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Resumo: A integração das TICs na educação pode ser uma importante ferramenta para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar resultados positivos ou negativos, dependendo de como 

elas sejam utilizadas. O projeto de extensão “Anatomia em Foco” refere-se à utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino e aprendizagem de Anatomia Humana, nos cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas e Educação Física da UEPG. O uso das TICs contribui para expandir o acesso à 

informação atualizada, permite estabelecer novas relações com o saber que ultrapassa os limites dos materiais 

tradicionais e permite eliminar os muros que separam a instituição de ensino superior da comunidade em geral. 

Palavras-chave: TICs. Anatomia Humana. Aprendizagem. Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivenciamos um momento de revolução tecnológica, que influencia diretamente o 

meio educacional, pois as salas de aula se adaptam cada vez mais para poder incorporar as 

TICs no processo de Ensino-Aprendizagem, buscando sempre as melhores respostas para a  

educação.  

A integração das TICs na educação pode ser uma importante ferramenta para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar resultados 
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positivos ou negativos, dependendo de como sejam utilizadas. A busca por ferramentas 

eletrônicas para suprir a necessidade e atender a curiosidade dos alunos, é um fato que 

colocado em prática, poderá propiciar uma aprendizagem significativa e inovadora.  

Entretanto, toda técnica nova só é utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um 

longo processo de apropriação. O ponto principal, é que a prática  pedagógica deve se 

concentrar na expansão dos saberes dos alunos com a utilização de todos  os meios 

tecnológicos possíveis, tanto de informação e comunicação (CARVALHO, 2014).  

É necessário buscar formas que tornem o processo de ensino-aprendizagem 

significativo, tentando afastar-se da aprendizagem mecânica, em que o aluno apenas decora o 

conteúdo que é necessário para realizar uma prova. Para isso, é necessário a utilização de 

materiais que sejam potencialmente significativos e que os alunos apresentem uma 

predisposição para aprender, ou seja, que possam dar um significado efetivo para os novos 

conhecimentos que estão sendo adquiridos no processo, relacionando-os com seus 

conhecimentos prévios (MOREIRA, 2010). 

Para a inclusão dessas tecnologias na educação, de forma positiva, buscando uma 

aprendizagem significativa, é necessária a união de multifatores, dentre os quais: o domínio 

do professor sobre as tecnologias existentes e sua utilização na prática, e isso passa, 

necessariamente, por uma boa formação acadêmica; que o professor se mantenha motivado 

para aprender e inovar em sua prática pedagógica; dentre outros.(SOARES, NASCIMENTO, 

2012). 

O projeto de extensão “Anatomia em Foco” refere-se à utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino e aprendizagem de Anatomia Humana, nos 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física da UEPG. O uso das TICs 

contribui para expandir o acesso à informação atualizada, permite estabelecer novas relações 

com o saber que ultrapassa os limites dos materiais tradicionais e permite eliminar os muros 

que separam a instituição de ensino superior da comunidade em geral. O presente trabalho 

traz a visão dos acadêmicos do primeiro ano de Ciências Biológicas,  sobre como este projeto 

potencialmente os auxiliou e os auxiliará em sua formação contínua.  

  

OBJETIVOS 

O objetivo geral é, a partir de um blog, desenvolvido pelo professor orientador e 
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moderadores, relacionado à Anatomia Humana, estimular os alunos a utilizá-lo como forma 

de disseminar conhecimentos obtidos em sala de aula para o público em geral. 

Os objetivos específicos são: popularizar o conhecimento científico; proporcionar 

maior interesse aos alunos por aprender; buscar uma maior interação entre ensino-

aprendizagem; estimular o interesse do público em geral aos conteúdos voltados à Anatomia 

Humana. 

METODOLOGIA 

O público-alvo deste projeto são os alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas 

e Educação Física. Estes, são encarregados por criar as postagens no blog “Anatomia em 

Foco”, a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, vindos das explicações do 

professor de Anatomia. Postagens as quais foram corrigidas e postadas pelo grupo de 

moderadores. Este projeto atende a diversas regiões e municípios, pois trata-se de uma 

plataforma on-line, com um alto alcance de público. 

Esta trata-se da sexta edição deste projeto, que conta com um novo grupo de 

moderadores anualmente. O professor orientador realizou uma seleção entre os alunos 

interessados a participar do projeto, desta seleção, seis alunas, do curso de Ciências 

Biológicas, foram escolhidas para atuar na moderação do blog no ano de 2018. 

Após o processo de seleção, ocorreram reuniões a fim de que as moderadoras e o 

professor orientador realizassem a produção do blog, discutindo sobre sua aparência e seu 

funcionamento e que também delimitassem os quesitos que seriam avaliados para que os 

conteúdos enviados pelos alunos fossem postados no blog. As moderadoras foram então 

divididas, para que fosse possível suprir a demanda de conteúdos enviados pelos alunos, desta 

forma, quatro moderadoras ficaram responsáveis pelas postagens de Educação Física, e duas 

foram responsáveis pelas postagens de Ciências Biológicas. 

Conforme as datas definidas pelo professor em sala de aula, os alunos deveriam 

submeter suas postagens via e-mail, onde seriam moderadas, e, após sua devida correção, 

postadas no blog. Além da participação enviando o material a ser postado, os alunos também 

deveriam interagir com as postagens de seus colegas, deixando comentários de cunho 

construtivo, que colaborassem não apenas para seu conhecimento próprio, mas também para o 

do aluno que criou a postagem. 

Ao fim da execução da sexta edição do projeto “Utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino e aprendizagem de Anatomia Humana”, foi 
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disponibilizado um questionário no blog “Anatomia em Foco” aos licenciandos, para que o 

respondessem, com a finalidade de avaliar o impacto desta forma de atividade em sua 

formação. 

RESULTADOS 

Contando com a participação de sessenta e quatro alunos (referente a quantidade de 

alunos que responderam ao questionário), de ambos os cursos, 6 moderadoras, juntamente 

com o professor orientador, o projeto “Anatomia em Foco” atendeu a diversas regiões do 

estado do Paraná e até mesmo fora de nossa região, por tratar-se de uma ferramenta on-line, 

que fica disponível ao acesso de todos. 

Destes sessenta e quatro alunos, trinta e dois eram do curso de Ciências Biológicas. 

Durante a realização desta edição do projeto, foi possível observar um real interesse dos 

alunos em relação a criação dos conteúdos que submeteriam ao blog, durante a análise dos 

questionários, em questões perguntadas sobre se o projeto havia despertado um maior 

interesse na pesquisa e indagação de conteúdos, as respostas foram sim e que os outros 

materiais postados pelos seus colegas também haviam sido úteis, tanto no esclarecimento de 

dúvidas como em curiosidades, desta forma eles buscaram dar uma maior significância ao 

conteúdo aprendido. Segundo Pelizzari et al (2002) para que haja aprendizagem significativa, 

são necessárias duas condições: o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o 

indivíduo quiser memorizar o conteúdo literalmente, a aprendizagem será mecânica; E o 

conteúdo a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo:significado o qual depende 

somente da natureza do conteúdo, e da experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz 

uma filtragem dos conteúdos que têm significado 

ou não para si próprio. 

Ainda sobre a aprendizagem significativa, os alunos foram questionados sobre 

como sua participação no projeto contribuiu para a construção e aprofundamento do 

conhecimento científico a cerca da Anatomia Humana, uma licencianda relata “Fazer as 

postagens, me fez buscar várias fontes de pesquisas, encontrando diversos temas 

interessantes; ler as postagens também me agregou mais conhecimento e ajudou a formar 

uma opinião de como poderia ter sido melhor ou como aquele conteúdo foi bem feito, para 

poder comentar meu pensamento a respeito, fazendo com que meus colegas recebessem 

elogios e críticas construtivas.” Conforme as proposições de Ausubel (1982), os indivíduos 

apresentam uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter 
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conceitual, sendo que a complexidade depende muito mais das relações que esses conceitos 

apresentam entre si do que o número envolvido, ou seja, essas relações funcionam como uma 

rede organizada conforme o grau de generalização que o aluno possui, dessa forma facilitando 

ou dificultando seu aprendizado. 

“Saber que seu material será visto por outras pessoas além de professores, como 

alunos e colegas, sendo um meio de adquirir mais conhecimento, esclarecendo dúvidas e 

alimentando mais ainda suas curiosidades, faz com que o aluno se dedique mais ainda, 

apenas pelo fato de ser algo tecnológico, já desperta uma motivação maior do que se fosse 

um trabalho escrito por exemplo, já que a tecnologia está cada vez mais presente na vida dos 

alunos. Portanto, acredito que a tecnologia como a internet, está recebendo novas 

informações e conteúdos todos os dias, sendo uma fonte mais ampla e maior de pesquisa do 

que os livros. Quando eu estiver formada e exercendo minha profissão, terei muitas ideias de 

atividades mais interativas por meio da tecnologia, porque ela esteve 100% presente na 

minha formação, e estará mais acessível a maioria dos alunos.” O comentário deste 

acadêmico relata alguns dos aspectos positivos da relização de projetos de extensão, como 

esse tipo de atividade pode vir a afetar sua vida estudantil e também profissional em um 

futuro próximo. 

Silva (2018) afirma que através das TICs, se faz necessária uma constante 

atualização, para o domínio de novas habilidades e entendimentos, despertando na sociedade 

o interesse e a mobilização sobre as novas tecnologias. Portanto estas mudanças têm 

proporcionado uma revolução, desencadeando uma série de reformulações, tanto na sociedade 

contemporânea como também nas escolas, principalmente quanto a utilização dessas novas 

práticas no modo de aprender e  ensinar. “É de grande importância, poder compartilhar um 

conteúdo do interesse de vários públicos com informações claras, corretas e de maneira 

atual. Para alguns educadores, ainda é difícil pensar na educação sem o papel e a caneta, 

que sim, são muito importantes, mas não são suficientes hoje, para os novos alunos.”, afirma 

um acadêmico em uma de suas respostas. 

Segundo Gasparin e Petenucci (2008), os alunos aprendem mais quando participam 

ativamente da ação educativa, deixando de ser um aprendizado passivo, trazendo o estudante 

como sujeito de sua formação. Dessa forma, o projeto buscou reforçar uma aprendizagem 

significativa nos acadêmicos, os fazendo integrar seus conhecimentos aprendidos em sala de 

aula com curiosidades e fatos que cercam os alunos no dia-a-dia, relacionados à Anatomia 

Humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados recolhidos permitiram avaliar a importância do projeto no processo de 

Ensino-Aprendizagem de Anatomia Humana dos licenciandos do curso de Ciências 

Biológicas. Foi possível observar, durante a correção dos materiais enviados pelos alunos a 

sua evolução em relação a forma de expressar e demonstrar os conteúdos aprendidos, de 

maneira direta e clara, bem como observar o seu interesse na utilização desta atividade em 

outras áreas, além da Anatomia Humana, como no seu futuro como profissional da educação, 

reconhecendo o papel pedagógico deste projeto. 

Destaca-se, aqui, a necessidade de uma formação que acompanhe a modernidade, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto educacional, trarão benefícios tanto 

para o aluno quanto para o professor, quando utilizadas de forma correta. Constata-se por fim, 

que este é um tema que não acaba por aqui, ele precisa estar em constante estudo e 

observação, sempre acompanhando a evolução das tecnologias a nosso alcance, procurando 

sempre as utilizar em nosso favor. 
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