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INTRODUÇÃO
Uma  parceria  realizada  entre  a  Secretaria  de  Educação  (SME)  do

Município  de São Paulo  e a Estação Ciência criou o  Projeto Mão na Massa –
Iniciação Científica no Ciclo I. Este projeto visa formar os professores em uma nova
metodologia  de  ensino  de  ciências  na  escola,  estimulando  o  aluno  a  ter
curiosidade,  fazer  perguntas,  criar  hipóteses,  investigar  e,  assim,  construir  seu
próprio conhecimento, sempre tendo o professor como mediador deste processo.
Assim, o projeto propõe uma mudança significativa na postura do professor, que de
“fornecedor”  de  conteúdos  passa  a  ser  um mediador  e  instigador,  e  do  aluno,
desenvolvendo sua autonomia,  seu senso crítico,  sua capacidade de reflexão e
mudando seu olhar perante o mundo.

Este trabalho relata o desenvolvimento de uma seqüência didática sobre o
Sistema Urinário na Escola Municipal de Educação Fundamental Aureliano Leite,
na  Cidade  Tiradentes,  Zona  Leste  da  cidade  de  São  Paulo,  utilizando-se  a
metodologia investigativa do Projeto Mão na Massa.

OBJETIVOS
-  Criar  uma  seqüência  didática  sobre  o  Sistema  Urinário  utilizando  a

metodologia investigativa proposta pelo Projeto ABC da Educação Científica - Mão
na Massa da Estação Ciência.

- Aplicar esta seqüência com alunos do 4º Ano do Ciclo I

RELATO DA EXPERIÊNCIA
O estudo sobre o aparelho urinário  realizado pela  4ª  série  A da EMEF

Aureliano Leite surgiu da curiosidade dos alunos de conhecer o nosso corpo “por
dentro”. Um dos motivos que despertou tal curiosidade foi um projeto desenvolvido
pela  professora  sobre  nutrição  e  alimentação  saudável,  onde  os  alunos
investigaram o que acontece com os alimentos depois que os ingerimos pela boca,
compreendendo o caminho percorrido pelo alimento e o aparelho digestivo,  por
conseguinte. Durante uma destas aulas um aluno lançou a seguinte questão: 

“Professora, por que às vezes fazemos xixi claro e, em outras, xixi escuro”?
Percebendo a oportunidade de trabalhar o aparelho urinário a partir desta

questão,  a professora Evanice utilizou a pergunta como questão-problema para
desenvolver um trabalho investigativo. O trabalho anterior, sobre alimentação, pode
ser considerado como a fase de Sensibilização da metodologia, já que foi daí que
surgiu a curiosidade dos alunos.

Num primeiro momento a professora levantou as hipóteses que os alunos
tinham sobre a questão, dentre elas:
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- por não nos alimentarmos bem; por tomarmos muita
água/líquido; por não termos sede 

A professora propôs então que os alunos verificassem tais hipóteses por
meio  de pesquisas  (realizadas  em casa).  Os  alunos  trouxeram vários  tipos  de
pesquisa,  com  inúmeras  respostas  para  a  questão  problema,  encontradas  em
diversas fontes: livros didáticos, enciclopédias, consulta com o médico do Posto de
Saúde do bairro, pesquisa com o farmacêutico, internet, pesquisa com familiares e
com vizinhos.

Reunidos em grupos, os alunos organizaram os dados das pesquisas e a
professora  registrou  as  descobertas  na  lousa.  As  respostas  mais  recorrentes
foram:

-  depende  do  que  comemos  e  bebemos;  fazemos  xixi  claro  quando
bebemos bastante água e xixi escuro quando bebemos pouca água; fazemos xixi
escuro  quando  ingerimos  líquidos  escuros;  depende  dos  medicamentos  que
tomamos; a cor pode variar devido a infecções; quando seguramos muito o xixi, ele
sai  escuro;  depende  da  hidratação  do  corpo;  sem  alimentação  os  rins  soltam
gordura  e  vitaminas  e  o  xixi  sai  escuro;  urina  transparente  pode  ser  algum
problema; no frio a urina sai concentrada.

Após  a  pesquisa  Evanice  foi  buscar  ajuda  com  a  Coordenadora
Pedagógica  da  escola,  Adriana  Antico,  e  a  estagiária  de  acompanhamento  do
Projeto  Mão  na  Massa  na  escola,  Adriana  Quedas,  para  discutir  como  dar
prosseguimento ao tema baseando-se na riqueza das respostas das crianças. 

A decisão tomada foi  realizar  como próximo passo um experimento em
sala de aula, onde os alunos simulariam o funcionamento de um rim. Em grupo, e
com auxílio da equipe do Mão na Massa, planejou-se como realizar o experimento
e, com o esquema em mãos, Adriana Antico e a professora Evanice resolveram
testá-lo em uma reunião de JEIF, onde estavam presentes outros professores. Esta
troca  de  idéias  foi  um  momento  muito  interessante  para  todos,  pois  tanto  a
professora como a coordenadora e a estagiária tiveram que estudar e discutir pra
desenvolver a experiência, bem como os professores

O esquema montado para simular o funcionamento do “nosso rim segue
abaixo (Esquema 1):

• Coador de café  -  rim
• Filtro de papel e algodão dentro do coador - néfrons
• Garrafa PET cortada (em forma de funil) e canudinho -  artéria renal que

conduz o sangue até o rim
• Fundo de garrafa PET cortada - veia que conduz o sangue filtrado para ser

reabsorvido
• Seringa -  ureter que transporta a urina (líquido que ficou no algodão) até a

bexiga
• Bexiga de festa -  bexiga.
• Pó de café, óleo,  corante e água -  sangue com substâncias absorvidas

após a digestão
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Esquema 1: materiais e forma de construção de um “rim” em sala de aula

Duas aulas antes da montagem da experiência Evanice dividiu os alunos
em grupos e deu a eles a lista de materiais que deveriam trazer para a atividade.

Antes de iniciar o experimento a professora escreveu a questão-problema
inicial na lousa (Por que uma hora fazemos xixi claro e, em outra,
xixi escuro?) e junto com a turma fez um resgate das pesquisas
realizadas sobre o assunto,  anotando tudo numa folha de papel
pardo exposta na lousa. Fixou também um cartaz com o desenho
do aparelho  urinário  e  um esquema de  como seria  realizado  o
experimento.  Iniciou-se  então  o  experimento,  que  foi  acompanhado  pela
coordenadora pedagógica e pela estagiária do Mão na Massa. 

Os passos do experimento foram os seguintes:
1 – Os alunos deveriam misturar, em um copo, água, pó de café, suco em

pó e óleo.
2 – Despejar esta mistura dentro da garrafa PET com um canudinho na

ponta.
3 – Deixar esta mistura escoar para dentro do coador de café, que contém

um filtro de café e um algodão dentro.
4 – Deixar o líquido escoar do coador para a garrafa PET de baixo, sem

espremer o líquido que ficar contido no algodão.
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5  –  Após  todo  líquido  ser  escoado,  puxar  com  a
seringa o líquido  que ficou retido no filtro  e no algodão,  e colocar  este  líquido
dentro da bexiga.

Seguindo as orientações da professora, os alunos, passo a passo puderam
representar o percurso do sangue no aparelho urinário até a chegada da urina na
bexiga. Foi um momento riquíssimo que suscitou muita agitação na sala, já que a
professora ia pedindo para eles compararem o desenho do sistema excretor que
havia na lousa com o que viam no experimento.

Em um primeiro momento, sem pensar muito, os alunos deduziram que a
urina era o líquido que havia passado pelo coador, e então foi pedido para que eles
retomassem as pesquisas para verificar se o que é filtrado é realmente a urina.
Este  procedimento  foi  sendo  realizado  a  cada  hipótese-comparação  levantada
pelos  alunos,  até  que  eles  compreendessem o  que  cada  item do  experimento
representava.

Após a limpeza e reorganização da sala a professora propôs aos grupos
fazerem um registro da atividade, como se fossem explicá-la para outra pessoa. A
proposta foi  registrar  como se deu o experimento e as descobertas/conclusões
feitas. Pudemos perceber que os alunos tentaram fazer o registro aliando o que
vivenciaram com os estudos que realizaram anteriormente, e neste processo novas
perguntas foram surgindo (o que normalmente não acontece quando se aprende
apenas por meio dos livros), tais como: os dois rins são exatamente do mesmo
tamanho? Onde ficam exatamente os rins no nosso corpo,  na frente ou atrás?
Conforme crescemos os rins crescem também? Que tamanho têm os rins?

Após o registro a turma fez a leitura compartilhada de uma história de duas
crianças,  que  ao visitarem uma feira  de  ciências,  descobrem como funciona  o
aparelho urinário.

E escola está aguardando a possibilidade da visita de uma médica (que é
filha  da professora da sala)  para  falar  mais  sobre o  assunto  com as crianças,
principalmente sobre pedras nos rins, assunto que muito as interessou.

RESULTADOS
Ao final da atividade os alunos conseguiram compreender o funcionamento

dos nossos rins, por meio da pesquisa e experimentação. Conseguiram também
imaginar, de forma simples, como são geradas as “pedras nos rins” (sólidos que
ficaram retidos no algodão e no filtro), e a importância de beber muita água para
evitar este problema. Além dos alunos estarem felizes e impressionados com o que
aprenderam sem, segundo a fala de uma menina, “terem feito nenhuma lição”.

Conversamos com a  professora  sobre  a  possibilidade  de  levantar  uma
nova  questão-problema,  partindo  do  experimento  realizado:  a  quantidade  de
sangue filtrado que volta para o organismo é sempre a mesma independente da
quantidade de água que ingerimos? Esta questão deve ser reelaborada de uma
forma compreensível para os alunos, e pode ser colocada, pois no momento do
experimento, quanto mais água o grupo colocou no filtro, mais água (sangue) saiu
filtrada. Mas será que isso ocorre na realidade? Desta maneira a turma poderá
iniciar a investigação do sistema circulatório. Assim por meio da investigação, a
turma poderá estudar os aparelhos digestivo, urinário e circulatório, atrelados um
ao  outro,  como  realmente  são,  e  não  fragmentados  (como  normalmente  são
ensinados).

Nos próximos dias a professora proporá a revisão das produções escritas,
no  sentido  de  organizar  as  idéias,  rever  a  ortografia,  tirar  dúvidas  quanto  aos
conceitos construídos e tornar o texto o mais coerente possível, partindo para uma
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construção  também  individual  e  comparando  o  que  eles
aprenderam com as hipóteses levantadas por eles logo no início das atividades –
todos estes registros podem ser utilizados para posterior avaliação do processo.
Apontamos  que  por  meio  da  investigação,  os  alunos  desenvolvem  também  a
capacidade de escrita e reescrita de texto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante  o  processo  pudemos  observar  que  o  experimento  pode  ser

modificado  para  facilitar  e  a  compreensão  dos  alunos  sobre  o  que  realmente
acontece no nosso corpo e tornar o “modelo de rim” mais próximo à realidade.

A primeira modificação a ser sugerida é desenhar uma marcação do lado
de fora da garrafa PET que recebe o líquido filtrado (“sangue”), e os alunos devem
interromper, com o dedo, a filtração assim que o líquido atingir esta marca. Desta
forma os alunos entendem que a quantidade de sangue no nosso corpo é fixa e
entendem porque quando bebemos muita água urinamos mais (líquido que ficou
retido no coador), e a questão-problema a ser proposta para dar continuidade pode
ser: Quanto sangue temos no corpo? E onde ele se encontra? Outra sugestão é
fazer com que os grupos misturem quantidade diferentes de cada “alimento”, para
ver o que acontece.

Este trabalho, sucintamente relatado aqui, foi na verdade gerador de muito
conhecimento e reflexão, não só para os alunos, mas para professora também.
Além  de  ter  exigido  um  estudo  mais  aprofundado  do  assunto  (o  que  não
aconteceria  se  ela  simplesmente  desse  os  conceitos  prontos),  a  professora,
inquieta,  colocou  “em  xeque”  a  validade  do  ensino  puramente  conteudista  da
ciência, comparando-o com a metodologia investigativa e quão rica é a construção
que se faz do conhecimento por parte dos alunos. 
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