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Resumo

Introdução

O estudo da anatomia humana se faz necessário para a formação de profissionais de 

cursos das áreas da saúde e das ciências biológicas. O número decrescente de peças naturais 

disponíveis  para  as  aulas  em  laboratório  nas  instituições  de  ensino,  além  dos  aspectos 

bioéticos,  conduz a uma procura incessante de modelos e alternativas para o ensino desta 

disciplina. A construção orientada de um blog de anatomia odontológica e a sua utilização 

como  objeto  de  aprendizagem  podem  facilitar  o  aprendizado  e  o  desenvolvimento  de 

habilidades específicas requeridas no processo de formação profissional.

A universidade vem passando por diversas modificações com intuito de buscar uma 

aproximação  com  um  novo  aluno  que  procura  recursos  atuais  e  do  seu  cotidiano  para 

aprimorar  o  conhecimento.  Atualmente,  a  tecnologia  oferece  recursos  didáticos  que 

possibilitam o  uso  de  ferramentas  complementares  no  estudo  anatômico  e  desta  maneira 

proporcionar ao aluno alternativas de estudo. O que resta aos professores é se adaptar a este 

novo perfil de aluno e aprimorar suas práticas pedagógicas (FORNAZIERO e GIL, 2003). Foi 

pensando nisso que surgiu o blog de Anatomia Odontológica, o qual não é apenas um simples 

recurso pedagógico mas, principalmente, uma estratégia pedagógica. O blog visa aproximar o 

aluno da disciplina de maneira mais prática e visual, possibilita ao aluno rever e aprimorar o 

conhecimento adquirido em aula, na sua própria casa conectado à internet, desta forma estará 

estimulando ainda mais seu aprendizado através da sua memória visual (GOMES, 2005).

Este  estudo  avaliou  a  aceitação  dos  alunos  do  primeiro  semestre  do  Curso  de 

Odontologia da PUCRS quanto ao uso do blog e comparou o desempenho na disciplina com 
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os  alunos  que  não  utilizaram o  blog  como  complemento  dos  seus  estudos.  Através  dos 

resultados  obtidos,  pretendemos  reconstruir  o  blog  para  uma  melhor  aceitação  e  assim 

colaborar para um processo de ensino e aprendizagem significativo.

Metodologia

O blog de Anatomia Odontológica foi desenvolvido por 4 alunos veteranos do terceiro 

semestre  do  Curso  de  Odontologia  da  PUCRS,  monitores  ou  participantes  do  PEGAbio. 

Foram  inseridos  links,  definições,  fotos  de  peças  não  naturais  e  materiais  de  estudo  e 

aprendizagem sobre o tema. Ao longo do semestre, conforme o cronograma da disciplina de 

Anatomia Odontológica, os alunos calouros utilizaram o blog como objeto de aprendizagem 

de forma espontânea. 

Foi  realizada  uma  enquete  (fig.  1)  para  avaliar  a  aceitação  do  blog  pelos  alunos 

calouros através da quantidade de acessos: nenhum acesso, acessaram mas não ajudou, ajudou 

pouco  e  ajudou  muito.  O  desempenho  na  disciplina  foi  comparado  entre  os  alunos  que 

utilizaram o blog e os que não utilizaram através da nota final de cada aluno (tabela I) com 

resguardo da identidade. Entre os que utilizaram o blog foi observado se o número de acessos 

foi determinante para um melhor desempenho. 

Ao todo foram analisados os resultados de 69 alunos do primeiro semestre do curso de 

Odontologia.  Foram  divididos  em  2  grupos:  os  alunos  que  utilizaram  o  blog  como 

complemento dos seus estudos (grupo UB) e os alunos que nunca acessaram o blog (grupo 

NB). O grupo UB foi subdividido em 4 subgrupos de acordo com o número de acessos ao 

blog: 1 à 5 vezes (UB1), de 5 à 10 vezes (UB2), de 11 à 20 vezes (UB3) e mais de 20 vezes 

(UB4). 

Resultados 

Dos  69  alunos  participantes,  55  (79,7%)  acessaram  o  blog  (grupo  UB)  para 

complementar os seus estudos enquanto que os 14 (20,3%) alunos restantes nunca acessaram 

(grupo  NB),  17  alunos  (30,9%)  responderam  que  o  blog  ajudou  muito,  38  (69,09%) 

responderam que ajudou um pouco e nenhum aluno respondeu que não ajudou.

Foi observado no grupo UB que 35 alunos (63,63%) acessaram o blog de 1 à 5 vezes, 

17 alunos (30,9%) de 6 à 10 vezes, 2 alunos (3,63%) de 11 à 20 vezes e 1 aluno (1,81%) mais 

de 20 vezes (fig. 2).
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Figura 1:Enquete realizada com os calouros, referente a aceitação do blog

Nome:__________________________________ Turma:________

1)Você já acessou o blog de Anatomia Odontológica?
SIM(  )
NÃO(  )
2)Quantas vezes você acessou o blog?
1 à 5 vezes(  )
6 à 10 vezes(  )
11 à 20 vezes(  )
Mais de 20 vezes(  )
3)O que você achou do blog?
Ajudou muito(  )
Ajudou pouco(  )
Não ajudou(  )

Figura 2: Quatro  subgrupos divididos de acordo com os números de acessos

63,63%

30,9%

3,63% 1,81%

UB1 UB2 UB3 UB4

Tabela I: Médias comparadas ao resultado final dos alunos

NÚMERO DE 
ACESSOS

NÚMERO DE 
ALUNOS

MÉDIAS DAS NOTAS 
FINAIS

Nenhum 14 6,8

1 à 5 35 6,9

5 à 10 17 6,4

11 à 20 2 7,5

Mais de 20 1 8

Conclusão

O blog da disciplina de Anatomia Odontológica pode auxiliar os alunos no processo de 

ensino e aprendizagem uma vez que apresentou aceitação, nenhum aluno afirmou que este 

não ajudou no seu estudo apesar de não apresentarem diferenças entre as médias das notas 

finais dos participantes. Assim, foi demonstrado que o blog pode ser utilizado como objeto de 

aprendizagem no estudo da Anatomia Odontológica e que este projeto deve ter continuidade.
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