
 

 

 

                                                                

 
 

O CORPO HUMANO 

PARTIR

RESUMO 

A adolescência é marcada por constantes mudanças e o conhecimento sobre o 
funcionamento básico do corpo humano torna
do indivíduo. Os objetivos desse trabalho foram abordar o funcionamento dos sistemas do 
corpo humano e esclarecer dúvidas quanto aos cuidados à saúde na perspectiva da 
prevenção. A pesquisa foi desenvolvida a partir do projeto de ensino “Corpo humano: 
descobrindo seus segredos”, no Centro de Ensino Médio Maria Casimiro Soares, na cidade 
de Bacabal-MA, através de palestras e uso de modelos didáticos disponíveis no laboratório 
de ciências da escola, no período vespertino com turmas da 1ª a 3ª série. Houve parceria 
com a professora de Biologia das turmas de 2ª serie, a partir do desenvolvimento de aulas
práticas, pois os assuntos sobre sistemas do corpo humano estavam sendo abordado na 
disciplina de biologia dessas turmas. Os encontros ocorreram no laboratório de ciências em 
horários pré-estabelecidos pela coordenação pedagógica. O instrumento para a col
dados foi a observação participante, de campo e assistemática. Por não ser obrigatória no 
currículo escolar, houve desmotivação e dificuldades em interagir com os alunos. Destaca
se que no bate papo sobre as diferenças do esqueleto humano masculino 
alunos questionaram a existência de um osso no pênis como uma diferença mais visível de 
ambas as anatomias. Essa situação evidencia ainda a falha de conhecimento básico do 
corpo humano e sobre a anatomia dos órgãos genitais. No bate papo
sexual com alunos de uma turma da 2ª série notou
público. Nesse momento foram orientados sobre o funcionamento dos órgãos genitais 
masculino e feminino e sua higienização, sexo responsável com uso de prese
importância do uso desse contraceptivo, a importância do diálogo entre o casal para que 
houvesse o respeito mútuo e a importância da prevenção de uma gravidez indesejada e as 
responsabilidades de educar um ser humano. De todos os assuntos do b
mais chamou a atenção desses alunos foi sobre a anatomia dos órgãos genitais, visto que 
ainda muitos tabus sobre o funcionamento desses órgãos ainda persistem. Na abordagem 
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A adolescência é marcada por constantes mudanças e o conhecimento sobre o 
funcionamento básico do corpo humano torna-se essencial nessa etapa do desenvolvimento 
do indivíduo. Os objetivos desse trabalho foram abordar o funcionamento dos sistemas do 

umano e esclarecer dúvidas quanto aos cuidados à saúde na perspectiva da 
prevenção. A pesquisa foi desenvolvida a partir do projeto de ensino “Corpo humano: 
descobrindo seus segredos”, no Centro de Ensino Médio Maria Casimiro Soares, na cidade 

A, através de palestras e uso de modelos didáticos disponíveis no laboratório 
de ciências da escola, no período vespertino com turmas da 1ª a 3ª série. Houve parceria 
com a professora de Biologia das turmas de 2ª serie, a partir do desenvolvimento de aulas
práticas, pois os assuntos sobre sistemas do corpo humano estavam sendo abordado na 
disciplina de biologia dessas turmas. Os encontros ocorreram no laboratório de ciências em 

estabelecidos pela coordenação pedagógica. O instrumento para a col
dados foi a observação participante, de campo e assistemática. Por não ser obrigatória no 
currículo escolar, houve desmotivação e dificuldades em interagir com os alunos. Destaca
se que no bate papo sobre as diferenças do esqueleto humano masculino 
alunos questionaram a existência de um osso no pênis como uma diferença mais visível de 
ambas as anatomias. Essa situação evidencia ainda a falha de conhecimento básico do 
corpo humano e sobre a anatomia dos órgãos genitais. No bate papo
sexual com alunos de uma turma da 2ª série notou-se a curiosidade e angústias desse 
público. Nesse momento foram orientados sobre o funcionamento dos órgãos genitais 
masculino e feminino e sua higienização, sexo responsável com uso de prese
importância do uso desse contraceptivo, a importância do diálogo entre o casal para que 
houvesse o respeito mútuo e a importância da prevenção de uma gravidez indesejada e as 
responsabilidades de educar um ser humano. De todos os assuntos do b
mais chamou a atenção desses alunos foi sobre a anatomia dos órgãos genitais, visto que 
ainda muitos tabus sobre o funcionamento desses órgãos ainda persistem. Na abordagem 

                         

Instituto Federal do Maranhão, Bacabal-MA, daniele.amorim1010@gmail.com 

Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal-MA, francely0107@hotmail.com 

      

ESCOLAR A 

AMORIM, Daniele dos Santos de1 
Licenciada em Ciências Habilitação em Biologia 

SOUSA, Francely Carvalho de2 
Farmacêutica e Bioquímica 

A adolescência é marcada por constantes mudanças e o conhecimento sobre o 
se essencial nessa etapa do desenvolvimento 

do indivíduo. Os objetivos desse trabalho foram abordar o funcionamento dos sistemas do 
umano e esclarecer dúvidas quanto aos cuidados à saúde na perspectiva da 

prevenção. A pesquisa foi desenvolvida a partir do projeto de ensino “Corpo humano: 
descobrindo seus segredos”, no Centro de Ensino Médio Maria Casimiro Soares, na cidade 

A, através de palestras e uso de modelos didáticos disponíveis no laboratório 
de ciências da escola, no período vespertino com turmas da 1ª a 3ª série. Houve parceria 
com a professora de Biologia das turmas de 2ª serie, a partir do desenvolvimento de aulas 
práticas, pois os assuntos sobre sistemas do corpo humano estavam sendo abordado na 
disciplina de biologia dessas turmas. Os encontros ocorreram no laboratório de ciências em 

estabelecidos pela coordenação pedagógica. O instrumento para a coleta de 
dados foi a observação participante, de campo e assistemática. Por não ser obrigatória no 
currículo escolar, houve desmotivação e dificuldades em interagir com os alunos. Destaca-
se que no bate papo sobre as diferenças do esqueleto humano masculino e feminino, alguns 
alunos questionaram a existência de um osso no pênis como uma diferença mais visível de 
ambas as anatomias. Essa situação evidencia ainda a falha de conhecimento básico do 
corpo humano e sobre a anatomia dos órgãos genitais. No bate papo sobre educação 

se a curiosidade e angústias desse 
público. Nesse momento foram orientados sobre o funcionamento dos órgãos genitais 
masculino e feminino e sua higienização, sexo responsável com uso de preservativos e a 
importância do uso desse contraceptivo, a importância do diálogo entre o casal para que 
houvesse o respeito mútuo e a importância da prevenção de uma gravidez indesejada e as 
responsabilidades de educar um ser humano. De todos os assuntos do bate papo, o que 
mais chamou a atenção desses alunos foi sobre a anatomia dos órgãos genitais, visto que 
ainda muitos tabus sobre o funcionamento desses órgãos ainda persistem. Na abordagem 

 



 

 

sobre o sistema endócrino na 3ª serie discutiu
desencadeiam a doença. Muitos alunos relataram suas experiências em conhecer e 
conviver com pessoas quer sejam da família ou não, portadoras da doença. Temas sobre o 
sistema digestório, muscular etc. não houve muitas dúvidas por parte do
decorrer desses encontros. Visto isso, é importante destacar a existência de tabus sobre o 
funcionamento do corpo e a persistência desses tabus, uma vez que o ensino sobre o corpo 
humano nos mais variados aspectos da educação escolar ainda é vi
fragmentada sem a associação entre todos os sistemas que formam o corpo humano.
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sobre o sistema endócrino na 3ª serie discutiu-se o que é a diabetes e os fatores que 
desencadeiam a doença. Muitos alunos relataram suas experiências em conhecer e 
conviver com pessoas quer sejam da família ou não, portadoras da doença. Temas sobre o 
sistema digestório, muscular etc. não houve muitas dúvidas por parte do
decorrer desses encontros. Visto isso, é importante destacar a existência de tabus sobre o 
funcionamento do corpo e a persistência desses tabus, uma vez que o ensino sobre o corpo 
humano nos mais variados aspectos da educação escolar ainda é vi
fragmentada sem a associação entre todos os sistemas que formam o corpo humano.
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s e os fatores que 
desencadeiam a doença. Muitos alunos relataram suas experiências em conhecer e 
conviver com pessoas quer sejam da família ou não, portadoras da doença. Temas sobre o 
sistema digestório, muscular etc. não houve muitas dúvidas por parte dos alunos no 
decorrer desses encontros. Visto isso, é importante destacar a existência de tabus sobre o 
funcionamento do corpo e a persistência desses tabus, uma vez que o ensino sobre o corpo 
humano nos mais variados aspectos da educação escolar ainda é visto de forma 
fragmentada sem a associação entre todos os sistemas que formam o corpo humano. 
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