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Introdução: A Biologia Celular preocupa-se com a compreensão da célula 

quanto aos seus constituintes e à sua atividade funcional. A Biologia 

Tecidual (ou Histologia) estuda os tecidos e os sistemas do organismo. Na 

UFRGS, essas disciplinas são ministradas pelo Departamento de Ciências 

Morfológicas, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), para vários 

cursos das Ciências Biológicas e da Saúde. O Atlas pretende ser um 

instrumento para consulta e objeto de aprendizagem para os acadêmicos 

dessas disciplinas, inclusive de outras universidades. O Atlas digital poderá 

ser usado como apoio didático-pedagógico em aulas convencionais, no 

estudo extra-classe ou em cursos à distância. 

Objetivo: Contribuir para a qualificação do ensino de Biologia Celular e 

Tecidual nos cursos de graduação através da agregação de tecnologia 

educacional inovadora, interativa e acessível via Internet.  

Metodologia: A concepção pedagógica do Atlas foi baseada na teoria das 

inteligências múltiplas de Howard Gardner (2001), em especial, na 

inteligência naturalista, descrita como o conjunto de habilidades mentais 

relacionadas a reconhecimento, classificação e categorização de espécimes. 

No planejamento do Atlas, priorizou-se a oferta de material visual de 

excelente qualidade, em que essas habilidades pudessem ser exercitadas. 

Pretendeu-se contemplar a necessidade dos estudantes dessas disciplinas 

em reconhecer e comparar as características morfológicas e relacioná-las 

com a atividade funcional. Para o desenvolvimento do Atlas, foi usado o 

software Macromedia Flash, visando oferecer navegação hipertextual 
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interativa. O Atlas foi estruturado para permitir a visualização de imagens 

de células e seus constituintes, tecidos e órgãos, obtidas ao microscópio de 

luz e ao microscópio eletrônico. As fotomicrografias foram realizadas na 

própria UFRGS a partir de material das aulas práticas. As eletromicrografias 

procedem de trabalhos de pesquisa. As imagens são acompanhadas de 

setas indicativas e de legendas explicativas. Atividades pedagógicas 

interativas e desafiadoras foram elaboradas com o programa Hotpotatoes. 

Os jogos consistem de perguntas objetivas, que incluem diagnóstico de 

imagens (quiz), exercícios de preencher lacunas, relacionar colunas e 

palavras-cruzadas.  

Resultados: O conteúdo programático do Atlas contém os seguintes 

tópicos: 1) Célula: Morfologia Celular, Membrana plasmática, Citoesqueleto, 

Organelas, Ciclo celular e Matriz Extracelular; 2) Tecidos: Tecidos Epitelial, 

Conjuntivo, Muscular e Nervoso, e 3) Sistemas: Sistemas Circulatório, 

Linfático, Digestório, Respiratório, Urinário e Tegumentar. O acervo 

fotográfico é acessado pelos tópicos do conteúdo (célula – tecidos – 

sistemas) e seus subtópicos. O Atlas foi disponibilizado no endereço 

www.ufrgs.br/atlasbiocel e cadastrado no repositório Cesta, do CINTED. É 

de livre acesso pela internet. Foi divulgado para uso nas disciplinas de 

Biologia Celular e Histologia do Departamento de Ciências Morfológicas e, 

em especial, na disciplina CBS05044 – Biologia Celular A do curso de 

Biologia Marinha, sob regência da Profa Dra Tatiana Montanari. Os alunos 

acessaram o Atlas extra-classe para visualização das fotomicrografias das 

lâminas observadas em aulas práticas e das eletromicrografias que ilustram 

o conteúdo teórico e apresentado em slides. Os exercícios contribuem para 

a revisão da matéria dada em sala de aula, aprimoram a aprendizagem 

autônoma e permitem avaliação do conhecimento adquirido. 

 

 As imagens seguintes ilustram algumas telas do Atlas. 



 
Figura 1 – Tela de apresentação 

 

 
Figura 2 – Tela de navegação. A informação sobre a localização do visitante 

(em qual seção ele se encontra) está sempre disponível. 

 



 
Figura 3 – Uma das telas dos jogos. 

 

Conclusões: Considerou-se o projeto concluído, tendo-se cumprido com o 

objetivo proposto de planejar, desenvolver e iniciar atividades de uso em 

sala de aula do Atlas digital de Biologia Celular e Tecidual. Foi produzido um 

recurso de aprendizagem interativo, acessível via internet, que deverá ser 

usado por alunos das disciplinas de Biologia Celular e Histologia dos cursos 

de graduação nas áreas da Saúde e Biológicas. Do ponto de vista de 

informática aplicada na educação, considerou-se que o Atlas agrega valor à 

atividade de ensino-aprendizagem, ao constituir-se em acervo atualizado, 

visualmente preciso e atraente, com destaques gráficos e legendas que 

permitem a identificação da célula e relação da morfologia com a fisiologia. 

Além disso, a disponibilização de atividades pedagógicas, em uma área 

destinada a jogos, abre aos alunos a possibilidade de aplicação direta dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da visualização das imagens, 

aumentando a interatividade e apoiando seu uso em atividades variadas, 

em sala de aula ou à distância. Do ponto de vista de formação de recursos 

humanos, considera-se que o projeto viabilizou aprendizagem do professor 

e dos acadêmicos envolvidos na área de planejamento, produção e uso de 

tecnologia educacional informatizada, desejável para qualificar o ambiente 

de ensino contemporâneo das áreas de ciências da saúde. Finalmente, 

considera-se que o projeto propiciou a consolidação de cultura de trabalho 

multidisciplinar e dinâmica, em torno de atividades de planejamento, 



execução e disponibilização de tecnologia educacional informatizada, de 

forma criativa e integrada. 
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