nos alimentar sempre bem.” 

Grupo 3 “É um processo que inicia na boca, passa pela faringe até o 

esôfago, até que a comida chega ao estômago que pela ação 

do suco gástrico ajuda na digestão do alimento. Depois que o 

alimento passa pelo estômago, segue até o intestino grosso 

e depois pelo intestino delgado. Depois de transformado em 

fezes o alimento vai até o reto onde é defecado e descartado 

pelo corpo.” 

Grupo 4 “Responsável pela digestão e ingestão, tendo vários 

processos como mastigação, deglutição, etc. podemos ter 

doenças por causa de alimentos contaminados e estragados, 

devemos nos alimentar bem e beber muita água e evitar 

comidas gordurosas.” 

Fonte: Oliveira, Jailson Rodrigues de, 2017. 

Nota: Quadro elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A reaplicação do CHD após a aula teórica trouxe elementos que não foram 

mencionados anteriormente pelos grupos, além da anatomia e da compreensão do 

processo digestivo, apareceu elementos relacionados à saúde, ocorrendo uma maior 

modificação nas construções teóricas dos alunos, porém nesta etapa, ainda 

observa-se pouca compreensão em relação à ordem anatômica dos órgãos. Os 

grupos 1 e 2 apresentaram palavras como: “glândulas salivares” e “saliva” para falar 

do início da digestão na boca, palavras não mencionadas nas construções iniciais.   

Os grupos 1 e 3 juntamente explicitam com clareza a função do suco gástrico 

no estômago, apresentando terminologias bem próximas ao que se conhece na 

literatura, tais como: “diminui os alimentos em partículas menores” e “suco gástrico 

ajuda na digestão do alimento”. De acordo com Guedes (2015), o suco gástrico, 

formado por ácido clorídrico e pepsina realiza digestão química (principalmente de 

proteínas). O suco gástrico também mantém baixo o pH do estômago o que elimina 

diversos microrganismos (THOMPSON; RIOS, 2016). 

O grupo 3 apresentou um erro conceitual, ao falar que o alimento passa pelo 

intestino grosso e em seguida pelo delgado, quando na verdade é o contrário, com 
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isso pode-se perceber que os nomes anatômicos por serem parecidos, as vezes são 

confundidos entre si e também por sua complexidade. Esse resultado corrobora com 

as discussões de Fontelles (2006) e Salbego et al. (2015) onde explicitam a 

dificuldade de ensinar Anatomia Humana por causa da memorização das estruturas 

e com nomes bastante incomuns aos estudantes, exigindo ao professor trazer novos 

métodos para ensinar esses conteúdos, pois, com o passar do tempo a forma de 

trabalhar esses conteúdos vem apresentando poucas mudanças. 

Ao analisar as construções do grupo 1 em relação a função do intestino 

delgado e grosso, verificou que o grupo utilizou palavras distantes da literatura 

cientifica, como “suga” e “pelos”  para falar da absorção dos nutrientes. A absorção 

dos nutrientes ocorre no intestino delgado por meio das microvilosidades intestinais, 

projeções do epitélio intestinal que aumentam a superfície de contato entre intestino 

e nutrientes a serem absorvidos (GUEDES, 2015). 

Após a aula teórica o grupo 3 passa a utilizar  a palavra “fezes” em vez de 

“restos”, para se referir ao produto final do sistema digestivo, havendo uma 

importante modificação, mostrando que as terminologias foram bem trabalhadas na 

aula teórica. Surgiu aspectos relacionados à saúde, os grupos 2 e 4 no final das 

suas construções conceituais enfatizaram a importância da alimentação saudável e 

dos cuidados que devem ser tomados para  não contrair doenças. De acordo com 

Thompson e Rios (2016), para evitar problemas nesse sistema cuidados com 

higiene são necessários, tais como: lavar as mãos, beber bastante água, comer 

alimentos ricos em fibras e vitaminas, evitando o consumo de alimentos gordurosos, 

industrializados e de má procedência. Aparece na concepção do grupo 4  a palavra 

“deglutição” como um dos processos em que o sistema digestivo é responsável, não 

mencionada antes pelos alunos, apenas pelo professor na aula. Isso indica que na 

aula teórica os alunos captaram com sucesso diversos conhecimentos acerca do 

sistema digestivo, e que novos conceitos, até então estranhos e desconhecidos, 

foram aprendidos. 

A aula proporcionou uma gama de conteúdos direcionados aos alunos. A aula 

foi trabalhada de forma dinâmica e com a utilização de outros recursos anexos à 

aula, como texto e vídeo, sendo bem produtiva e rica em comparação a aulas 

tradicionalistas, em que apenas o professor é o sujeito responsável por produzir 

conhecimento. Os alunos acharam interessante o texto utilizado e o vídeo. O texto, 

por ter trazido informações bem curiosas, como o tamanho do tubo digestivo e o 



37 

 

tempo que a comida leva em média até se transformar nas fezes. No vídeo, os 

alunos se admiraram ao visualizarem como realmente são os órgãos do sistema 

digestório e o tubo digestivo, o vídeo também permitiu aos alunos verem o suco 

gástrico em ação, como também todos os processos que os alimentos sofrem ao 

passar pelo tubo digestivo. Assim, após aula com a aplicação do CHD, os alunos 

puderam reconstruir suas concepções prévias, a partir do novo conhecimento 

construído em sala de aula junto com o professor, de modo a modificar o que antes 

achava correto. 

 

5.3 Concepções após o jogo didático 

 

A seguir, no quadro 3, observa-se as construções conceituais dos alunos após o 

jogo didático. 

Quadro 3 – Compreensão dos grupos sobre sistema digestório após o jogo didático. 

CONSENSO DO GRUPO APÓS O JOGO DIDÁTICO 

Grupo 1 Sistema digestório é uma movimentação do nosso corpo que deve 

ser cuidada. Começando pela boca, nosso corpo vai começando a 

digerir na boca através das glândulas salivares. Com o alimento 

triturado, ele vai para próxima etapa, passando pela faringe, que 

vai começando a digestão, depois o estômago que é o órgão onde 

o alimento é diminuído pelo suco gástrico, passando pelas três 

partes do estômago. Após isso, passa pelo intestino delgado que 

serve para absorver os alimentos mais leves e no final dele ocorre 

à absorção dos alimentos. 

Grupo 2 O sistema digestório é muito importante para nossa sobrevivência, 

nós devemos nos alimentar, nós comemos inicialmente pela boca 

e mastigando para ocorrer à deglutição e engolimos, passando 

pelo esôfago e entra no estômago e começa a digestão, mais 

antes de entrar em nosso estômago, nosso organismo absorve a 

nossa comida e depois acontece a digestão e passa pela divisão 

de intestino grosso e fino, e depois vira fezes, e sempre devemos 

comer comida saudável. 
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Grupo 3 O sistema digestório é o processo pelo qual a comida passa. 

Inicia-se na boca, onde é mastigado e triturado pelos dentes. Na 

boca há umas glândulas, denominadas de glândulas salivares que 

ajudam na digestão dos alimentos. Logo após desce até o 

esôfago e assim, depois de todo o processo, ela chega ao reto, 

onde é eliminado. 

Grupo 4 É responsável pela absorção dos alimentos com processos como: 

mastigação e deglutição, que são mecânicos e químicos. Se 

tivermos uma alimentação inadequada, podemos ter o alojamento 

de parasitas causando doenças. 

Fonte: Oliveira, Jailson Rodrigues de, 2017. 

Nota: Quadro elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Após o jogo didático surgiram novos elementos do sistema digestório não 

mencionados antes, porém os grupos apresentaram suas construções menos 

complexas, semelhante a um resumo das construções da aula teórica com algumas 

palavras novas. O grupo 1 menciona que o intestino é dividido em partes e 

equivocadamente sugere que são apenas três, não fala do intestino grosso nem da 

formação das fezes, apresentando uma compreensão menos complexa quando 

comparado a aula teórica. Já o grupo 2 fala dos intestinos na ordem anatômica 

errada dos processos digestivos, entretanto, surge a palavra deglutição num 

contexto correto, o grupo  novamente enfatiza a importância de se alimentar bem. 

Ainda no grupo 2, nota-se que há uma confusão no significado de digestão e 

absorção e onde esses processos acontecem, nisso, pode-se perceber que na aula 

teórica a concepção do grupo foi mais completa e com menos equívocos. A digestão 

é o desdobramento dos alimentos em moléculas mais simples iniciando na boca e 

terminando no duodeno já a absorção é o processo realizado pelos intestinos 

iniciando nas duas últimas porções do intestino delgado e terminando no intestino 

grosso (THOMPSON; RIOS, 2016). O Grupo 3 fala das glândulas salivares, não 

mencionadas nas suas concepções anteriores, apesar da construção teórica ser 

simples e sucinta, não observa-se muitos equívocos como nas concepções 

anteriores, percebe-se que o grupo quis explicar sua compressão de forma rápida, 

sem aprofundamento. O Grupo 4  ligeiramente explicita  algumas funções que o 

sistema digestório desempenha, e que esses processos são “mecânicos” e 
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“químicos”, que se aproxima do contexto cientifico, não mencionado anteriormente 

por nenhum grupo nas construções anteriores. Em relação à saúde, o grupo 

menciona com clareza o perigo de uma alimentação inadequada, podendo ocasionar 

o alojamento de ovos de parasitas no sistema digestivo, desencadeando doenças. 

Após o jogo os alunos apenas apresentaram de forma rápida o que já tinham 

aprendido na aula teórica acrescentando algo novo que aprenderam com o jogo, 

como o grupo 4 que falou dos ovos de parasitas ou o grupo 1 que falou que o 

intestino é divido em partes, ambas questões bem trabalhadas no jogo. 

 

5.4 Conhecimentos adquiridos após a sequência didática 

 

Após a sequência didática os alunos relataram a aprendizagem construída e 

em que etapas da sequência aprenderam mais. Os alunos disseram que no 

momento da aula aprenderam mais porque a mesma bem explicativa. Outros 

relataram que obtiveram diversos conhecimentos na aula porque houve 

apresentação de vídeos e tiveram mais chances de tirarem as dúvidas que iam 

surgindo. A partir desses aspectos trazidos na aula, pode-se observar que a maioria 

dos alunos participou da aula, pois, durante a aula que foi bastante dialogada, 

questionamentos foram sendo feitos aleatoriamente aos alunos para que pudessem 

pensar e responder a problemática em questão. Muitos também iam tirando suas 

dúvidas no decorrer da aula, principalmente sobre os órgãos anexos (fígado, 

pâncreas e glândulas salivares).  

Os alunos 7, 17 e 18 falaram da qualidade da aula executada pelo primeiro 

autor do trabalho e que o mesmo explicou e trabalhou os conteúdos de uma maneira 

bem simples, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, relataram também que 

aula foi interessante porque teve vídeos no final da aula sobre o conteúdo visto o 

que reforçou a aprendizagem, segundo o aluno 18: “A aula foi excelente, pois tudo 

foi explicado de uma maneira bem simples, também teve um vídeo que reforçou 

ainda mais o meu conhecimento.” Já o aluno 7 disse: “Eu achei excelente porque o 

professor explica bem.” Alguns alunos comentaram que o jogo foi bem interativo 

principalmente por causa da diversão que o jogo proporcionou e, desse modo, o 

aprendizado foi bastante satisfátório. O aluno 3 e 12 falaram que utilizando jogos 

anexos a aula fica mais fácil de aprender os conteúdos. O aluno 6 falou que a  
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dinâmica utilizada no jogo o fez aprender ainda mais, ele disse: “No jogo pude 

participar dinamicamente, isso em fez aprender mais”. O aluno 14 justificou porque 

gostou da aula na seguinte afirmação: “Na teórica, onde teve apresentação de 

vídeos e reflexão sobre as dúvidas.”. Outros comentaram que gostaram da aula 

porque aprenderam a ordem anatômica dos órgãos e poderem aprender mais sobre 

o sistema digestório, o aluno 9 disse:“Achei boa porque aprendi onde cada órgão 

começa e termina.”. 

Alguns alunos comentaram que aprenderam muito jogando, o aluno 15 

justificou porque gostou do jogo, ele disse: “Porque obtive informações de maneira 

interativa e divertida.”. O aluno 20 falou que gostou do jogo porque na sala nunca foi 

trabalhado esse tipo de atividade.  Apesar de atividades lúdicas serem bem 

trabalhadas no PIBID Ciências com o relato desse aluno percebemos que devemos 

trazer mais jogos pra sala de aula para não alcançarmos o perfil de professores dos 

resultados obtidos por Marasini (2010), onde poucos professores usam jogos e os 

que utilizam, afirmam que apenas semestralmente. Pode-se notar que esse aspecto 

lúdico da sequência didática atraiu o interesse dos alunos em aprender e estimulou 

a obtenção de conhecimentos quando trabalhados como uma ferramenta de auxilio 

à aula, em relação a isso o aluno 2 disse: “Achei muito interessante a ideia de 

misturar a aula com jogos, sem contar que estimula mais a querer ir a aula, pois 

sabe que vai se divertir”.  Neste sentido, os jogos educativos com finalidades 

pedagógicas revelam a sua importância, pois promovem situações de ensino-

aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades 

lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação ativa e 

motivadora (FIALHO, 2008) 

Quando os alunos souberam que iria ser trabalho um jogo, a maioria ficou 

alegre e ansiosa para a próxima aula, pois sabiam que iriam se divertir. Alguns 

alunos, em suas justificativas relataram porque acharam o jogo bom e que queriam 

que fossem trabalhados mais vezes no ensino de ciências. O aluno 20 alegou que o 

jogo foi: “Muito bom, gostei muito, poderia ter mais vezes”. Já o aluno 1 respondeu 

que: “O jogo foi muito interessante, além de nos divertir, nos ensinava a respeito do 

sistema digestório do nosso corpo, trazendo mais informações e conhecimento a 

muitos alunos, e a mim também.” De acordo com Pinto (2009) o jogo permite que a 

criança organize o mundo a sua volta, adquira novas experiências e informações e, 

sobretudo incorpore atitudes e valores. 
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As informações contidas na trilha foram bem úteis e ajudaram os alunos a 

responderem algumas perguntas do jogo, o aluno 6 disse: “Tinha várias informações 

no jogo, ajudava bastante para responder as perguntas.”. Portanto, a estratégia de 

colocar respostas de algumas perguntas diluídas no jogo foi essencial para os 

alunos prestarem mais atenção nas informações contidas na trilha durante todo o 

percurso.  

Quando indagados sobre o que aprenderam no momento da aplicação jogo 

didático que não aprenderam na aula teórica. A maioria dos alunos respondeu que 

no jogo aprenderam mais sobre conceitos básicos como: deglutição, mastigação, 

digestão e absorção e sobre os órgãos anexos. Em relação aos conceitos básicos 

os alunos 17 e 18 justificaram que aprenderam mais sobre eles porque no jogo tinha 

várias perguntas relacionadas, o que favoreceu a aprendizagem. Após a aula alguns 

alunos ficaram em dúvida sobre esses conceitos e no jogo captaram os 

conhecimentos de uma maneira mais clara, o aluno 3 disse: “Na aula teórica eu 

fiquei meio em dúvida, com o jogo eu aprendi facilmente”.  

Entretanto, para alguns alunos a etapa da aula com texto e vídeo foi 

produtiva, eles relataram que aprenderam mais sobre os conceitos básicos porque 

no jogo o professor não explicou muito e que na aula a aprendizagem foi mais 

facilitada, sobre os órgãos anexos os alunos disseram que na aula foi mais 

interessante do que no jogo e tinha mais conhecimento sobre esses órgãos.  O 

aluno 7 disse que mesmo ter aprendido mais sobre esses conceitos no jogo, ainda 

sim, prefere que sejam bem mais trabalhados em aula.  

Em relação aos órgãos anexos os alunos disseram que tiveram uma 

compreensão melhor desses órgãos durante a aplicação do jogo e também pelo 

dinamismo envolvendo o jogo, facilitando a aprendizagem sobre esses órgãos, 

outros comentaram que no jogo foi bem mais explicado, o aluno 19, por exemplo, 

disse: “Foi interessante pra mim e mais explicado.“ Apenas o aluno 1 falou que no 

jogo aprendeu mais sobre um órgão específico, o estômago. 

Outros alunos comentaram que aprenderam todos os conceitos e informações 

do sistema digestivo durante a aula teórica, o aluno 14, por exemplo, disse: “Aprendi 

várias coisas como a ordem dos órgãos etc.” Outros ressaltaram que na aula teórica 

os conteúdos foram bem trabalhados pelo professor, o aluno 2, por exemplo, disse 

que aprendeu sobre todos os conteúdos no seguinte relato: “Porque todos foram 
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bem ensinados.”. Dessa forma, pode-se verificar que conteúdos que não 

aprenderam na aula/texto/vídeo foram obtidos no momento do jogo e vice versa. 

Na etapa da aula teórica por trabalhar o conteúdo de forma mais complexa e 

ser bem dinâmica com a utilização de texto e vídeo, trouxe o conteúdo mais 

completo. Mais como são muitas informações, às vezes, fica difícil captar uma boa 

parte desses conhecimentos. Mesmo com toda essa dinâmica, a busca por outras 

ferramentas, como o jogo didático para auxiliar sobre esse conteúdo foi bastante 

relevante durante a sequência didática, ajudando aos alunos a preencher as lacunas 

conceituais que não conseguiram aprender na aula. Essas justificativas trazidas 

pelos alunos mostram a importância da sequência didática e como foi bem 

trabalhada e dinamizada pelo professor; e que a mesma proporcionou uma 

aprendizagem bem significativa aos alunos, pois, em vários momentos, como por 

exemplo, no momento da aula, o professor também abordou contextos da realidade 

do aluno como, tais como problemas digestivos que já ocorrerão com eles ou com 

alguém que conhecem. Isso estimulou o interesse e a curiosidade do aluno em 

aprender mais e mais sobre o sistema digestivo.  

5.5 Uma análise sobre o Jogo a partir da perspectiva dos alunos 

 

Quando questionados se uso de jogos e atividades diferentes da aula teórica 

na disciplina de Ciências aumenta o interesse deles em estudar mais esta disciplina, 

o resultado foi bastante significativo. Dos 20 alunos pesquisados 19 disseram que 

sim, cinco desses, justificaram que aulas diferentes promove a diversão e o 

aprendizado ao mesmo tempo, outros alunos disseram que é um método divertido 

de aprender, o aluno 1 disse: “Sim, porque enquanto participamos das atividades 

diferentes  que a aula nos proporciona, aprendemos mais e nos divertimos ao 

mesmo tempo.”. Um dos alunos comentou que essas atividades diferentes 

estimulam o aprendizado, o aluno 3, por exemplo falou que essas aulas: “Dá mais 

vontade de aprender.” Nessa perspectiva, os jogos funcionam como uma motivação 

a mais que une a vontade e o aprender na realização de uma atividade criando um 

ambiente gratificante e atraente para o desenvolvimento integral dos estudantes 

(SILVA et al., 2008). 

Outros alunos, se sentiram mais acolhidos com aulas diferentes no ensino de 

ciências, o aluno 8 afirmou: “Eu me identifiquei mais e isso me ajuda.”. O aluno 11 
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apesar de não gostar muito da disciplina de ciências relatou que com esse tipo de 

atividade despertou um interesse a mais em aprender, ele falou: “Nunca tive 

interesse em ciências, mais sim, tive um interesse a mais.” Já o aluno 14 disse que 

gosta de atividades diferentes na disciplina de ciências por ser a área de seu 

interesse de estudos e de vida, ele comentou: “Sim, porque é a área que pretendo 

trabalhar”. Com isso, pode-se observar o quanto é importante usar diferentes 

recursos na sala de aula como jogos, textos vídeos e etc., pois, os alunos se 

interessam mais e ficam mais dispostos a aprender. 

Quando indagados se o que aprenderam no jogo poderá ser utilizado no seu 

dia-a-dia à maioria dos alunos respondeu que sim. Desses, mais da metade relatou 

em suas justificativas aspectos relacionados à saúde do sistema digestivo, 

mostrando que esse tema foi bem abordado e enfatizado durante todo o processo 

de intervenção, o aluno 18, por exemplo, disse: “Sobre as doenças, como podemos 

nos prevenir dessas doenças, se alimentando bem e etc.” Já o aluno 5 falou: “Sim, 

pois aprendi que devemos cuidar do nosso corpo.” A importância de uma 

alimentação saudável e evitar comer comidas gordurosas em excesso foi bem 

trabalhada em sala de aula, mostrando quais os males que essa conduta pode 

causar, em relação a isso o aluno disse que esse conteúdo pode ser levado pro seu 

dia a dia na seguinte afirmação: “Sim, como por exemplo, não comer comida 

gordurosa”.  Diversos fatores podem causar doenças e disfunções nos órgãos que 

fazem parte do sistema digestivo, entre eles, está à ingestão de ovos de parasitas 

ou de microrganismos patogênicos, uma alimentação inadequada com o alto 

consumo de comidas gordurosas, por exemplo, e predisposição genética 

(THOMPSON; RIOS, 2016). Com esse resultado, podemos analisar que durante 

toda a intervenção, foram trabalhados tanto conteúdos conceituais, procedimentais 

como também atitudinais, conteúdos esses que os alunos levaram pro seu dia a dia, 

adotando novos posicionamentos e cuidados com relação à sua saúde. 

Quando o professor perguntou aos alunos se além de ciências, quais outras 

disciplinas eles gostariam que usassem jogos as respostas foram bem variadas. A 

partir das respostas dos alunos verificou-se que metade dos pesquisados prefere 

que os jogos sejam trabalhados em todas as disciplinas da escola.  Nas suas 

justificativas os alunos afirmaram que se os jogos forem trabalhados em todas as 

disciplinas, as aulas seriam mais divertidas e interativas e que essa prática seria um 

ótimo exercício para vida deles enquanto estudante, o aluno disse: “Seria muito bom 
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se todas as matérias tivessem esse tipo de jogo.” Já o aluno 6 afirmou: “Seria mais 

interativa.”.  

Os alunos 3, 12 e 14 disseram que queriam que o jogo fosse apenas 

trabalhado na disciplina de matemática, pois, aprenderiam mais e por ser uma 

disciplina em que muitos alunos tem dificuldade e com o uso de jogos acreditam que 

aprenderiam mais. Observe os relatos desses alunos: Aluno 3: “Porque eu acho que 

seria bem legal e mais divertido.” Aluno 14: “Escolho matemática porque tenho um 

pouco de dificuldade.” Aluno 12: “Para aprender mais.”. A disciplina de matemática 

apresenta diversos cálculos que poderiam ser trabalhados de uma maneira mais 

interativa, e com isso, às vezes, esses conteúdos não traz muita diversão ao aluno, 

deixando a aprendizagem bem tradicional e sem ferramentas didáticas para auxiliar 

o processo educativo. 

Outros alunos marcaram de duas a quatro disciplinas apenas, por ser 

disciplinas que gostam mais de estudar, como no caso do aluno 1, ele disse: “Artes, 

inglês, história e português, pois gosto muito dessas matérias, acho muito 

interessante.” Já o aluno 8, por exemplo, marcou apenas  as disciplinas de 

matemática e inglês, ele falou: “Essas são minhas matérias favoritas e gostaria 

dessa dinâmica com elas também.” 

Sobre as dificuldades encontradas no jogo, a maioria respondeu que estava 

fácil de ser utilizado.  Os alunos 4 e 6 falaram que estava fácil por que a aula teórica 

ajudou bastante em várias conteúdos e conceitos do sistema digestivo abordadas no 

jogo e que já tinham sido vistas na aula, o que facilitou a jogabilidade, o aluno 6, por 

exemplo disse que o jogo estava fácil: “Porque várias coisas a gente aprendeu na 

aula teórica.”. A partir das respostas de alguns alunos percebemos que a forma 

como foi montado o jogo, as regras e todo o contexto envolvendo a forma de jogar 

estavam fáceis de ser compreendido, o aluno 17 falou que: “O modo de jogar estava 

com um fácil entendimento.” Já o aluno 18 comentou: “Estava bem claro o modo de 

jogar.”. Entretanto, alguns alunos responderam que as perguntas do jogo estavam 

difíceis de ser compreendidas, às vezes, não eram as perguntas, mais sim os nomes 

complexos da anatomia que dificultava o entendimento dos alunos a respeito da 

pergunta em questão, o aluno 8, por exemplo, disse: “As perguntas me complicaram 

um pouco.”Já o aluno 12 disse: “Porque eu não entendi algumas perguntas”. A partir 

dessas respostas, compreendemos como é difícil assimilar alguns conceitos e 
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algumas palavras da anatomia e que mesmo tornando o texto mais acessível aos 

alunos, mesmo assim, alguns ainda sentiram dificuldade. 

Em relação ao visual do jogo que estava bem colorido e interativo, verificamos 

que todos gostaram do visual que o jogo trouxe pra eles. Alguns falaram que estava 

bem feito e bem divertido e que o mesmo estava bastante interessante, o aluno 3 

disse: “Ficou muito bom o visual do jogo, ficou legal e divertido.” Já aluno 16 falou: 

“Porque estava bem desenhado.” O Aluno 14 afirmou: “Achei bem elaborado.”. O 

jogo de tabuleiro envolvendo peças tradicionais como o dado e que os alunos já 

conhecem estimula também o interesse em participar do jogo, como foi o caso do 

aluno 4, por exemplo, que falou: “O jogo com o uso de dado me atraiu muito.”  

 

5.6 Contribuições do jogo a partir de sua aplicação 

 

A partir da aplicação do jogo notou-se que o jogo contribui com diversos 

aspectos relacionados à aprendizagem. Um desses aspectos foi o trabalho em 

grupo. Durante o jogo os alunos podiam consultar seu grupo, caso não soubessem 

responder as perguntas, isso foi de grande importância, pois o trabalho em grupo 

possibilitou que discutissem suas concepções e chegar à resposta correta. Esse 

trabalho em equipe deve ser trabalho desde cedo, pois, possibilita a troca de 

conhecimentos em sala de aula entre os alunos, sendo importante também noutros 

campos de ensino e de trabalho que o aluno irá frequentar. Assim, se tornam 

sujeitos menos isolados, sendo mais compreensivos e aceitando a opinião do outro 

com mais facilidade, para que assim, juntos, possam chegar a um objetivo em 

comum, que neste caso foi na resolução correta das perguntas do jogo. De acordo 

com Pinto (2009), o envolvimento aluno-aluno durante os jogos tem o benefício de 

levá-los a discussões em que ocorra linguagem semelhante entre eles, facilitando a 

comunicação, pois, durante esse processo diversos aspectos do aprendizado podem 

ser elucidados por estarem conversando num vocabulário comum entre eles. 

A interação professor- aluno foi outro ponto importante no jogo, na maioria 

das vezes, os jogos didáticos permitem apenas a participação dos jogadores, 

impossibilitando ao professor participar e mediar à condução do jogo de uma forma 

mais dinâmica e menos estressante. No jogo “a jornada da celulose” o professor é o 

mediador, dessa forma, o jogo ocorreu com mais facilidade e flexibilidade, no início 
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do jogo o professor fez uma leitura das regras com os alunos, apesar das regras 

serem simples, sempre surgia dúvidas e durante o jogo essas dúvidas foram 

cessadas, além disso, o professor como era o condutor da atividade, os alunos se 

dispuseram a ficar mais próximo dele. Desse modo, apresentaram seus 

questionamentos a respeito do conteúdo, sem vergonha ou receio de perguntar algo. 

Neste contexto, à construção do conhecimento entre professor-aluno foi bem mais 

produtiva do que na aula. Pinto (2009) ressalta que além de possibilitar uma boa 

alternativa de obtenção de conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem, o 

jogo acaba se transformando também em uma forma lúdica de ensinar. 

Outro aspecto importante no jogo foi à diversão, pode-se visualizar do início 

ao fim do jogo o sorriso dos alunos, a felicidade ao avançarem no jogo e, com isso, 

podemos visualizar como é importante trabalhar atividades lúdicas e que favoreçam 

o processo educativo para que o aluno aprenda de uma forma menos rígida, 

brincando e desfrutando do jogo de forma saudável. Os avisos e penalizações eram 

bem divertidos, justamente para quebrar o contexto tradicional em como os jogos 

são construídos e proporcionar ainda mais diversão durante o jogo.   

O jogo trouxe para os alunos também o espírito de competição, todos queriam 

vencer, tanto os meninos quanto as meninas, chegar logo no final da trilha, quando 

as perguntas eram feitas pelo professor, escutavam com atenção, pediam pra 

repetir, analisam com cuidado antes de responderem para não errarem e, assim, 

chegar logo no final, e consequentemente, ganhar o jogo. Ter a concepção de 

vencer, acreditar no que quer, é de extrema importância para os alunos, para 

alcançarem seus objetivos e metas de aprendizagem, não apenas no jogo, mas 

também em outras atividades em sala de aula, e na vida de uma forma geral, esse 

aspecto de vencer de ter esperança foi bem trabalho no jogo. No final do jogo todos 

ganharam, pois, absorveram inúmeros conhecimentos sobre o tema estudado. 

Segundo Fialho (2008), durante a partida de um jogo os educandos se deparam com 

o desejo de vencer, provocando uma sensação prazerosa, pois as competições e os 

desafios são acontecimentos que mechem com nossos impulsos. 

Por fim, pode-se dizer a respeito da aula teórica e jogo didático que um 

complementou o outro e que se fossem trabalhados isoladamente os resultados não 

seriam os mesmos, pois, o sistema digestório por ser um conteúdo complexo, 

necessitada da orientação, da explicação e da condução do professor para trabalhá-

los com os alunos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A sondagem inicial de conhecimento foi um facilitador para a elaboração da 

aula teórica na sequência didática, pois forneceu conteúdos que os alunos 

dominavam bem como desvios de conhecimento e conceitos errados que puderam 

assim ser melhores trabalhados na aula. Deixando assim a aula mais dinâmica e 

interessante. Outros recursos anexos à aula como texto e vídeo facilitaram ainda 

mais a aprendizagem dos alunos e a compreensão dos conceitos científicos. Esse 

aspecto lúdico trabalhado desde o início da sequência didática tornou o processo de 

aprendizagem menos cansativo, a obtenção do conhecimento se tornou mais 

divertida e empolgante, transformando o aluno no gente ativo desse processo, 

trazendo-o para as discussões, e desse modo, possibilitando a troca de 

conhecimentos entre professor-aluno. 

O jogo didático permitiu uma maior interação entre os alunos, estes 

aprenderam a trabalhar melhor em grupo através da busca para resoluções das 

perguntas abordadas no jogo. Estimulou a cognição dos alunos, ao permitir que 

pensassem e assimilassem o conhecimento que aprenderam na aula com o que 

estava posto no jogo, de modo a reconstruir suas concepções a partir de novos 

conhecimentos abordados no jogo didático. O jogo didático preencheu lacunas 

conceituais dos alunos, complementando o que já tinha aprendido na aula teórica e 

possibilitando o encontro e reencontro dos alunos com diversos conceitos e 

aspectos do sistema digestório humano. Desse modo, percebemos a importância de 

trabalhar mais de um recurso didático durante uma sequência didática. 

Os relatos e comentários dos alunos sobre a aula/texto/vídeo e o jogo obtidos 

através do questionário avaliativo foi importante para analisarmos o conhecimento 

adquirido durante a sequência didática. Os resultados obtidos mostraram o quanto é 

relevante ministrar aulas com mais participação dos alunos para que ocorram mais 

discussões, aparecendo assim mais dúvidas. E Também trazer elementos para 

tornar a aula mais dinamizada como os recursos didáticos. 

Todas essas reconstruções conceituais, só foram possíveis através da 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e do CHD, uma técnica de 

caráter dinâmico, explorador e que permite ao professor pesquisar de forma fluida, e 

ao mesmo tempo participar da pesquisa através da mediação. Nesse contexto, os 
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alunos adquiriram novos conhecimentos e trocaram suas concepções com os 

demais alunos, sem perceberem que estavam sendo “entrevistados”. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado para avaliar a opinião dos alunos sobre a aula 

teórica/texto/vídeo e jogo didático 
 

RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR E JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA ATRÁS 
DA FOLHA. 
 
1) Sobre a aula teórica o que você achou? 
 
a) Excelente  
b) Muito bom  
c) Bom  
d) Razoável  
e) Ruim 
 
2) O que você achou do jogo didático? 
 
a) Excelente  
b) Muito bom  
c) Bom  
d) Razoável  
e) Ruim 
 
3) Você aprendeu mais na aula teórica ou no jogo didático?  
 
a) Na aula teórica 
b) No jogo didático 
 
4) O que você aprendeu no jogo didático que não aprendeu na aula teórica? 
 
a) Conceitos básicos como: deglutição, mastigação, digestão e absorção. 
b) Aprendi mais sobre os órgãos anexos. 
c) Aprendi mais sobre um órgão específico. Qual? _____________ 
d) Todas as opções acima. 
e) O jogo não acrescentou em nada no meu conhecimento. 
 
5) O que você aprendeu na aula teórica que não aprendeu no jogo didático? 
 
a) Conceitos básicos como: deglutição, mastigação, digestão e absorção. 
b) Aprendi mais sobre os órgãos anexos. 
c) Aprendi mais sobre um órgão específico. Qual? _____________ 
d) Todas as opções acima. 
e) A aula teórica não acrescentou em nada no meu conhecimento. 
 
6) O uso de jogos e atividades diferentes da aula teórica na disciplina de Ciências 
aumenta seu interesse em estudar mais esta disciplina? 
 
a) Sim 
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b) Não  
 
7) O que você aprendeu no jogo poderá ser utilizado no seu dia-a-dia?  
 
a) Sim  
b) Não  
 
8) Além de ciências, quais das disciplinas abaixo você gostaria que usassem jogos? 
 
a) Geografia 
b) Matemática  
c) Artes  
d) Inglês 
e) História  
f) Português 
g) Todas  
 
9) Você encontrou alguma dificuldade no jogo? 
 
a) Estava fácil de ser utilizado 
b) As perguntas estavam difíceis 
c) As regras estavam difíceis 
d) Outra. Qual? __________________ 
 
10) Sobre o visual do jogo o que você achou? 
 
a) Excelente  
b) Muito bom  
c) Bom  
d) Razoável  
e) Ruim 
 


