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RESUMO 

Joyce Santana de Souza.  ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DO SISTEMA DIGESTÓRIO
NO  8º  ANO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL.  Ano  2015.  Produto  Final  (Especialização  em
Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.

Um dos objetivos indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é que os alunos do

Ensino Fundamental sejam capazes de conhecer o próprio corpo e cuidar dele.  Desse modo,

visando  despertar  o  interesse  dos  alunos  e  facilitar  a  aprendizagem  sobre  o  tema,  foram

desenvolvidas duas atividades lúdicas sobre o sistema digestório com uma turma do 8º ano, do

Ensino  Fundamental,  da  Escola  Municipal  Zélia  Braune.  Foi  aplicado  um  questionário

investigativo (pré-teste) para avaliar as concepções prévias dos alunos sobre o tema e, em

seguida,  foram desenvolvidas  duas atividades lúdicas:  confecção das maquetes  a partir  da

reutilização de materiais  e o desenho do sistema digestório  em camisetas.  Para avaliar  os

resultados destas atividades os alunos responderam novamente a um questionário sobre a

localização dos órgãos do sistema digestório. A análise do questionário pré-teste mostrou que

os alunos apresentavam muitas dúvidas com relação à  localização dos órgãos do sistema

digestório,  confundido  até  com  órgãos  de  outros  sistemas.  A porcentagem  de  acertos  no

questionário  pré-teste  foi  de  24,02%,  passando  para  41,23%  após  as  duas  atividades,

sugerindo que a atividade levou a ganhos conceituais sobre anatomia do sistema digestório.

Soma-se a isso o percentual de respostas em branco, que caiu de 45,78% para 32,47% após a

tarefa,  mostrando  que  a  atividade  aumentou  a  confiança  dos  estudantes  para  resolver

problemas relacionados ao tema.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, sistema digestório, atividades lúdicas.



ABSTRACT

Joyce Santana de Souza.  LUDIC ACTIVITIES IN TEACHING THE DIGESTIVE SYSTEM TO
THE 8TH GRADE. Year 2015. Final Production (Specialization in Teaching Basic Education in
Biology) – Pedro II School, Pro-Rectory for Graduate Studies, Research, Extension and Culture,
Rio de Janeiro, 2016. 

One purpose indicated by the National Curriculum Parameters is that the students of the

Elementary School are able to know their own body and take care of it. Therefore, in order to

evoke  students’ interest  and  to  facilitate  learning on the subject,  two  ludic  activities  on the

digestive system were developed with an 8th grade class from Zélia Braune Municipal School.

An  investigative  questionnaire  (pre-test)  was  applied  to  evaluate  the  students'  previous

conceptions about the theme and then two ludic activities were developed: models making from

the reuse of materials and the design of the digestive system on t-shirts. To evaluate of the

activities  the  students  answered  again  a  questionnaire  about  the  location  of  the  digestive

system’s organs. The pre-test questionnaire analysis showed that the students had many doubts

regarding the location of the digestive system’s organs, mistaking even for organs from other

systems. The percentage of  correct  answers on the pre-test  questionnaire was 24.02% and

changed  to  41.23%  after  the  two  activities  proposed,  suggesting  that  the  activity  led  to

conceptual gains on anatomy of the digestive system. In addition to this, the percentage of blank

answers decreased from 45.78% to 32.47% after the task, showing that the activity increased

the students’ confidence in solving problems related to the theme.

Keywords: Science Education, digestive system, ludic activities.



Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos
nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”

Paulo Freire 

https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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1. INTRODUÇÃO

Este  trabalho  relata  uma  experiência  didática  numa  turma  de  8º  do  ensino

fundamental, da escola Municipal Zélia Braune, situada na cidade do Rio de Janeiro.

Observa-se  na  referida  escola  que  os  alunos  apresentam  muitas  dúvidas  sobre  a

localização  dos  seus  órgãos,  mesmo  após  as  aulas  expositivas.  Outra  dificuldade

apresentada  pelos  alunos  é  a  associação  da  ilustração  da  anatomia  do  sistema

digestório dos livros didáticos com a localização de seus próprios órgãos, sendo comum

a confusão com os lados direito e esquerdo do corpo. 

Desse modo, visando despertar o interesse e facilitar a aprendizagem do tema

foram desenvolvidas duas atividades lúdicas sobre o sistema digestório, com alunos de

uma turma do 8º ano, do Ensino Fundamental. A primeira foi a confecção de maquetes,

que buscou também, atender o interesse dos alunos, já que esses solicitam esse tipo

de atividade nas aulas de Ciências. A segunda atividade buscou facilitar a visualização

dos  órgãos  no  próprio  corpo  e  para  isso,  os  alunos  foram estimulados  a  produzir

camisetas com o desenho do sistema digestório. 

É imprescindível motivar os alunos a construírem seus saberes, com satisfação,

possibilitando a  criatividade e a  reflexão e,  nesse sentido,  as atividades lúdicas  se

apresentam  como  ferramentas  facilitadoras  do  processo  de  aprendizagem.  Como

apontado por Pedroso (2009), os alunos consideram que as aulas teóricas são mais

difíceis e cansativas de assimilar, mas gostam das aulas práticas.

Para Balbinot (2005) a escola deveria proporcionar um espaço mais prazeroso

para o aluno vivenciar o conteúdo e descobrir que as aulas de ciências podem ir além

da sala de aula, do quadro de giz e dos livros didáticos. Além disso, enfatiza que a

construção  de  modelos  didáticos  é  uma  atividade  lúdica  que  apresenta  múltiplos

benefícios,  desperta  a  imaginação,  aguça  a  curiosidade  e  facilita  a  capacidade

cognitiva. 

 A motivação é um elemento central no processo de aquisição de novos conceitos.

“A aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e se mostra empenhado em

aprender, isto é, quando está motivado. É a motivação interior do aluno que impulsiona

e vitaliza o ato de estudar e aprender.” (Haydt, 2010, p.75 apud Munhoz 2015).
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Mediante  o  exposto,  o  presente  trabalho  visa  estimular  a  criatividade  e  o

aprendizado da anatomia do Sistema Digestório através de atividades lúdicas e verificar

a contribuição destas atividades no aprendizado do sistema digestório.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

 Ensinar ciências não se restringe a transmitir informações ou apresentar apenas

um caminho, mas sim, ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da

sociedade visando municiá-lo para que o mesmo seja capaz de buscar as respostas

sempre  levando  em  conta  a  curiosidade  como  combustível  para  suas  pesquisas

(Oliveira 1999). Como apontado por Santos: 

“  O ensino de ciências na educação básica coloca o professor em um lugar

privilegiado, pois o educador tem o papel de orientar o aluno para a apropriação

do  conhecimento  escolar,  sendo  que,  em muitos  casos,  esta  é  a  porta  de

entrada para uma nova forma de pensar, questionar e enxergar além do senso

comum”. (2012 p.967)

Ainda nesse sentido, Santos (2011 p. 71 e 72.) destaca que, “ensinar Ciências é

fazer com que o aluno contribua para o seu próprio desenvolvimento, e que seja capaz

de questionar, refletir e raciocinar”.

No entanto, ainda é muito frequente no ensino fundamental o ensino de ciências

com aulas pautadas na transmissão de informações pelo professor que visa assegurar

a memorização do conteúdo (Balbinot, 2005). Nesse método, o processo educacional é

centrado no professor e os alunos são sujeitos passivos (Camargo 2011 p.1). 

Uma  proposta  de  ensino  alternativo  poderá,  por  exemplo,  apresentar  um

conteúdo compartilhado entre professores e alunos, algo que traga uma aprendizagem

significativa. O aprendiz não pode ser um mero receptor passivo, e sim utilizar seus

conhecimentos  adquiridos.  Ou  seja,  o  aprendiz  deverá  construir  seu  conhecimento

(Moreira, 2000). 

Nesse sentido, as atividades lúdicas, se mostram como propostas alternativas a

forma  de  ensino  tradicional.  O  lúdico  pode  ser  utilizado  como  promotor  da

aprendizagem  nas  práticas  escolares,  possibilitando  a  aproximação  dos  alunos  ao

conhecimento  científico e,  fazendo parte  do processo de ensinar,  propicia  ao aluno

construir uma aprendizagem consciente e espontânea (Rizzi, Haydt, 1998). 
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Ainda  nesse  contexto,  Konder  (2006)  enfatiza  a  necessidade  da  educação

valorizar o potencial do lúdico como fonte de satisfação, divertimento, risos e mesmo de

sátira,  possibilitando ao aluno a aprendizagem da crítica,  inclusive em relação a si

próprio e ao professor.

Para Dias et al. (2015) trazer para a sala de aula métodos diferenciados aumenta

o  interesse  dos  estudantes  sobre  o  conteúdo.  Além disso,  os  autores  destacam a

utilização de maquetes, por ser um método de baixo custo que atrai os estudantes e

facilita a aprendizagem. Além das maquetes, outros recursos podem ser utilizados para

tornar  o  processo  de  aprendizagem  mais  atrativo  como  a  utilização  de  desenhos.

(COSTA et al. 2006).

De fato, a construção de modelos também pode ser uma alternativa para tornar

as aulas de ciências mais atrativas. Segundo Orlando et al: 

 “além  do  lado  visual,  os  modelos  permitem  que  o  estudante  manipule  o

material,  visualizando-o  de  vários  ângulos,  melhorando,  assim,  sua

compreensão sobre o conteúdo abordado. Também, a própria construção dos

modelos faz com que os estudantes se preocupem com os detalhes intrínsecos

dos modelos e a melhor forma de representá-los, revisando o conteúdo, além

de desenvolver suas habilidades artísticas.” (2009 p.2):

Segundo Balbinot (2005) o papel do professor nessa construção é de sugerir,

acompanhar e auxiliar os alunos. Quem deve fazer a construção é o aluno, do jeito que

pensa, seguindo seus conhecimentos e criatividade. 

Portanto, as atividades lúdicas propostas neste trabalho visam estimular o aluno

e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma atividade lúdica para trabalhar o tema Anatomia do Sistema 

digestório em turmas de 8º ano do ensino fundamental.
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3.2 Objetivos específicos

 Levantar as concepções prévias dos alunos sobre a localização dos órgãos do 

sistema digestório.

 Estimular a criatividade através do uso de atividades lúdicas.

 Facilitar o aprendizado da anatomia do sistema digestório.

 Avaliar se atividade contribuiu para a aquisição de conhecimentos sobre a 

anatomia do sistema digestório.

4. JUSTIFICATIVA

Um dos objetivos indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é que os

alunos do ensino fundamental conheçam o próprio corpo e sejam capazes de cuidar

dele PCN 1998 pg. 7). Dessa forma, o conhecimento da anatomia do sistema digestório

é imprescindível para que o estudante possa conhecer e cuidar melhor de seu corpo. 

Para trabalhar o tema, optou-se pela utilização de atividades lúdicas, uma vez que

essas podem atuar como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem e colocar o

aluno como ator da construção de seu conhecimento. Como destacado por Freire (1996

pg. 21), “(...) ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades

para a sua própria produção ou a sua construção.”

5. METODOLOGIA

O  trabalho  foi  desenvolvido  em  duas  etapas  consecutivas:  a  confecção  de

maquetes e posteriormente a confecção das camisetas.

5.1. Confecção de maquetes

Os alunos foram divididos em grupos de, no máximo, 5 pessoas. O objetivo desta

atividade era que os alunos pudessem identificar a localização dos órgãos do sistema
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digestório e discutir a importância de cada um deles. Além disso, foi desencorajado o

uso  de  isopor  e  incentivada  a  reutilização  de  materiais,  como papelão,  pedaço  de

borracha, revistas e jornais, visando proteger o meio ambiente. O tempo proposto para

a realização desta atividade foram 4 tempos de 50 minutos. (Figura 1)

Figura 1: Confecção de maquetes.

5.2. Confecção das camisetas

Na segunda  etapa  deste  trabalho  foram realizados  os  desenhos  do  sistema

digestório em camisetas (Figura 2). Para esta etapa cada aluno ficou responsável por

providenciar sua própria camiseta e levar no dia da atividade. Para a elaboração das

camisetas  foram  utilizados:  papelão,  4  pregadores  (para  prender  as  camisetas  ao

papelão), papel carbono,  folha de papel A3, pincel, caneta e tinta para tecido. O tempo

proposto para a realização para desta atividade foram 3 tempos de 50 minutos. 

Figura 2: Confecção das camisetas.
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5.3 Avaliação do produto

Antes da realização das atividades, os alunos responderam a um questionário

investigativo  para  que  fossem  levantados  seus  conhecimentos  prévios  sobre  a

anatomia do sistema digestório (Apêndice A). Após o desenvolvimento das atividades,

os alunos responderam novamente ao questionário (Apêndice B). Os erros e acertos

nos questionários foram quantificados, em número total, e transformados em valores

percentuais para fim de comparação.

Além disso, os alunos responderam a uma questão qualitativa com o intuito de

levantar suas impressões quanto a atividade.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As duas atividades foram realizadas durante as aulas de Ciências de uma turma

do 8º ano do ensino fundamental. Estavam presentes na aula em que foi aplicado o

questionário pré-teste 32 alunos e na aula em que foi realizado o questionário pós teste,

estavam presentes 36 alunos, no entanto, para análise dos dados foram considerados

apenas os questionários dos alunos que participaram dos dois testes, o que totaliza, 28

alunos. 

A análise do questionário pré-teste mostrou que os alunos apresentavam dúvidas

sobre  a  localização  e  denominação  dos  órgãos,  como  por  exemplo,  identificar  o

estômago como sendo pulmão (4 alunos) e o fígado como sendo o coração (3 alunos).

No  pré-teste,  3  alunos  não  conseguiram  acertar  a  localização  de  nenhum  órgão,

enquanto os que no pós-teste nenhum aluno errou todos os itens.  

A  análise  dos  questionários  mostra  aumento  no  número  de  acertos,  de  74

(24,02%)  para  127  (41,23%),  redução  no  número  de  erros,  93  (30,20%)  para  81

(26,30%), e redução no número de respostas em branco (abstenções), 141 (45,78%)

para 100 (32,47%) após a realização da atividade. Por mais que a redução no número

de  erros  tenha  sido  discreta,  observou-se  um aumento  significativo  no  número  de

acertos,  sugerindo  que  a  atividade  levou  a  ganhos  conceituais  sobre  anatomia  do

14



sistema digestório. Além disso, a redução no número de abstenções no questionário

pós-teste, sugere que os alunos foram motivados pela atividade e se sentiram mais

confiantes para responder ao questionário. (Figura 3). Moraes e Verela (2007 pg 9),

destacam que “a motivação é energia para a aprendizagem” e,  no mesmo sentido,

Lourenço e Paiva  (2010 pg 2)  apontam que “a motivação do aluno é relevante  no

processo ensino/aprendizagem, pois  conceitos como inteligência,  contexto familiar  e

condição socioeconômica não podem explicar o rendimento escolar isoladamente.”

Figura 3: Gráfico comparativo dos questionários pré-teste e pós-teste.

 

Os dois órgãos que tiveram maior número de acertos no pré-teste e no pós-teste

foram a boca e o fígado. No pré-teste, 17 alunos (60,71%) responderam corretamente

sobre  a  localização  da  boca  e  16  alunos  (57,14  %),  do  fígado.  No  pós-teste  este

número subiu para 23 acertos (82,14 %) e 26 certos (92,86%), respectivamente. Dos 11

órgãos  considerados  neste  estudo,  apenas  a  faringe  apresentou  uma  redução  no

número de acertos do pré-teste para o pós-teste, passando, respectivamente, de 5 para

2 acertos. Essa observação pode estar relacionada ao fato de que as duas atividades

desenvolvidas ilustravam do esófago em diante. Os outros órgãos ou mantiveram ou

aumentaram o número de acertos.
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 No entanto, quando consideramos os alunos que efetivamente fizeram as duas

atividades (14 alunos) o percentual de acertos aumentou de 36,36% (40 acertos) no

pré-teste para 54,55% (60 acertos) no pós-teste, como pode ser observado na figura 4.

Esse  dado  reforça  o  potencial  da  atividade  como  ferramenta  lúdica  que  pode  ser

aplicada no processo ensino aprendizagem da anatomia do sistema digestório.

Figura 4: Gráfico comparativo dos questionários pré-teste e pós-teste dos alunos que 

fizeram as duas atividades.

Com o intuito de levantar as impressões dos alunos sobre a atividade, foi incluída

no pós-teste a seguinte questão: O que você achou das atividades propostas sobre o

sistema  digestório  (maquete  e  desenho  nas  camisetas)?  Elas  facilitaram  seu

aprendizado?

Obtive respostas como: 

“Achei  ótimo,  porque  ao  mesmo  tempo  que  nos  divertimos  também  aprendemos” .

“Achei  interessante.  Sim,  pois  tem  coisas  que  eu  aprendi  que  eu  não  aprenderia

fazendo no caderno”. 

“Achei  uma  ótima  atividade  de  sair  da  parte  de  escrever,  elas  ajudaram muito  no

aprendizado eu achei a camiseta ótima para gravar...”

Dos  alunos  que  tiveram  seus  questionários  analisados,  20  alunos (71,43%)

responderam que realizaram a atividade de confecção de maquete. Dentre os relatos,

chama atenção o destacado a seguir: 

16

Acertos  Erros  Abstenções 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pré- teste Pós- teste

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m



“Achei a maquete bem interessante, nunca tinha feito nada do tipo. Quando fiz a

camiseta eu já sabia todas as posições dos órgãos, por conta da maquete. Facilitam

bastante”.

14 alunos (50%) responderam que realizaram as duas atividades. Tendo em vista,

que  cada  aluno  ficou  responsável  por  trazer  sua  própria  camiseta,  é  possível  que

alguns  tenham esquecido  de  levá-la  ou  não  tiveram como comprá-la.  De  qualquer

forma, esses alunos que não levaram a camiseta participaram de alguma maneira da

atividade, mesmo que auxiliando seus colegas. Fato que foi  relatado na fala de um

aluno que respondeu que não realizou a atividade. 

“Eu não fiz, mas achei as duas atividades bem legais. Elas facilitaram muito porque eu

aprendi coisas que eu não sabia”. 

Outra fala, vinda de uma aluna que participou da confecção das maquetes, mas

que participou de forma indireta da confecção das camisetas, destaca que: 

“(As atividades)  Facilitaram sim,  porque até então,  eu não sabia aonde ficavam os

órgãos. Essa maquete e o desenho da camisa me ajudaram bastante. Gostei bastante

dos dois.”. 

Outro ponto importante e que merece destaque foi  perceber a integração e a

motivação dos alunos em realizar as atividades. Um dos relatos no pós-teste dizia: “Eu

achei legal, porque dá para fazer um trabalho, mas, ao mesmo tempo, se divertir com

esse trabalho. Facilitam muito, porque assim dá para aprender brincando.” Para Ribeiro

2011 (pg. 2.), “os alunos com metas de aprendizagem envolvem-se mais facilmente na

própria  aprendizagem,  de  forma  a  adquirir  conhecimentos  e  desenvolver

competências.”

Esse trabalho representa  o ponto  de partida  da construção de uma atividade

lúdica, que como demonstrado, apresenta potencial como ferramenta para o processo

de  ensino  aprendizagem  de  temas  relacionados  a  anatomia  do  corpo  humano,

motivação e integração dos estudantes. Objetiva-se, agora, refletir sobre essa primeira

experiência, buscando aprimoramentos e desdobramentos para a proposta pedagógica

em questão.
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 7 CONCLUSÃO PARCIAL

 As concepções prévias dos alunos indicaram que os mesmos possuíam dificuldade

em reconhecer os órgãos do sistema digestório.

 A atividade  proposta  apresenta  potencial  como  ferramenta  para  o  trabalho  da

anatomia do corpo humano com alunos do 8º ano do ensino fundamental.

 Os estudantes  que participaram da atividade se  sentiram mais  confiantes para

responder  ao  questionário  pós-teste,  sugerindo  que  a  atividade  tem  potencial

motivador.

 A atividade promoveu a integração e socialização dos estudantes.
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APÊNDICES

APÊNDICE A- Questionário pré-teste com as questões consideradas neste 

estudo.

Escola Municipal Zélia Braune

Nome:______________________________________ Turma:________

Na figura abaixo podemos observar uma representação do sistema digestório. 

Escreva ao lado de cada seta o nome do órgão representado.
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APÊNDICE B- Questionário pós-teste com as questões consideradas neste 
estudo.

Escola Municipal Zélia Braune

Nome:______________________________________ Turma:________

Data:_____________

1- Na figura abaixo podemos observar uma representação do sistema digestório. 

Escreva ao lado de cada seta o nome do órgão representado.

2-  O que você achou das atividades propostas sobre o sistema digestório (maquete, 
desenho nas camisetas)? Elas facilitaram seu aprendizado?
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