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1. Resumo  

A Semana do Corpo Humano é um projeto de extensão realizado pelos alunos do 

primeiro ano da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) que integra conteúdos 

integrados das disciplinas de anatomia, histologia, fisiologia e bioquímica, 

relacionados a determinado tema, voltado ao público em geral. O tema abordado em 

2017 foi “A Célula”, em que os visitantes puderam conhecer os diversos tipos de 

células existentes no organismo humano, bem como seu funcionamento e sua 

respectiva localização. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FMJ sob nº 

2.272.303/2017. O objetivo foi avaliar a memória imediata dos estudantes do Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio durante uma exposição da 

Semana do Corpo Humano. Dentre os visitantes, foram selecionados aleatoriamente 

estudantes do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio para 

participarem voluntariamente de uma avaliação de memória imediata. Esses alunos 

responderam um questionário sobre o tema “A Célula” em dois momentos: o 

primeiro antes da visita a exposição e, o outro, logo após terminada a visitação. 

Pode se concluir que houve melhora do conhecimento sobre a célula em todas as 

faixas etárias após a visitação.  

2. Introdução 

A Semana do Corpo Humano é um projeto de extensão realizado anualmente pelos 

alunos do primeiro ano da Faculdade de Medicina de Jundiaí que aborda aspectos 
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sobre anatomia, histologia, fisiologia e bioquímica do corpo humano de maneira 

integrada, relacionados a determinado tema, voltado ao público em geral. A cada 

ano é abordado um tema diferente. A primeira edição ocorreu em 2010 com o tema 

sistema digestório e, em cada ano seguinte foram abordados temas diferentes como 

sistema circulatório, sistema reprodutor feminino, sistema urinário, sistema 

respiratório, sistema nervoso, aparelho locomotor, respectivamente. No evento de 

2017, que foi a oitava edição da exposição, o tema foi “A célula”. 

Todas as edições foram muito bem sucedidas e contaram com um público que 

durante toda a semana que puderam vivenciar a faculdade de medicina tanto nos 

seus aspectos estruturais (laboratórios, anfiteatros, materiais como peças 

anatômicas e lâminas histológicas) quanto no que tange ao aprendizado dos alunos 

no primeiro ano da sua formação como médicos. 

Através dos conhecimentos científicos que manipula, a universidade age em três 

frentes diversas. Uma delas é o ensino, permitindo formação profissional, técnica e 

cientifica às pessoas. Outra é a pesquisa, a base para a busca e descoberta do 

conhecimento científico. É através da pesquisa realizada pela universidade que a 

ciência se desenvolve em busca do conhecimento da realidade. Finalmente, mas 

não necessariamente em último lugar, considera-se como importante a extensão 

universitária. Esta se materializa na prestação de serviços à sociedade e na 

integração com a mesma (OLIVEIRA, 2001). 

Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar, até a 

comunidade, os conhecimentos de que é detentora, os novos conhecimentos que 

produz com a pesquisa, e que normalmente divulga com o ensino. Esta é uma forma 

de a universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando-o aos não 

universitários. Assim, o conhecimento não se traduz em privilégio apenas da minoria 

que é aprovada no vestibular, mas difundido pela comunidade, consoante os 

próprios interesses dessa mesma comunidade (SILVA, 1996). Por isso a extensão 

universitária representa uma forma de democratização do acesso ao conhecimento, 

assim como para o redimensionamento da função social da universidade 

(MENDONÇA e SILVA, 2002). 

A extensão universitária se mostra vantajosa uma vez que proporciona: (1) difusão e 

socialização do conhecimento detido pela área de ensino; (2) prestação de serviços 

e assistência à comunidade; (3) facilita a integração ensino-pesquisa-extensão; (4) 

possibilita a integração universidade-comunidade; entre outros (SILVA, 1996). São 



esses aspectos que a Semana do Corpo Humano visa uma vez que o evento tem o 

objetivo de contribuir para ganho de conhecimento dos visitantes de forma ágil e 

precisa, mesmo que de modo não aprofundado, sobre o funcionamento do corpo 

humano.  

O tema “A Célula” é bastante relevante uma vez que as células são as unidades 

básicas estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Além disso, é importante 

conhecer o seu funcionamento e particularidades para o desenvolvimento de 

terapias gênicas, pesquisas com células tronco, fertilização in vitro e, por 

conseguinte, aprimorar o tratamento de doenças, como o câncer e doenças 

autoimunes.  

O aprendizado e a memória são propriedades básicas do sistema nervoso; não 

existe atividade nervosa que não inclua ou não seja afetada de alguma forma pelo 

aprendizado e pela memória. Aprendemos a caminhar, pensar, amar, imaginar, criar, 

fazer atos-motores ou ideativos simples e complexos, etc.; e nossa vida depende de 

que nos lembremos de tudo isso (IZQUIERDO, 1989). A memória caracteriza-se por 

ser um processo cognitivo em que permite o registro, o armazenamento, a 

elaboração e o resgate de uma informação (MALLOY-DINIZ et al, 2010). A memória 

pode ser classificada de diversas maneiras, uma delas é a forma que Izquierdo a 

faz, que é de acordo com o tempo decorrido desde a sua aquisição até o momento 

em que é evocada. Ele divide a memória em: imediata (ocorre de segundos a 

minutos), recente (horas ou poucos dias) e remota (semanas, meses e anos). A 

memória imediata não é um sistema unitário, mas múltiplo, pois não é apenas um 

armazenador temporário, mas também um processador ativo capaz de manipular um 

conjunto limitado de informações por um curto período de tempo (UEHARA e 

FERNANDEZ, 2010).  

A Semana do Corpo Humano foi um evento que visou avaliar a memória imediata de 

seus visitantes uma vez que foram aplicados dois testes: um antes da visitação e 

outro, idêntico ao primeiro, após a visita. Dessa forma, a comparação dos resultados 

indicou quantidade de informação que os estudantes conseguiram reter durante a 

exposição. 

3. Objetivo 

Avaliar a memória imediata dos estudantes do Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio durante uma exposição da Semana do Corpo 

Humano na Faculdade de Medicina de Jundiaí no ano de 2017. 



4. Metodologia 

O tipo de estudo realizado é prospectivo, quantitativo e comparativo pré e pós 

intervenção. O estudo foi realizado na Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), da 

cidade de Jundiaí no interior de São Paulo, durante a exposição chamada Semana 

do Corpo Humano, no período de 02 a 07 de outubro de 2017, cujo tema era “A 

célula”. O presente trabalho obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Seres 

Humanos da FMJ sob nº 2.272.303/2017. 

Para a determinação do tamanho da amostra, considerou-se uma porcentagem 

estimada em 50%, de conhecimento prévio sobre o tema “A Célula”, entre jovens 

estudantes. Após a exposição, considerou-se a porcentagem de conhecimento, em 

decorrência da memória imediata, aumentando para 60%. Fixando-se a 

probabilidade do erro tipo I em 5% (α) e a do erro tipo II em 20% (ß), o tamanho da 

amostra resultou em um número mínimo total de 407 participantes.  

O questionário era constituído de dez questões de múltipla escolha, contendo quatro 

alternativas cada pergunta. Ele foi aplicado antes e depois da passagem do 

participante pelo evento. Vale ressaltar que a sua aplicação ocorreu de acordo com 

a idade do estudante, tendo em vista que há três tipos de avaliações (Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio de escolas públicas e 

particulares) a fim de tornar a análise compatível com a idade e o conhecimento do 

aluno. A coleta de dados aconteceu apenas no período em que o estudante esteve 

na FMJ durante a sua visita.  

Somente participaram da pesquisa os estudantes menores de idade que assinaram 

um termo de assentimento e trouxeram o termo de consentimento livre e esclarecido 

devidamente preenchido e assinado por um dos pais ou por um responsável legal; 

os estudantes que tinham 18 ou mais anos de idade assinaram eles próprios o termo 

de consentimento. A pesquisa teve duração total de aproximadamente 20 minutos. 

5. Desenvolvimento 

A exposição da Semana do Corpo Humano foi dividida em macromodelo, mini-

modelo, museu, experiências, gincana e palestra a fim de conseguir aprimorar o 

conhecimento sobre o tema aos participantes de forma mais dinâmica.  

No início do percurso da exposição, os estudantes que se voluntariaram foram 

convidados a participar da pesquisa que ocorreu no Anfiteatro A, localizado no 

primeiro andar, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Todos os participantes do 

evento receberam uma pulseira que foi usada para dividí-los em grupos. Os alunos 



que participaram da pesquisa tiveram as suas pulseiras numeradas pelos membros 

da Comissão da Pesquisa da Semana do Corpo Humano a fim de identificá-los por 

números para computação de dados. Antes de iniciarem o teste, a organização 

passou um vídeo informativo de como deveriam responder o questionário e qual 

seria o tempo disponível (10 minutos) para realização do teste. O questionário era 

composto por dez questões curtas de múltipla escolha e foram aplicados tipos 

diferentes de acordo com a faixa etária do participante (ensino fundamental I, ensino 

fundamental II ou ensino médio das escolas públicas e particulares visitantes). 
Depois de percorrer a exposição, esses mesmos alunos foram reunidos no 

Anfiteatro A novamente para responder o pós-teste. O questionário pós-exposição 

foi idêntico ao pré-teste.  

Após a coleta dos dados, eles foram digitados em uma planilha do programa Excel®. 

O procedimento para verificação da qualidade e consistência do banco de dados foi 

o simples, através das frequências individuais das variáveis. Inicialmente foi feita 

uma análise descritiva simples dos dados pessoais. Em seguida, foram comparados 

os dados pré e pós-teste após a passagem dos participantes pela exposição; para 

essa comparação foram utilizados testes estatísticos para amostras pareadas. A 

comparação dos resultados das pesquisas visa verificar a memória imediata dos 

estudantes após obter informações sobre a célula verificando, assim, a evolução dos 

resultados da primeira avaliação com a segunda, tendo em vista que a primeira foi 

respondida pelo participante a partir apenas de seus conhecimentos prévios sobre o 

tema “A Célula”. 

6. Resultados 

Uma amostra total de 1031 estudantes responderam ao questionário nos dois 

momentos planejados: pré e pós-exposição. Esse número de participantes foi 

dividido por faixa etária: Ensino Fundamental I (161 alunos), Ensino Fundamental II 

(422 alunos) e Ensino Médio (448 alunos). A maior parte dos participantes da 

pesquisa (52,2%) foi do sexo feminino. 

6.1. Ensino Fundamental I 

A baixa adesão ao evento por parte das escolas particulares de Ensino Fundamental 

I não permitiu uma análise comparativa dos resultados. Sendo assim, a avaliação 

dos dados referentes apenas a escolas públicas demonstrou uma média de 63,33% 

de acerto no pré-teste e 73,33% no pós-teste. A maior parte dos alunos (73,9%) 



aumentou a sua nota no pós teste, enquanto que 16,47% obteve a mesma nota em 

ambos os testes e 9,6% diminuíram o desempenho. 

6.2. Ensino Fundamental II 

Foram analisados 194 alunos de escolas públicas e 227 alunos de escolas privadas 

do Ensino Fundamental II. Os alunos de escolas privadas tiveram uma média de 

acertos no pré-teste de 69,96%, e no pós-teste de 81,16%, enquanto que para os 

estudantes de escolas públicas os acertos passaram de 39,81% para 52,63%.  

Na escola privada, o índice de acertos subiu em 11,2%, enquanto na escola pública 

a melhora foi de 12,82%. No entanto, a escola privada teve um número maior de 

acertos iniciais (69,96%), em comparação com a escola pública (39,81%). A maioria 

dos alunos de escolas públicas (65,12%) obtiveram um aumento de 0 a 2 questões 

em comparação com o primeiro teste realizado, sendo que desses, 39,37% tiveram 

uma melhora em uma única questão. Outros dados relevantes foram que 12,88% 

dos alunos das escolas públicas obtiveram uma melhora de 3 questões e 7,75% 

acertaram de 4 a 6 questões a mais no pós-teste. No caso de alunos de escola 

privada, a evolução da maioria dos alunos (73,04%) também variou de 0 a 2 

questões quando comparados os pré-testes com os pós-testes, mas a maior 

porcentagem  (39,1%) foi na melhora de 2 questões. Além disso, 12,7% obtiveram 

uma melhora de 3 questões e 3,08% melhoraram de 4 a 5 questões. 

6.3. Ensino Médio 

A média de acertos no pré-teste foi de 56,10% e a média no pós-teste foi de 63,82%, 

logo, ocorreu um aumento de 13,76% na média geral após participar do evento. Ao 

analisar apenas os alunos de escolas privadas, a média de acertos no pré-teste foi 

de 60,65% enquanto que no pós-teste foi de 68,94%. Portanto ocorreu um aumento 

de 13,67% na média. Os alunos de escolas públicas obtiveram média de acertos no 

pré-teste de 51,55% e no pós-teste de 58,70%. Dentre os alunos de escolas 

privadas, 75% aumentaram de 0 a 2 questões no pós-teste, desses 41,60% 

acertaram 1 questão a mais em relação ao pré-teste. Além de 18,75% dos alunos de 

escolas privadas acertaram de 3 a 4 questões a mais no pós-teste. Em relação aos 

alunos de escolas públicas, 63,40% acertaram de 0 a 2 questões a mais na segunda 

avaliação, desses 67,12% acertaram 1 questão a mais no pós-teste. Além disso, 

pode-se verificar uma melhora de 3 a 6 questões acertadas em 13,70% dos 

participantes. 

 



7. Considerações Finais 

Na amostra estudada observou-se, em geral, maior proporção de acertos após os 

participantes passarem pela exposição, o que indica a aquisição de memória 

imediata em relação aos conteúdos abordados, reafirmando a relevância de um 

projeto de extensão, como a Semana do Corpo Humano, para o aprendizado da 

comunidade. 

Apesar dos alunos de escolas particulares do Ensino Fundamental II acertarem mais 

questões no pré-teste em comparação aos alunos da mesma faixa etária de escolas 

públicas, nota-se que esse segundo grupo obteve maior evolução no pós-teste 

depois de realizar a visita. Em contrapartida, para os alunos de ensino médio, o 

grupo que teve maior evolução após a visita foi o dos alunos de escolas privadas. 

No geral, os alunos de escolas particulares apresentam maior porcentagem de 

acertos no pré-teste quando comparados com os alunos de escolas públicas. Isso 

mostra que os alunos do primeiro grupo chegam à exposição com maior quantidade 

de conhecimento prévio. 

Para finalizar, apesar de os alunos de escolas públicas apresentarem maior 

desempenho no pós-teste quando comparados com os seus pré-testes, as suas 

notas permanecem menores do que as dos alunos das escolas particulares. 
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