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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) 

NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ANATOMIA HUMANA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA OS ACADÊMICOS DE  LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA E ALCANCE NA COMUNIDADE  

 

Giovana Dal Col Martins  1 

Luana Nataly Zampiva  2 

José Fabiano Costa Justus 3  

 

 

 Resumo: Os métodos para aprendizagem apresentam-se cada vez mais amplos, um deles bem presente na 

atualidade são as TIC’S (Tecnologias de Informação e Comunicação) consideradas meios modernos e de fácil 

acesso. Porém vários docentes, apresentam dificuldades ao utilizá-las, pode-se dizer que por falta de conhecimento, 

ou desafeição. A realidade é que as TICs estão em processos de teste, e o intuito desse projeto foi justamente esse. 

Pensando que os jovens estão sempre ligados a essas tecnologias o projeto propôs aos alunos de Licenciatura em 

Educação Física do 1º ano da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no ano de 2018, uma atividade para 

obterem nota em Anatomia Humana na qual postariam em um Blog, curiosidades, vídeos etc. acerca da disciplina. 

Os alunos eram avaliados por seis alunas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 2º ano da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, as quais eram responsáveis por moderar e postar os trabalhos feitos pelos 

alunos. Esse projeto teve como objetivo participação dos alunos no trabalho e assim, que obtivessem uma 

aprendizagem significativa, pois não basta apenas realizar as atividades, mas sim que elas contribuam para o 

conhecimento dos educandos. E esse conhecimento deve estender-se além da sala de aula.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Ensino e Aprendizagem de 

Anatomia Humana. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do 1° ano do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) e comunidade externa, em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e demais municípios (on line). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Centro Anatômico, Universidade Estadual de Ponta Grossa (on line) 

JUSTIFICATIVA 

As chamadas “novas tecnologias” estão presentes cada vez mais na vida das pessoas. Alguns 

conhecem como “tecnologias da informação e da comunicação” Almenara (1996, citado por 

Paiva, 2006, p. 33) e estão mostrando mudanças inesperadas na sociedade atual em todas as 

esferas sociais. Mendes (2008) define Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como 

“conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação 

e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica 

etc.”. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. As Tic’s podem 

ser de grande valia para educação, e podem ajudar professores e professoras em seus trabalhos 

docentes, e proporcionar a comunidade fontes de pesquisa. A questão é, saber o que falta para 

que os educadores utilizem e introduzam mais essas tecnologias em sala de aula.  Pode-se dizer 

que a maior dificuldade dos profissionais seja a falta de conhecimento, e quando se trata de uso 

das TICs por professores, a criatividade e a inovação são capacidades importantes, e isso  requer 

uma pedagogia mais alinhada às funcionalidades dos dispositivos digitais ou tecnologias 

acessíveis, além dos recursos humanos e materiais no contexto escolar (Beraldo, 2013). Enfim 

o presente trabalho procurou, inserir uma TIC, na disciplina de Anatomia Humana, com a 

proposta de que os alunos conhecessem, experienciassem e fossem avaliados de uma maneira 
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diferente, bem como divulgar amplamente as informações reunidas, na rede mundial de 

computadores.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: avaliar de que maneira as TIC’s podem colaborar no ensino aprendizagem e 

principalmente, de que maneira essa tecnologia alcança as pessoas, fora da Universidade. 

Objetivos específicos: 

-Verificar as contribuições do blog ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos.-Avaliar 

de maneira diferente os alunos e analisar as vantagens e desvantagens de utilizar uma TIC em 

sala de aula  

- Analisar de que maneira as Tic’s auxiliam na aproximação da Universidade/ comunidade;  

Evidenciar o alcance dessa tecnologia, para divulgar informações acerca dos temas trabalhados 

na disciplina de Anatomia Humana; 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi um Blog, criado por acadêmicas do segundo ano de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, e disponível no endereço eletrônico 

<www.bloganatomiaemfoco2018.blogspot.com.br>. as acadêmicas envolvidas avaliaram a 

participação dos acadêmicos de Educação Física, os quais foram orientados a criar postagens 

para o Blog, sobre assuntos tratados na aula de Anatomia Humana. Cada postagem valia uma 

nota parcial, além disso comentários nas postagens dos colegas também recebiam nota. Ao final 

foi pedido para que os alunos respondessem um questionário que traziam questões perguntando 

de que maneira o blog ajudou em sua formação, e como o projeto poderia mudar para um 

resultado ainda melhor na formação dos alunos.  

RESULTADOS 

Ao final do projeto, os alunos receberam um questionário onde havia perguntas sobre a 

participação no Blog, porém de 71 alunos de Educação Física apenas 31 responderam. O uso 

de uma TIC para o ensino de Anatomia Humana se mostrou eficaz, 82% dos alunos que 

responderam disseram que o blog proporcionou um aprofundamento em seus conhecimentos, 

32% disseram que foi uma atividade dinâmica e prazerosa. Além do mais o blog proporcionou 

um alcance grande para a comunidade, além dos alunos que tiveram a oportunidade de obter 
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novos conhecimentos, a ferramenta alcançou 7066 visualizações até o início de janeiro de 2019, 

algumas inclusive de fora do Brasil. Como apontam os dados abaixo:  

GRÁFICO 1-  Acessos do blog no mês de janeiro de 2019  

 
Fonte: Blog Anatomia Em Foco Educação Física. 

 

GRÁFICO 2- Países que acessaram o Blog em 2018 

 

 
Fonte: Blog Anatomia Em Foco Educação Física. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Layout Blog Anatomia em Foco 2018  

 
Fonte: Disponível em: http://anatomiaemfoco2018.blogspot.com/. Acesso em: 03 jul. 2019. 
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Figura 2- Layout Blog Anatomia em foco Educação Física  

Fonte: Disponível em: http://anatomiaemfoco2018.blogspot.com/. Acesso em: 03 jul. 2019 

Figura 3- Top 10 das postagens mais acessadas no Blog  

 
Fonte: Disponível em: http://anatomiaemfoco2018.blogspot.com/. Acesso em: 03 jul. 2019 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação se transforma cada vez mais e o Blog é um meio bastante acessível para os 

professores. Pode-se perceber também que a ferramenta atingiu muitas visualizações, o que 

permite que o conhecimento ultrapasse os “muros” da Universidade. Sabe-se ainda que é 

importante utilizar novos métodos de ensino para facilitar e expandir o aprendizado e por fim 

torná-lo mais dinâmico. O blog proporcionou aos acadêmicos experiências bastante positivas 

quanto ao uso de TIC’S, tanto para as acadêmicas avaliadoras, pois proporcionou a elas uma 

experiência de correção e maios contato com tecnologias, como também para os alunos que se 

mostraram bem interessados. Por fim, vale ressaltar que o conhecimento não deve ficar apenas 
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dentro da sala de aula, bem como todos tem direito de aprender, e o Blogger pode ser uma fonte 

a mais para as pessoas pesquisarem. 
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