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Resumo: A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) vem exercendo impor-
tante participação na criação de novas oportunidades educacionais que englobam os 
processos de ensino-aprendizagem no mundo moderno, tendo como exemplo real a 
Educação a Distância (EAD), que, mediada por modernas tecnologias e pela interação 
entre docentes e discentes, promove uma fixação maior do conteúdo científico. Nosso 
objetivo é relatar a elaboração de 02 vídeo-aulas (Introdução Anatômica e Sistema Lo-
comotor) que complementarão o Portal de Anatomia Humana destinado aos estudantes 
dos Cursos de Saúde do Centro Universitário Claretiano de Batatais. 
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1. INTRODUÇÃO

Diante do desafio de produzir material a ser utilizado em computa-
dores com o propósito de aplicá-lo ao ensino, educadores veem-se obriga-
dos a optar por estratégias diferentes das convencionais.

Papert (1994) classifica o uso educacional do computador em duas 
grandes correntes filosóficas da Educação: o Instrucionismo e o Constru-
cionismo. O Instrucionismo fundamenta-se no princípio de que a ação 
de ensinar é fortemente relacionada com a transmissão de informação 
(instrução) ao aluno. A melhoria do ensino, sob essa ótica, consiste em 
aperfeiçoar as técnicas de transmissão da informação. O computador 
começou a entrar nesse contexto para auxiliar e incrementar o processo 
de comunicação. Uma das primeiras abordagens foi a da Instrução Auxili-
ada por Computador (CAI - Computer Assisted Instruction), pela qual o 
computador assume o papel de máquina que “ensina” o aluno. O Con-
strucionismo fundamenta-se em uma perspectiva diversa. O aprendizado 
é encarado como uma atitude ativa em que o aluno constrói o próprio 
conhecimento. O uso dos computadores sob a ótica construcionista parte 
de uma direção inversa à do Instrucionismo (FLEMMING, 2005).  No 
Construcionismo, o aluno, por meio de um software apropriado, aprende 
exercitando uma tarefa de “ensinar” o computador.

O Centro Universitário Claretiano de Batatais está se tornando uma 
instituição voltada à pesquisa na área da Educação a Distância (EAD). 
Uma pesquisa que está sendo desenvolvida diz respeito ao ensino da anato-
mia humana para os cursos da área da Saúde. Optou-se pela ferramenta 
didática vídeo-aula, uma vez que ela possibilita que os alunos visualizem 
as peças naturais, funcionando, assim, como suporte didático-pedagógico 
para a evolução do conhecimento do corpo humano e contribuindo para 
sua formação profissional.

O cenário da Educação a Distância na área da Saúde no Brasil en-
contra-se em um processo de rápida ascensão, principalmente devido ao 
aumento da demanda por educação continuada e atualização profissional. 
Tendo-se isso em vista, o projeto aqui relatado consiste em desenvolver 
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tecnologias e pedagogias a distância para cursos da Saúde de forma a 
atender aos discentes que não dispõem de horários convencionais para 
frequentar aulas presenciais.

A disciplina de Anatomia faz parte de uma grade curricular estru-
turada com aulas presenciais que abrangem conteúdo teórico e prático 
nas quais o aluno tem a oportunidade de rever a teoria em peças artificiais 
e naturais, facilitando, assim, a memorização da infinidade de estruturas 
anatômicas a serem estudadas. A vídeo-aula é, então, um método comple-
mentar para a aprendizagem da anatomia humana nos cursos superiores 
da Saúde na área básica.

  Embora a Anatomia seja essencial ao profissional da Saúde, alguns 
estudantes não percebem a importância do conhecimento anatômico, 
mas encontrarão situações na sua futura prática clínica, como a necessi-
dade de realização de procedimentos que comprovem seu conhecimento 
adquirido durante a vida acadêmica (FORNAZIERO; GIL, 2003). Essa 
realidade faz que as instituições de ensino proponham uma aprendizagem 
coerente com a formação ética e social na área da Saúde. 

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é relatar a criação de um recurso didático 
(vídeo-aula) que será utilizado com ferramenta de auxílio à aprendizagem 
para os discentes de Anatomia da área de Saúde na forma presencial e a 
distância.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração da vídeo-aula, foram utilizadas peças anatômicas 
para dissecção durante o ano de 2007, no Laboratório de Anatomia do 
Centro Universitário Claretiano de Batatais. Participou do trabalho um 
grupo composto pelo docente titular, 01 acadêmica (4º ano) monitora de 
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Anatomia do curso de Enfermagem (UNAERP) e 8 discentes (3º ano) 
do curso de Fisioterapia (Claretiano). Inicialmente, foi apresentada uma 
aula expositiva, mostrando-se todas as fases da técnica de dissecação, 
desde o uso dos instrumentais, a distinção entre plano superficial e plano 
profundo (figura 01), até o estudo teórico-prático simultâneo (figura 01) 
para justificar a descoberta das estruturas em cada plano topográfico. A 
seguir, os alunos foram divididos em 2 grupos de 4 alunos, ficando cada 
grupo com uma peça para a discussão das regiões. Cada discente preparou 
e apresentou a peça dissecada. As exposições foram gravadas em vídeo por 
uma filmadora profissional e fotografadas por uma câmera digital profis-
sional. O material resultante foi posteriormente selecionado e editado 
pelo software Adobe Premiere Pro2.0.

Para as gravações das vídeo-aulas, o docente e os estudantes moni-
tores seguiram um roteiro de pré-produção para a gravação que consta de 
um texto de abordagem informal, estrutura lógica adequada, exposição 
e marcação para ilustrações dos diferentes assuntos (obedecendo-se à 
Lei 9.610/98). As gravações ocorreram no estúdio da Coordenadoria 
do EAD do Centro Universitário, que possui todos os equipamentos 
de filmagem, e foram acompanhadas por uma equipe de profissionais 
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de som/aúdio, pelo docente e pelos discentes da disciplina de Anato-
mia. Para a gravação das cenas, foi utilizado material morfológico natu-
ral e artificial. As cenas foram editadas utilizando-se os programas Avid 
Liquid 7.2, para tratamento das imagens, CorelDraw e Photoshop, re-
sultando na criação do DVD por meio do soft Encore DVD. Após edição 
e aprovação do vídeo, foi feita a reprodução das mídias por meio do 
vídeo matriz, que, após ser analisado e aprovado, poderá ser difundido. 

 

4. RESULTADOS e DISCUSSÕES

As escolas na área da Saúde buscam métodos e inovações no ensino 
para atender de maneira satisfatória as necessidades dos alunos ingres-
santes e para a formação de um profissional de qualidade, criativo e crítico. 
O aprendizado do conhecimento básico de anatomia é considerado um 
dos pilares na grade curricular na aérea da Saúde. São necessárias sempre 
a atualização e a inovação mediante novas tecnologias (QUADROS, 
1999).

Os artigos atuais concluem que o estudo de anatomia humana vem 
sendo efetivado por meio de práticas que não levam o aluno a ter um senso 
crítico e ético, por isso o conhecimento torna-se meramente mecânico 
(MONTES, 2005). Os discentes devem ser estimulados em suas motiva-
ções intrínsecas e extrínsecas a aprender a aprender como estudar a disci-
plina de Anatomia, a fim de que possam resolver problemas cotidianos em 
sua área de atuação (MONTES, 2006).  Com esse quadro descrito, a EAD 
tenta desenvolver um ferramenta pedagógica para romper a perpetuação 
do enfoque memorístico e permitir que o aluno compreenda de forma re-
flexiva e possa relacionar uma estrutura anatômica a uma situação comum 
na sua vida profissional (SILVA & CARITÁ & VERRI, 2005). Deve-se 
enfatizar, no ensino de anatomia humana, a substituição de um enfoque 
no desenvolvimento da aprendizagem do aluno e atuar continuamente no 
sentido de se compartilhar com os discentes a estruturação conceitual e os 
objetivos a serem alcançados na disciplina de anatomia humana.
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As tecnologias interativas, principalmente as telemáticas, evi-
denciam a interação e a interlocução entre docentes e discentes, que 
são peças-chave no processo evolutivo do EAD. Ressaltamos ainda 
que, sendo um método complementar de ensino que envolve forma-
tos diferentes de mídia, promove uma maior qualidade do ensino.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vídeo-aula pode ser um estímulo ao estudo e à conscientização 
sobre a importância da Anatomia na formação profissional dos discentes 
da área da Saúde. Pode-se, ainda, acrescentar que, para as Instituições que 
estão em pleno investimento na EAD, materiais dessa natureza são meios 
interativos que criam uma interface entre o aluno e o computador, desen-
volvendo, assim, uma melhoria da qualidade de ensino.
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