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(    )  SAÚDE 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relatar as contribuições que a participação no projeto “Visitando a 

Biologia da UEPG”, trouxe para seus acadêmicos executores, por meio da produção e utilização de modelos 

didáticos. Este projeto busca estabelecer uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade, e é conduzido 

por discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Após o relato de experiência dos executores do 

projeto, percebeu-se que o trabalho ao propiciar o contato com estratégias de ensino, contribuiu de forma vantajosa 

para a formação profissional dos acadêmicos que fazem parte, tornando-os reflexivos sobre suas futuras práticas 

docentes.  
 

Palavras-chave: Modelos didáticos. Extensão. Contribuições.  

NOME DO PROJETO 

Visitando a Biologia da UEPG.  

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do ensino fundamental e ensino médio.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Telêmaco Borba. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Campus de Uvaranas, Bloco M, Centro anatômico.  

JUSTIFICATIVA 

O projeto “Visitando a Biologia da UEPG” surgiu como uma possibilidade de motivar os 

alunos da rede básica de ensino pública e privada, a participar de processos seletivos seriados 
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(PSS) e vestibulares, através de visitas dirigidas a três laboratórios da universidade, sendo eles: 

Anatomia Humana, Parasitologia Humana, e Zoologia.   

OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo promover uma relação dialógica entre a universidade e a 

sociedade, proporcionando aos alunos da rede básica um contato com o meio acadêmico, 

buscando despertar e/ou estimular o interesse deles pelas ciências e pelo ensino superior, além 

de ocasionar a divulgação do conhecimento científico contextualizado e contribuir para a 

formação docente dos acadêmicos executores. 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A FORMAÇÃO DOCENTE 

As pesquisas sobre a formação de professores têm obtido destaque na literatura 

educacional, já que o sucesso no processo de ensino aprendizagem depende significativamente 

de uma formação docente de qualidade (PERES, et al, 2013).  

Cabe as instituições de ensino superior, que se caracterizam pela construção e 

reconstrução do conhecimento (GONÇALVES, 2015), formar profissionais comprometidos 

com os processos educacionais, capazes de reconhecer suas necessidades e as do ambiente em 

que atuam, superando a rotinização das práticas pedagógicas e refletindo constantemente sobre 

as mesmas (PERES, et al, 2013), através do ensino, da pesquisa e da extensão, princípios 

indissociáveis que devem estar presentes para efetivar uma formação de qualidade 

(GONÇALVES, 2015).  

Nozaki et al. (2015) em seus estudos, identificaram que, para a formação inicial docente, 

a extensão teve um papel fundamental porque “[...] aproximou o futuro professor às situações 

de ensino, conferindo-lhe condições para o desenvolvimento do aprender a ensinar e da 

articulação entre ação e reflexão [...]” (NOZAKI et al., 2015, p.239), o que possibilita que o 

acadêmico se habitue ao seu futuro local de trabalho, essa aproximação é muito importante para 

o processo de formação e atuação docente, pois os futuros professores “[...] conseguem 

organizar e construir sua prática de forma consciente, intencional, de modo reflexivo e crítico 

[...]” (NOZAKI; FERREIRA; HUNGER, 2015, p 232).  

Determinados conteúdos da área de ciências e biologia, têm sido vistos como assuntos 

incompreensíveis. Muitas vezes, os métodos de ensino utilizados pelos professores para 

abordagem desses temas complexos e abstratos não têm ajudado significativamente o escolar 

em seu processo de aprendizagem. Na busca por soluções, a produção e utilização de modelos 
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didáticos no projeto de extensão, teve como função facilitar a compreensão e provocar a 

curiosidade nos alunos, priorizando a participação ativa dos mesmos (ROCHA; LIMA; LOPES, 

2011), além de permitir ao professor uma maior interação com o conteúdo abordado e a turma 

(MASSARO; MANTOVANI; RODRIGUES, 2011). 

De acordo com Souza e Resende (2016, p.2): “Os educandos se sentem entusiasmados ao 

receber a proposta de aprender de uma maneira mais interativa e divertida, resultando, assim, 

maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem”. 

METODOLOGIA 

O projeto “Visitando a Biologia da UEPG”, recebe estudantes para visitarem alguns dos 

laboratórios da universidade. É solicitado que as turmas visitantes estejam dividas em grupos 

com cerca de 15 alunos, cada grupo deve estar junto de um professor ou responsável. Em sentido 

rotatório, os grupos visitam os laboratórios de Anatomia Humana, Parasitologia e Zoologia, 

onde são apresentados conteúdos das respectivas áreas. Ao final de cada visita, que dura 45 

minutos, os alunos são encaminhados a outro laboratório. O presente trabalho traz o relato dos 

integrantes do grupo responsável pelo laboratório de Anatomia Humana. 

Inicialmente, os acadêmicos executores realizaram um treinamento orientado pelo 

professor coordenador do projeto, com o objetivo de demonstrar a maneira que os discentes 

visitantes deveriam ser conduzidos pelo laboratório, e como a interação escolar-acadêmico 

poderia ocorrer. Em um segundo momento, foram preparados modelos didáticos que seriam 

utilizados durante a visita. Ao término de cada visita, cada aluno recebe um papel, onde deve 

deixar um relato sobre como foi sua experiência, além de críticas e sugestões. Dessa forma, os 

extensionistas confeccionaram o boneco que é mostrado na Figura 1, com o objetivo de recolher 

as avaliações feitas pelos escolares, além de contribuir para a aprendizagem dos mesmos por 

meio do próprio modelo. 

Figura 1 – Boneco 

 
Legenda: boneco produzido pelos acadêmicos executores. 
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A cabeça do boneco foi feita a partir de uma bola de isopor, nota-se que a boca não 

possui os dentes, conforme mostra a Figura 2, estruturas responsáveis pela trituração do 

alimento, nesse momento durante a visita, explicava-se aos alunos que os dentes tinham tal 

função e como eles não estavam presentes ali, eles (escolares) seriam os responsáveis por 

“mastigar o alimento”, portanto teriam que dobrar muito bem os papéis para facilitar a digestão 

e aumentar a absorção dos alimentos.  

Figura 2 – Cabeça do boneco 

 
Legenda: cabeça do boneco. 

Feito isso, os alunos colocavam os papéis dobrados na boca do boneco, e então 

explicava-se o caminho que o papel (que representava o alimento) estava percorrendo pelo 

corpo do boneco. Para que os alunos pudessem visualizar o caminho que o papel percorria foram 

feitos os órgãos e as estruturas do sistema digestório, na região posterior da parte interna do 

corpo do boneco, como mostra a Figura 3. 

Figura 3 – Corpo do boneco 

 
Legenda: corpo transparente com o objetivo de mostrar os órgãos e as estruturas do sistema digestório. 

Levando em consideração a idade e a série que pertenciam os alunos visitantes de 

sétimo ano, optou-se por não os levar ao centro cadavérico, mas apenas ao centro anatômico. 

Diante disso, foi necessário elaborar uma atividade diferenciada para preencher o tempo da 

visita ao centro cadavérico, para isso foi produzida a “Caixa surpresa”, apresentada na Figura 

4. 
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Figura 4 – Caixa surpresa 

 
Legenda: caixa produzida pelos acadêmicos executores, como ferramenta de mobilização. 

Este material constitui-se de uma caixa de papelão decorada, com aberturas em suas 

laterais para que as mãos dos alunos entrassem em contato com o objeto ali presente. Os 

acadêmicos executores escolhiam um órgão que representasse determinado sistema do corpo 

humano, em seguida, colocavam dentro da caixa sem que os alunos vissem. Feito isso, solicita-

se a participação voluntária dos escolares para colocar a mão dentro da caixa e adivinhar de 

qual órgão se tratava. Independente dos alunos adivinharem ou não, após no máximo 5 minutos 

de mobilização, o órgão era retirado da caixa, e o acadêmico realizava uma breve explicação 

sobre o sistema que aquele órgão representava.  

O presente resumo tem o objetivo de relatar as contribuições que a produção e 

utilização de modelos didáticos durante a participação no Projeto de Extensão “Visitando a 

Biologia da UEPG”, trouxe para a formação docente seus acadêmicos executores. 

RESULTADOS 

A produção dos modelos didáticos possibilitou que nós refletíssemos sobre o que 

estávamos elaborando, havia a preocupação de dar vida e significado ao conhecimento 

científico, o boneco não tinha apenas o objetivo de recolher as avalições, mas também de 

contribuir para a aprendizagem dos alunos, cada parte do boneco tinha sido produzido com um 

objetivo, pensando nos momentos em que poderiam ser utilizados e como seriam utilizados, 

Nozaki et al, (2015) são considerados nesse contexto, pois afirmam que através das atividades 

extensionistas o futuro professor, consegue elaborar práticas docentes intencionais, de modo 

reflexivo e crítico.  

A curiosidade e o interesse dos alunos ao participar da atividade da caixa surpresa, que 

se consistiu num momento lúdico onde os escolares conseguiam se divertir, interagir e captar o 

conteúdo que estava sendo proposto, é legitimado por Massaro, et al, (2011) que afirma que os 

modelos didáticos permitem ao professor uma maior interação com o conteúdo abordado e a 

turma. Diante disso, notamos a necessidade de saber aplicar diferentes ferramentas para 
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diferentes públicos em diferentes momentos, após a participação no projeto, podemos 

evidenciar o nosso interesse em propiciar eficientes condições didáticos pedagógicas, com o 

objetivo de facilitar o processo de ensino aprendizagem.  

Na nossa futura prática, será fundamental observar as diferenças entre as turmas e as 

necessidades presentes no âmbito escolar, dessa forma, será mais fácil escolher formas de 

mobilizar e ensinar os diferentes públicos, além de refletir sobre as mesmas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relato, trouxe algumas das contribuições que o projeto “Visitando a Biologia 

da UEPG” proporciona para a formação docente, por meio da produção e utilização de modelos 

didáticos. O projeto Visitando a Biologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, propicia 

o contato com diferentes estratégias de ensino, possibilitando a reflexão crítica em relação as 

necessidades presentes nos processos educativos e contribui de forma vantajosa para a formação 

profissional dos acadêmicos que fazem parte, tornando-os reflexivos sobre a sua prática.  
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