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Introdução 

 O estudo da citologia e da histologia nos cursos de graduação e pós-graduação está bastante deficiente pela 

falta de estrutura física dos laboratórios de morfologia das universidades públicas, a deficiência operacional 

para a reposição das laminas danificadas é um fator de limitação para o processo ensino-aprendizagem.Diante 

disso acredita-se na necessidade de se criar novas tecnologias de ensino que supram essa deficiência. 

A modernização na educação já é algo bastante discutido entre as universidades. Conforme Blanco e Silva 

(1993,p.40) “o estudo da tecnologia educativa compreende formação de sistemas de ensino-aprendizagem 

capazes de provocar mudanças educativas impactantes”. O desenvolvimento de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) tem criado vários ambientes para melhorar o alcance da educação pelo mundo, gerando 

grande avanço. As TIC têm grande peso na interação aluno-professor. Se utilizarmos um recurso tecnológico 

como agente facilitador da aprendizagem, estaríamos abordando não só a atividade de ensino dentro das 

disciplinas que envolvem a microscopia, mas, também estaríamos promovendo a capacitação para que os 

acadêmicos relacionam-se com as novas tecnologias, por serem muito difusas no meio acadêmico. 

Orientar os estudantes para uso e domínio de novas tecnologias de comunicação e informação é de 

fundamental importância para os mais diversos segmentos da sociedade, os projetos políticos pedagógicos 

devem incluir disciplinas que capacitem o estudante frente a essa nova realidade, tanto no seu 

desenvolvimento contínuo quanto na sua prática em sala de aula. Grande parte das informações que são 

absorvidas pelos estudantes depende, diretamente, de como o professor as repassa. Logo, a boa utilização da 

microscopia óptica compactada em atlas digital pode incentivar o discente a aprofundar mais seu 

conhecimento sobre o assunto, uma vez que esse atlas seria mais interativo. Porém, é essencial frisarmos que 

essa tecnologia não substitui a aula convencional, sendo apenas um auxílio ao aluno. 

Outra nova forma de avanço do ensino é o ensino à distância. Esse modo de ensino vem sendo utilizada por 

vários estudantes com intuito de tornar mais acessível e cômodo o processo ensino-aprendizado. Este método 

favorece o discente no requesito facilidade no horário e localidade.  Garcez e Rados(2002,p.1) “a inovação 

tecnológica possibilita um meio de acesso à aprendizagem à distância, por meio de novos ambientes para 

pessoas que se encontram dispersas geograficamente, evitando deslocamentos, além de favorecer o 

desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas com autonomia, criatividade, autodisciplina, 

responsabilidade com a própria formação, construção do conhecimento e aprendizagem cooperativa”. Pelo 

fato de não terem aulas presenciais, tecnologias como o atlas digital podem otimizar o estudo do aluno. 

Segundo Vasconcelos e Vasconcelos(2013,p.135) ”acredita-se que, quanto mais canais sensoriais forem 

estimulados durante o aprendizado do aluno, mais amplas e positivas serão suas possibilidades de aquisição da 

informação” 

 Uma opção viável para modernizar as aulas de histologia e de citologia, não só no ensino à distância, como 

também no ensino presencial, para alunos de graduação e pós-graduação, é a utilização de atlas digital em 

CD-ROM. Essa nova tecnologia estaria disponível a qualquer estudante na biblioteca, com baixo custo de 

produção e podendo ser produzido em grande quantidade. Outra vantagem seria a maior facilidade de contato 

com a matéria e melhor visualização da microscopia óptica para o estudante. No entanto, esse material servirá 

como referência bibliográfica de apoio ao estudo, não sendo referência única. Além da comodidade o atlas 

permite sua utilização sem a necessidade da internet, uma vez que parte da população acadêmica ainda não 

tem acesso à mesma. Sua interatividade é uma grande conquista.  

 

Material e métodos 

O local de realização do projeto foi o Laboratório de Morfologia Microscópica do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde (CCBS) no campus Darcy Ribeiro da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES). As imagens das lâminas histológicas e citológicas foram capturadas pela Câmera CMOS 

Digital Colorida 10.0 Megapixels e focalizadas pelo Microscópio LED Nikon Eclipse E200 nas objetivas de 

4, 10, e 40 vezes, foram selecionadas as melhores imagens e enviadas ao computador (Notebook LG A510-

5300) para então serem adicionadas informações adequadas ao tipo de lâmina e a edição das mesmas para 

melhorar a visualização, aderindo links e recursos de animação gráfica utilizando o programa Windows Live 



                                                                                                                                                                  2 

 

 

Movie Maker para o aprofundamento do conhecimento, e por fim gravadas no CD–ROM da marca 

NIPPONNIC personalizando com as cores e nome do projeto. 

 

Resultados e discussão 

O resultado ainda é uma incógnita, por ter pouco tempo desde o início da criação do CD, mas esperamos ter 

uma boa aprovação entre os usuários, por ser de fácil manuseio, podendo levá-lo para qualquer lugar devido 

seu tamanho. É de fácil uso, não possuindo a necessidade de instalar qualquer equipamento antes de usá-lo e 

também por ser algo relacionado á tecnologia, computadores e interatividade. Com base na pesquisa feita na 

universidade de John Hopkins acreditamos em bons resultados. Conforme Lehmann et. al. in Santa-Rosa e 

Sruchiner(2011,p.290) . 

   

A universidade de John Hopkins realizou uma pesquisa etnográfica a respeito da 

utilização do atlas digital no ensino da histologia. Verificou-se um aumento da 

satisfação do aluno com relação ao laboratório com predisposição do estudo da 

disciplina, da facilitação da discussão em grupo e da produtividade dos docentes. 

 

Em métodos convencionais de ensino a aprendizagem pode ser desfavorecida devido à individualidade 

proporcionada pelos microscópios, com a utilização do CD-ROM além de uma maior interação aluno-aluno, o 

que favorece a discussão do conteúdo, e compartilhamento de conhecimentos, haverá também uma maior 

comunicação do professor para com o aluno, abrindo assim, discussões sobre o assunto, o que aumentará a 

dinâmica em sala de aula, proporcionando um estímulo a mais no processo de aprendizagem (Souza e 

Souza,2010,p128-130) . 

Baseando-nos em (Brito, Boeno e Boeno,2012) as tecnologias, se usadas de modo coerente pelos 

professores, podem ser potencializadoras do processo de construção do conhecimento.  

(Brito, Boeno e Boeno,2012,p12) ainda destaca:  

 

Entende-se que o docente deve evitar o excesso de uso das tecnologias durante as 

aulas, só pelo fato de querer se modernizar e se mostrar atualizado. O professor, 

hoje, deve pensar sua prática docente em relação à utilização das tecnologias na 

sala de aula para que elas se relacionem à realidade dos alunos. Essa necessidade 

de contextualização com o cotidiano do aluno já vem sendo difundida a algum 

tempo na educação. 

 

Ou seja, com a facilidade imposta pela utilização de um CD-ROM, onde todos os alunos teriam acesso à 

informação, seja ela por meio de computadores pessoais ou pela acessibilidade oferecida no acesso aos 

computadores públicos da UNIMONTES ou de outras instituições, o uso da tecnologia é imprescindível no 

estreitamento da relação aluno-professor, aumentando assim a dinâmica das aulas e também o aprendizado do 

aluno. 

 

Considerações finais 

O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar a importância da utilização de um CD-ROM 

didático como agente facilitador do aprendizado, considerando-o um método não convencional para um 

melhor andamento do ensino presencial e à distância das disciplinas de Citologia e Histologia. Com o intuito 

de suprir a deficiência de infraestrutura das instituições públicas, a mídia óptica traz a vantagem da 

portabilidade, acessibilidade a todos, pode ser utilizado a qualquer momento e lugar sendo um complemento 

para as aulas, outro ponto positivo desse método é um ensino interativo baseado em imagens de laminas 

histológicas reais observadas ao microscópio óptico. Logo, a proposta submete o ensino a uma tecnologia 

contemporânea altamente difusa no mundo globalizado, gerando a partir de um meio menos acessível, mas 

com detalhado processo de escolha das melhores e mais didáticas lâminas histo/citológicas, o que seria mais 

um diferencial, levando em consideração a qualidade geral das lâminas disponíveis. Enfatizamos, mais uma 

vez, que tal CD-ROM deverá ser usado como auxílio nas aulas práticas de morfologia, compensando a falta de 

interação aluno-aluno, aluno-professor causa pelo uso exclusivo da microscopia nos laboratórios. 
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