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Introdução

A reforma do Ensino Médio, expressas nos 
documentos oficiais do Ministério da Educação [1], 
vem exigindo dos professores uma nova prática, 
baseada numa concepção de ensino muito diferente 
daquela na qual fomos formados. No entanto, a escola 
não conseguiu efetivar as mudanças propostas pelas 
diretrizes oficiais, nem quanto ao perfil desejado dos 
professores nem dos alunos. No foco da reforma estão 
concepções de ensino e aprendizagem que incluem a 
interdisciplinaridade, a contextualização e o 
desenvolvimento de habilidades e competências, 
fundamentais para a formação de uma sociedade 
voltada para o conhecimento cultural e científico e a 
cidadania. 

O ideal seria que os professores, em sua formação 
profissional, pudessem articular seus saberes docentes 
para a implementação de novas estratégias 
metodológicas incorporadas na formação acadêmica, 
aprimoradas por valores assimilados em ambientes não 
acadêmicos, compondo uma bagagem de saberes 
coerentes oriundos da formação profissional e de 
saberes interdisciplinares, curriculares e experienciais.

Isto significa que devemos rever nossa forma 
tradicional de ensino a qual a maioria dos professores 
persiste em praticar na sala de aula, caracteriza pela 
fragmentação do conhecimento escolar por disciplinas, 
sem a interação entre as mesmas, de forma 
descontextualizada, gerando dificuldades para o 
professor trabalhar de forma a preparar o aluno para 
uma vida profissional que incorpore as atuais 
exigências, como a competência para resolver situações 
singulares, e uma formação mais ativa, já que o 
profissional deverá ter essas competências para atuar 
por conta própria [3]. Isso é importante para o aluno, 
na medida em que desenvolve nos mesmos  o 

sentimento de autonomia frente aos problemas do 
cotidiano [3].

Assim, o objetivo deste trabalho é utilizar uma 
oficina pedagógica interdisciplinar como uma 
alternativa metodológica no ensino do conceito de 
função renal no Ensino Médio, visto que este conteúdo 
exige uma abordagem que incorpore métodos que 
transcenda a fragmentação e a descontextualização que 
permeia a o ensino de ciências. 

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado em uma escola da 
rede estadual de ensino localizada no município de 
Paudalho, Estado de Pernambuco.

Participaram deste trabalho 10 alunos da 2ª série do 
Ensino Médio, com faixa etária entre 15 a 18 anos, 
sendo oito meninas e dois meninos. Foram realizados 
quatro encontros, no período de três semanas. Cada 
encontro teve a duração de duas (2) horas. 

No primeiro encontro, foi discutido e acordado com 
os alunos as propostas do contrato didático, bem como 
apresentada a situação-problema. Esta situação-
problema fez a relação entre a coloração e a quantidade 
de urina que uma pessoa produziu com a quantidade de 
água que ela consumiu no período de dois dias.

As atividades experimentais da oficina foram 
executadas no segundo e terceiro encontros e eram 
compostas de 10 atividades, cada uma contendo os 
materiais, procedimentos e questionamentos para sua 
efetivação. Após o término de cada atividade, foi feita 
a relação do conceito trabalhado com o sistema 
urinário. As mesmas trabalharam os conceitos de 
filtração, pressão, volume, densidade, pH, concentração 
e reabsorção, com a finalidade de compreender o 
funcionamento do sistema urinário bem como resolver 
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a situação-problema. 
No último encontro, os alunos construíram o modelo 

de sistema urinário, de forma que representassem a 
anatomia desse sistema. Em seguida, lhes foi entregue 
um questionário com questões abertas, distribuídas da 
seguinte maneira: 3 sobre anatomia do sistema, 3 da 
fisiologia, 4 referentes às situações do cotidiano,
envolvendo a função renal. Nesse questionário também 
existia um espaço para que cada aluno pudesse escrever 
as possíveis soluções para a situação-problema e duas 
perguntas para avaliar o trabalho desenvolvido.

Resultados

A análise dos resultados foi realizada a partir dos 
dados obtidos nas respostas dos alunos, apresentados 
durante a apresentação da situação-problema e de 
questionamentos relacionados à mesma, assim como 
dos dados fornecidos no questionário de avaliação final, 
contendo perguntas sobre a anatomia, fisiologia e 
situações envolvendo a função renal. 

Ao analisar duas das questões do pré teste, foi
observado que a maioria dos alunos (60%) tinha a 
bexiga como o “sistema” que estava relacionado com a 
situação-problema enquanto que apenas 10% 
relacionaram, além da bexiga, os rins como constituinte 
de tal sistema descrito como excretor (Graf. 01).  Como 
conseqüência, 60% dos alunos relacionaram a função do 
sistema não identificado por eles, apenas à produção da 
urina, e 10% citou a filtração do sangue como função do 
sistema (Graf. 2).

Na identificação dos avanços no conhecimento 
dos alunos (Graf. 3) foi observado que antes da 
intervenção, apenas 10% dos alunos conseguiram 
identificar os principais órgãos do sistema urinário, 
identificar a função do sistema e relacioná-lo com a 
situação-problema, mas depois da intervenção, de 
acordo com as respostas do pré teste, foi observado que 
todos os alunos (100%) conseguiram identificar todos
os órgão que formam o sistema, e a maioria consegui 
perceber a função do sistema urinário bem como fazer a 
relação desse sistema com a situação-problema e outras 
situações do cotidiano que lhes foram apresentadas.

Discussão

No momento da apresentação da situação-problema, 
os alunos demonstraram muita dificuldade em 
relacioná-la com a função renal, e a respeito disso, um 
dos alunos fez o seguinte comentário: “Professora, nós 
nunca tivemos aula desse jeito, é muito difícil”, 
demonstrando assim, que aulas utilizando situações 
contextualizadas nunca tinham sido trabalhadas com 
esses alunos, o que justificava as suas dificuldades.

Nenhum dos alunos conseguiu atribuir à função renal 
como sendo o sistema associado à situação-problema
(Graf. 1). A maioria só conseguiu associá-la a bexiga, 
como se esta fosse um sistema e não um órgão e 
completando suas respostas, esse órgão tinha a função 

de produzir a urina (Graf. 2), mostrando que eles 
realmente não tinham o conhecimento de que os rins 
trabalham filtrando o sangue, tendo como produto final 
a urina e de que esta é apenas armazenada na bexiga. 
Apenas 10%, ou seja, um aluno conseguiu fazer está 
relação.

Após a intervenção, foi observado o grande avanço 
no conhecimento dos alunos a respeito da anatomia, 
fisiologia e relação do sistema com situações do 
cotidiano (Graf. 3).

Foi observado que no momento do pós teste todos os 
alunos conseguiram identificar os órgãos que formam o 
sistema urinário, e, foi perceptível que a montagem do 
modelo foi fundamental para esse resultado, 
contrapondo-se a deficiência apresentada pelos mesmos 
no momento do pré teste.

Com relação ao conhecimento dos alunos sobre o 
funcionamento do sistema urinário, foi observado um 
avanço muito significante, pois 80% dos mesmos 
conseguiram, a partir dos experimentos práticos 
envolvendo vários conceitos de química e física, 
compreenderem as funções de tal sistema para o 
organismo bem como os mecanismos que atuam na 
filtração do sangue e na conseqüente produção da urina.

Respondendo ao objetivo principal do presente 
trabalho, a maioria dos alunos (70%) conseguiu utilizar 
os conceitos trabalhados nas atividades da oficina em 
outras situações do cotidiano envolvendo a função renal, 
mostrando assim que a comunicação entre vários 
conceitos de diversas disciplinas do currículo e a 
contextualização a partir de situações problemas e a 
modelização dessas situações são eficazes na 
aprendizagem dos alunos.
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Gráfico 1.  Sistema ou órgãos relacionados com a situação-problema

Gráfico 2. Percentual das categorias referentes a função do sistema urinário 

Gráfico 3. Resultados comparativos entre o pós e pré teste


