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Introdução: Práticas inovadoras de ensino da Fisiologia Humana que visem implementar a 

diversidade da abordagem curricular tornam-se válidas através de atividades que estimulem os 

acadêmicos realizar ações de pesquisa e extensão (1). A compreensão do funcionamento dos 

sistemas digestório e respiratório é parte integrante da disciplina Fisiologia Humana, o 

primeiro compreende uma diversidade de órgãos tubulares e glândulas anexas por onde o 

alimento é digerido e absorvido e o segundo responsável pelas trocas gasosas entre o meio 

interno e o externo (2). O ensino de Ciências ainda hoje nas escolas é norteado pelo método 

tradicional de ensino, sendo baseado pela transmissão de conteúdos pelo professor e recepção 

dessas informações pelo aluno. Tal método não leva em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos, suas experiências e condições mentais para aprendizagem. Para isso, a 

construção dos modelos didáticos, a utilização de materiais de baixo custo ou que podem ser 

reutilizados são alternativas para tornar as aulas mais atrativas e motivadoras, estimulando os 

estudantes a pesquisarem e usarem a criatividade (3, 4). Objetivos: Relatar a importância de 

projeto de extensão ligado a disciplina Fisiologia Humana como atividade complementar do 

curso de Biomedicina de uma universidade pública e abordar a visão de alunos sobre a 

utilização de metodologias variadas no ensino do sistema digestório e respiratório para turmas 

do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Descrição da Experiência: A atividade foi criada 

dentro da disciplina de Fisiologia Humana, com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos 

do 2º ano do curso de Biomedicina a vivência do ensino dentro das salas de aulas através de 

atividades lúdicas, oferecendo a alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental a aprendizagem, 

respectivamente dos sistemas respiratórios e digestório de forma prazerosa, através de aula 

teórica contextualizada com situações do cotidiano e construção de modelos anatômicos dos 

sistemas com materiais de baixo custo e presentes no dia a dia dos alunos, possibilitando, 

dessa forma, um retorno mútuo de aprendizagem entre alunos e acadêmicos. Durante a 

exposição teórica e construção dos modelos, em diversos momentos os alunos foram 

indagados quanto ao nome, funções fisiológicas e posições anatômicas dos diversos órgãos 

presentes nos sistemas. Vale ressaltar, que a construção dos modelos anatômicos foi realizada 

pelos alunos juntamente com o auxílio dos acadêmicos de Biomedicina, possibilitando a 

interação dos alunos com os modelos anatômicos. O presente trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos sob o número 3.446.710. Resultados: A 

vivência para os discentes de Biomedicina, possibilitou conhecer o ensino dentro das salas de 

aulas e os desafios enfrentados pelos docentes, propiciando a troca de experiências e a 

expansão da competência frente a diversas situações. Abordando o trabalho como um projeto 

de extensão dentro da disciplina de Fisiologia Humana II, afirma-se que esta proporcionou 

aos acadêmicos de Biomedicina a oportunidade de contato direto com o público infanto-

juvenil, além de possibilitar uma interação maior com o conteúdo que até então seria 

abordado apenas na teoria. A disciplina de fisiologia possui conteúdo bastante extenso, denso 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

e teórico, e o projeto de extensão proporcionou a aprendizagem por meio de um ponto de vista 

que normalmente não é abordado. A responsabilidade da transmissão de conhecimento, 

juntamente com a participação na elaboração dos materiais e todo o processo de criação do 

projeto constituíram importantes ferramentas para o ensino dentro da disciplina Fisiologia 

Humana II e para a pesquisa realizada dentro da academia. Quanto aos alunos do ensino 

fundamental, evidenciou-se que no decorrer da aula teórica alguns alunos permaneciam 

dispersos o que foi possível minimizar com a interação com os apresentadores e, 

principalmente, durante a construção dos modelos anatômicos, que proporcionava maior 

envolvimento dos alunos conforme era realizada a atividade. Esta análise pode ser confirmada 

através de relatos dos alunos do 8º e 9º ano, quando os mesmos afirmaram que a aplicação das 

atividades desenvolvidas com o auxílio dos discentes de Biomedicina, proporcionou a melhor 

compreensão do assunto proposto por meio da construção dos modelos anatômicos e 

contextualização com situações cotidianas, como observa-se em relatos como "dá para 

entender melhor de um jeito divertido"; "pois eu consegui ver na prática como funciona". As 

metodologias ativas buscam desenvolver alunos capazes de explorar, refletir e adicionar 

conhecimentos, como foi relatado por alguns alunos "pois com os modelos fica mais fácil de 

entender e identificar o que é explicado", "montando tudo com a orientação fez com que eu 

prestasse mais atenção nas coisas simples que o sistema digestório faz". As situações 

contextualizadas, podem incentivar alunos a relacionar suas descobertas com situações do seu 

dia a dia, além de impulsionar o aluno ao seu desenvolvimento e autoconhecimento como 

relatado por alunos: "porque eram iguais as situações do dia a dia", "saber mais pode ajudar a 

cuidar de si mesmo". Ressaltando que, apesar do bom rendimento frente as atividades 

realizadas, os graduandos enfrentaram alguns desafios relacionados às limitações dos alunos, 

como a presença de um aluno com deficiência visual em um dos olhos e outros três alunos 

com déficit de atenção. Interferências relacionadas às instalações físicas da escola como ruído 

externo, interferiram de forma importante uma vez que levavam à distração dos alunos, 

representando assim um fator negativo da instituição. Conclusão: A utilização de 

metodologias variadas no ensino do sistema respiratório e digestório foi relevante, por 

possibilitar aos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental o aprendizado com práticas de 

fácil acesso envolvendo acontecimentos fisiológicos através de situações contextualizadas, o 

que resultou no maior interesse e melhor compreensão dos conteúdos abordados. Quanto a 

construção dos modelos anatômicos por meio da supervisão dos discentes de biomedicina, foi 

possível observar maior interesse e melhor assimilação do conhecimento pelos alunos. Tais 

aspectos evidenciam que atividades lúdicas quando padronizadas, podem ser utilizadas por 

docentes durante as aulas, desde que tenham auxílio, devido a necessidade de monitoramento 

para a execução das tarefas. Do ponto de vista dos discentes do curso de Biomedicina, pode-

se inferir que a participação no planejamento e execução do projeto de extensão serviu de 

grande contribuição para o ensino dentro da disciplina de Fisiologia Humana II. 
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