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RESUMO 

O Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI) realiza ações de divulgação científica e tecnológica em diferentes 
áreas do conhecimento há mais de 30 anos. Com eixo central a redução da distância entre o conhecimento 
científico e a população em geral. Interagindo com a comunidade por meio de visitas, cursos, programas de 
rádio, publicação de livros e artigos, eventos itinerantes, entre outros. A partir das demandas de maior 
efetividade interdisciplinar entre os ambientes que compõe o espaço do museu, propomos elaborar roteiros 
estratégicos de visitação para o atendimento no MUDI que possibilitem maior integração entre os espaços 
de exposições permanentes, aperfeiçoem o tempo de visitação e facilitem a mediação com o público. 
Especificamente roteiros de visitação que versem sobre o Sistema Digestório, que englobam atividades dos 
ambientes da Química, Segundo Cérebro, e Anatomia, a fim de contribuir para a compreensão das relações 
existentes entre a importância dos alimentos, os processos envolvidos na digestão, e os segmentos 
anatômicos responsáveis por cada um dos processos. 
 
Palavras-chave: Divulgação científica; Educação não formal; Sistema digestório. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Na atualidade, especialmente nos museus de ciências, destaca-se seu papel 

educativo, desenvolvido a partir de ações diversificadas, por meio de práticas da chamada 
pedagogia museal, por meio da qual pode ocorrer a transposição didática (MARANDINO, 
2004). Contudo, o processo ensino-aprendizagem desenvolvido nos espaços de 
educação não formal como os museus possui especificidades, e é preciso compreender 
qual a contribuição particular que esses locais podem dar para a educação ao longo da 
vida (MARANDINO, 2008). O ser humano aprende, de forma que novos conhecimentos 
são assimilados mais facilmente na interação com outros sujeitos e objetos. A mediação 
corresponde, portanto, a uma ampliação do entendimento do processo de aprendizagem. 
Em museus e centros de ciências, “mediar é provocar diálogos entre visitantes e 
experimentos, interação presencial ou virtual capaz de promover novas aprendizagens 
nos visitantes” (MORAES et al., 2007, p. 57). Marandino (2008) complementa que a 
divulgação científica é um novo campo de conhecimento a fim de envolver a população 
como forma de inclusão social e gerar cidadania (MARANDINO, 2008). Diante deste 
panorama, o MUDI atua na divulgação científica por meio essencialmente da educação 
não formal. Desenvolve ações para o público em geral e ainda contribui na formação e 
capacitação de monitores e professores. Atendendo ao que Barros (2002) afirma, de que 
os programas de difusão científica tem um novo papel social, o de ser alternativas para a 
defasagem entre o saber escolar e o produzido nos laboratórios e centros de pesquisa, já 
que a escola não tem condições de atualizar-se na taxa que o mundo científico caminha, 
além de resultar na “familiaridade de todos com as coisas da ciência e, sobretudo, uma 
confiança proveitosa nos métodos científicos e uma consciência esclarecida dos serviços 
que estes podem prestar” (ALMEIDA, 2002, p. 69). 

A interdisciplinaridade por Brasil (1999, p. 89) é aquela que não dilui as disciplinas, 
mas sim integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores 
que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 
constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro 
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sistemático dos resultados. Ela ainda pode integrar-se em outras áreas específicas, com o 
propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano, sendo 
essencial, pois abrangem temáticos e conteúdos permitindo dessa forma recursos 
inovadores e dinâmicos, e as aprendizagens são ampliadas. Orlando (2009), afirma, que 
“a construção de modelos didáticos também se caracteriza como uma eficiente 
metodologia para o processo de ensino em ciências”.  

Desse modo o presente projeto objetiva construir e adaptar materiais para o ensino 
do sistema digestório humano, e contribuir na compreensão do que ocorre, a participação 
dos órgãos e os processos envolvidos durante a digestão, proporcionando aos alunos um 
maior entendimento sobre o assunto, reduzindo as defasagens que o ensino possui, como 
o pouco conteúdo encontrado nos livros didáticos, ou as dificuldades de uma maior 
elucidação do tema, encontrados por parte dos professores, que contribuem para 
deficiência do processo de ensino e aprendizagem. Compactuando o ensino tradicional à 
pesquisa, foram elaborados instrumentos didáticos práticos com materiais reciclados e/ou 
de baixo custo. 

O sistema digestório humano compreende uma diversidade de órgãos tubulares 
por onde o alimento é digerido e absorvido. Entre os órgãos do sistema digestório 
encontra-se a cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino 
grosso. Além desses órgãos tubulares, outros órgãos também auxiliam no processo 
digestivo como o pâncreas, vesícula biliar e fígado (GUYTON, 2011).   

O processo digestivo se inicia na boca (cavidade oral). Na boca o alimento passa 
por um processo de digestão mecânica, realizado pelo movimento da língua (músculo) e a 
ação dos dentes (trituração e maceração) e por um processo de digestão química por 
conta da ação enzimática contida na saliva (amilase salivar) (GABOARDI, 2009)   

 Após o alimento ser deglutido, passando pelo esôfago, órgão tubular que 
transporta o alimento por movimentos peristálticos, o bolo alimentar chega ao estômago, 
passando pela válvula cárdia que possui a função de evitar o refluxo do alimento para o 
esôfago. A presença do bolo alimentar no estômago estimula as células do epitélio 
glandular a secretarem o suco gástrico, formado por ácido clorídrico e pepsina, que faz a 
digestão química (principalmente de proteínas) enquanto o movimento peristáltico 
estomacal realiza a movimentação do quimo. Ao final do estômago há uma válvula que 
não permite a passagem direta do alimento para o intestino delgado (piloro), 
possibilitando junto com a válvula cárdia que o alimento permaneça no estômago por 
tempo suficiente para a digestão proteica.   

A válvula pilórica ao relaxar permite a passagem do quimo para o duodeno 
(primeira porção do intestino delgado) que recebe a excreção de substâncias 
pancreáticas e biliares que darão continuidade ao processo de digestão química 
(principalmente lipídeos e carboidratos).  

O pâncreas é uma glândula com função anfícrina, pois desenvolve a função de 
glândula endócrina (produção e secreção de insulina e glucagon) e exócrina (produção e 
secreção do suco pancreático, contendo enzimas e bicarbonato). A porção exócrina do 
pâncreas é a que possui auxílio na digestão sendo o suco pancreático, constituído de 
enzimas (amilase, tripsina, quimiotripsina, lipase, entre outras) que farão a digestão 
química de mais proteínas, carboidratos e lipídeos. O bicarbonato constitui um sistema 
tampão natural do organismo, ou seja, controla o pH do quimo vindo do estômago, que 
está por volta de 2,0 a 2,5, deixando dessa forma o quimo com um pH mais alcalino para 
ser digerido no intestino.   

O suco biliar auxilia na digestão de lipídeos emulcificando-as e possibilitando uma 
melhor absorção dos lipídeos pelos enterócitos (células do epitélio intestinal), sua 
produção ocorre nos hepatócitos e o armazenamento ocorre na vesícula biliar 
(GABOARDI, 2009). Ainda no intestino delgado (Jejuno e íleo) há a produção pelo epitélio 
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intestinal do suco entérico, formado por enzimas digestivas (proteases, lactases, 
sacarases, maltases, carboxipeptidases, entre outras).   

A absorção dos nutrientes provenientes das reações enzimáticas digestivas ocorre 
no intestino delgado, por intermédio das microvilosidades intestinais, projeções do epitélio 
intestinal que aumentam a superfície de contato entre intestino e nutrientes a serem 
absorvidos.   

No intestino grosso o processo de digestão tem seu término. Nesse órgão acontece 
a produção das fezes (restos alimentares do processo digestivo) que é auxiliada pela 
microbiota entérica, que fermentam esses compostos químicos que não foram absorvidos. 
Muitos nutrientes, como vitaminas, tornam-se biodisponíveis a serem absorvidos pelo 
intestino apenas após sua passagem pelo metabolismo das bactérias colonizadoras do 
intestino. Além de nutrientes o intestino grosso também proporciona ao organismo a 
absorção de água. O processo digestivo termina com a eliminação das fezes (evacuação) 
pelo ânus, que relaxam as pregas anais (musculatura) possibilitando a eliminação das 
fezes (GUYTON, 2011). 

Segundo Zancul (2011), o conteúdo de Anatomia e Fisiologia é ministrado em sua 
base técnico-científica, mas não prepara o futuro docente para 
as interfaces da educação, pois os mesmos não recebem as orientações básicas para 
que possam, quando em sala de aula, aproximar da realidade dos seus alunos 
com os processos metabólicos  contidos no sistema digestório. Deste modo, o profissional 
formado, contribui para a não dinamização e desarticulação com o cotidiano, no ensino de 
Anatomia e Fisiologia do sistema digestório humano. 

Há algumas estratégias que podem ser utilizadas para o alcance do processo de 
ensino e aprendizagem em Ciências. De acordo com Montes (2010), algumas estratégias 
podem ser utilizadas para o ensino de Anatomia e Fisiologia humana como: atividades 
lúdicas, a abordagem de temas pelos alunos em seminários, o processamento de 
fotografias anatômicas, aulas práticas em laboratório para visualização de peças 
anatômicas, ou como em nosso projeto, com a montagem de materiais que poderão ser 
utilizados como um método de ensino e aprendizado. Assim como Orlando (2009), afirma, 
que “a construção de modelos didáticos também se caracteriza como uma eficiente 
metodologia para o processo de ensino em ciências”. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Utilizando de uma metodologia não convencional, foi proposta a utilização de um 

espaço para o estudo sobre o sistema digestório, em que os visitantes puderam visualizar 
através da montagem de materiais e reações, o que ocorre no processo digestivo 
internamente, para que então construam o conhecimento a partindo da observação e 
participação de simulações das estruturas digestivas. 

Nos espaços destinados aos eixos temáticos do MUDI estão: peças, materiais e 
experimentos preparados para atender as necessidades do público visitante. Neste 
processo estão envolvidos o museu com sua equipe formada por docentes de diversos 
departamentos da UEM, discentes monitores bolsistas ou não da UEM, discentes ou 
monitores voluntários da comunidade externa e servidores técnicos capacitados para a 
montagem, manutenção e acervo.  

 As visitas podem acontecer isoladas, através da chegada espontânea as 
dependências do MUDI ou através de agendamentos de grupos que escolhem as 
temáticas de interesse para visitação, acompanhados por monitores mediadores.   

Os roteiros elaborados servirão de apoio aos mediadores para atender aos 
visitantes, quanto aos professores para realizar as mesmas atividades em sala para com 
seus alunos. 
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Sobre o sistema digestório e a metodologia utilizada durante desenvolvimento do 
projeto, foram elaborados questionários, em que os dados referentes a eles foram 
respondidos pelos professores e alunos de um colégio público do município de Maringá, 
em que foram realizadas análises e confecção de gráficos para comparar suas respostas. 
 E as respostas dissertativas foram transcritas. 

Os questionários foram aplicados a cinco professores e a trinta e seis alunos, estes 
que tinham a opção de responder ou não as questões, por isso em algumas respostas os 
dados são menores, pois alguns deles não responderam determinadas perguntas. 

Primeiramente foram buscadas nas literaturas conteúdos que versassem sobre o 
sistema digestório e educação em Museus. Em seguida foram realizadas 
acompanhamentos durante as visitações nos espaços de Química, Segundo Cérebro e 
Anatomia do MUDI, para que então pudesse ser efetuada a montagem dos instrumentos 
didáticos, que fossem práticos e com materiais reciclados e/ou de baixo custo, e deste 
modo, professores possam ter acesso a estes materiais e futuramente utilizar desta 
metodologia em suas aulas, compactuando o ensino tradicional à pesquisa. 

Foi elaborada em um modelo de PowerPoint uma apresentação sobre o Sistema 
Digestório, contendo inúmeras imagens e informações, que foram apresentadas no 
decorrer dos experimentos, para assim o conteúdo ser mais bem exposto, com 
desenvolvimento sequencial em ordem lógica e clara. Também com exatidão e atualidade 
das informações. 

O primeiro importante componente do Sistema Digestivo é a boca, esta que foi 
representada por duas maquetes, uma cedida pelo Museu Dinâmico Interdisciplinar – 
MUDI/UEM, e a outra elaborada com materiais reciclados (caixa de pizza e e.v.a), 
possuindo em seu interior a língua, destacando as regiões dos sabores (ácido, amargo, 
doce, salgado e umami). O museu também cedeu duas caixas de dentes, contendo vários 
dentes, desde os permanentes até os deciduais. Segue em anexo a tabela contendo os 
demais experimentos e materiais utilizados: 

 
Quadro 1: Experimentos e materiais utilizados 

DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS MATERIAIS 

Importância da mastigação  (2) Becker, (2) comprimidos efervescentes e 
água 

Importância da saliva (2) Placas de Petri, bolacha (amido), solução 
de iodo e lugol, seringa ou conta gotas 

Importância da língua Açúcar, sal, café, limão, colher e maquete 

Movimentos peristálticos dos músculos do 
esôfago 

Meia fina e bolinha de isopor 

Ação do suco gástrico (2) Erlenmeyer, leite e vinagre (Ácido Acético) 

Ação da bile (2) Bécker, água, detergente e óleo  

Importância do intestino delgado Recipiente (prato), água e esponja 

Importância das vilosidades no intestino 
grosso 

(2) Bécker(2), garrafas pet, papel filtro, tesoura, 
grampeador e corante - solução de azul de 
metileno 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A construção de uma sala ambiente para o ensino de Anatomia e Fisiologia do 
Sistema Digestório humano em um colégio público foi orientado por Guedes (2015), em 
que simulou o funcionamento deste sistema. Os visitantes responderam um questionário 
(pré-teste) sobre sistema digestório antes de entrarem no ambiente e o mesmo 
questionário (pós-teste) junto a um questionário de satisfação após a visita. Em seus 
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resultados o autor ressalta que as respostas dos alunos mostraram que a sala ambiente 
apresentou-se como uma estratégia lúdica eficaz para o processo de ensino 
aprendizagem. Para este projeto a partir das respostas dos questionários foi possível 
compilar os dados em gráficos representativos. Analisamos as respostas tanto dos alunos 
quanto dos professores e uma questão semelhante sobre a vivência da sala ambiente e o 
acréscimo de informações ao conhecimento dos mesmos, obteve 93% de afirmação no 
caso de Guedes (2015) e 97% no nosso, ressaltando ainda a possibilidade de relacionar 
ao cotidiano, o que facilita a compreensão da temática (gráfico abaixo).  

 

 

Gráfico 1: Contribuição do conteúdo ao desempenho geral 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nas questões objetivas também foi possível observar que todos os professores 
concordam que o modo como os conteúdos foram abordados durante a apresentação são 
positivos e, usariam as práticas e/ou material elaborado em suas aulas, pois são de baixo 
custo, além de fazer uso de materiais reciclados. Além disso, utilizariam do ensino não 
formal, por acreditarem que facilita a compreensão e participação dos alunos, tornando-os 
mais ativos. Quanto à metodologia de seus professores assemelharem-se a abordagem 
utilizada durante a visita, o gráfico 2 apresenta que 54% dos alunos afirmam que os 
professores utilizam de aulas expositivas para abordar os conteúdos, descomplicando a 
aula, conseguindo aprender mais rápido e 46% afirmam que seus professores são 
totalmente tradicionais, utilizando somente uma linha pedagógica, expondo o conteúdo 
massivamente, sem efetuar comparações, reflexões e/ou aplicação no cotidiano.  

 

 

Gráfico 2: Professores que utilizam métodos alternativos durante sua aula 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quando questionados sobre o que mais chamou a atenção deles na apresentação, 

destacaram diferentes pontos, demonstrando interação com o tema, o que evidencia a 
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importância destes experimentos que foram além das concepções preexistentes sobre o 
Sistema Digestório. O gráfico 3, exibe que 90% dos alunos disseram que gostariam de ter 
aulas com a mesma abordagem pedagógica utilizada durante a apresentação, apoiando a 
ideia de que desta forma a aula se torna mais interessante, legal e de fácil entendimento 
sobre o conteúdo, podendo correlacionar com o cotidiano. 

 

 
Gráfico 3: Aprovação dos alunos quando ao uso de métodos alternativos durante as aulas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Por fim 100% dos participantes - professores e alunos recomendam e 

recomendariam o MUDI para as demais pessoas, pois acharam que é superinteressante e 
com alto teor didático, relatando que o museu consegue realizar o seu papel de 
divulgação científica de forma concreta.  

 

 

Gráfico 4: Recomendação do MUDI para outras pessoas e satisfação pela exposição de 
conteúdos com meios alternativos  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Guedes (2015) admite que a abordagem de diferentes formas para a apresentação 

do conhecimento científico seria um elemento enriquecedor do processo de 
aprendizagem, visto que acrescentaria as capacidades de exploração de diferentes temas 
por meio de diversas linguagens e características. A mesma percepção pôde ser 
observada neste trabalho, pois além de outras metodologias serem empregadas para a 
abordagem da temática, ainda foi possível a utilização do espaço do MUDI como 
ambiente de educação não formal e divulgação e popularização da ciência evidenciando a 
grande influência que os centros e museus de ciências possuem como um ambiente de 
ensino-aprendizagem. 

Segue abaixo fotos do dia em que o presente projeto foi aplicado no ano de 2018 
no Museu Dinâmico Interdisciplinar. 
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O projeto também se integrou as ações itinerantes promovidas pelo Museu 
Dinâmico Interdisciplinar da UEM-MUDI, sendo apresentadas em diversas cidades do 
Estado do Paraná, estas que são atividades voltadas à capacitação de monitores e à 
mediação para o público nas comunidades, além de expor conteúdos e peças de 
anatomia e zoologia de vertebrados. Abaixo estão algumas fotos comprovando esses 
momentos de divulgação científica à população.  
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Por último e não mais importante, a apresentação oral no XXVII Encontro Científico 
de Iniciação Científica-EAIC de 2018, apresentando o presente projeto e sendo o mesmo 
avaliado, a fim de cumprir com o regulamento para bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e divulgar a pesquisa desenvolvida em nome da 
Universidade Estadual de Maringá-UEM. Com a presença da Orientadora e Co-
orientadora, Ana Paula Vidotti e Sônia Trannin de Melo respectivamente. 

 

 
4 CONCLUSÃO 

 
A proposta de ensino e pesquisa partindo da busca de formar roteiros que 

abrangem diferentes temáticas dentro do Museu Dinâmico Interdisciplinar MUDI/UEM 
para um só contexto, no caso o Sistema Digestório teve grande êxito, em que podemos 
ter uma percepção de que o Museu se faz necessário na vida de quem o visita pois o 
instiga ao conhecimento e corrobora com seu cotidiano, sendo necessário a prática da 
interdisciplinaridade e do ensino não formal, que permite ao aluno se tornar ativo. As 
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escolas ainda trazem consigo o ensino tradicional em que o aluno é somente um ouvinte, 
o que dificulta no processo de aprendizado destes. Com os inúmeros obstáculos que os 
docentes encontram na educação e por mais que possa ser custosa a elaboração, e a 
realização de tais práticas, há uma inevitabilidade de incentivos, para utilizar-se de 
recursos comuns estes apresentados sobre o Sistema Digestório, para obter-se um 
aprendizado mais dinâmico e eficaz, menos restrito e maçante. Porém com base nas 
respostas, pudemos perceber que esse conceito vem sendo mudado, em que os 
professores (especialmente) deste colégio, moldam suas aulas com base na educação 
não formal, buscando dar aulas expositivas e instigando os alunos a ser investigativos e 
ativos, visto que isso é um ponto positivo para o ensino do país.   

Em outras elucidações através dos questionários, fica a certeza de que a forma e a 
linguagem, esta adequação ao nível de ensino do visitante em que o conteúdo será 
transmitido, junto a otimização do tempo, o domínio do conteúdo que será apresentado, 
com também a abordagem e adequação dos demais conteúdos ao tema, o 
desenvolvimento sequencial em ordem lógica e clara, a exatidão nas informações, são 
aspectos que devem ser levados em consideração claramente, quase que uma obrigação, 
pois assim com uma prática não convencional, no caso deste projeto com a prática lúdica, 
consegue-se atingir número maior de alunos, fazendo do processo de ensino e 
aprendizagem um processo mais eficiente e dinâmico.  

Quanto aos experimentos, os alunos puderam observar a importância da 
mastigação para a realização da digestão química e mecânica; a ação da saliva sobre os 
alimentos, em que as enzimas presentes na cavidade oral iniciam a quebra de 
determinadas moléculas; a localização e função das papilas gustativas, do bulbo olfatório; 
o trajeto realizado dos alimentos pelos movimentos peristálticos dos músculos da faringe 
e esôfago; as reações do suco gástrico e da bile no trato digestório, como também a 
função dos intestinos; visualizaram uma parte de anatomia comparada, informações 
extras e também esclareceram suas dúvidas.  Com a proposta de estudar o corpo 
humano na perspectiva interdisciplinar nas áreas de anatomia, fisiologia, química e 
zoologia geral, produziu-se este projeto, como um instrumento didático, contendo 
informações atualizadas, vinculando a morfologia e funcionamento do corpo quanto ao 
Sistema Digestório, provendo outras noções sobre as formas e funções de estruturas 
similares em outros grupos animais (Edentados/grupo Xenartha e Ruminantes). 
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