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RESUMO

As estratégias educacionais diversificas são requeridas a cada ciclo de disciplinas disponibilizadas aos acadêmicos a fim de facilitar o processo 
ensino aprendizado e aumentar o estímulo de busca de conhecimento. A disciplina de histologia possui como apoio a utilização de microscopia 
óptica que permite analisar os tecidos animais a partir de lâminas histológicas preparadas  com antecedência. Utiliza-se o método de comparação, 
onde fotos apresentadas em livros atlas ou extraídas do próprio microscópio são analisadas e identificadas. Há relatos corriqueiros dos 
acadêmicos quanto às dificuldades de se obter clareza nas imagens e outros que consideram a disciplina com alto grau de abstração, o que 
dificultaria a internalização dos conteúdos ministrados.  Objetivo geral: Utilizar peças sintéticas de biscuit como forma alternativa de prática 
educativa em histologia. Hipótese: Há maior internalização do conteúdo de histologia quando o acadêmico vivência a construção de peças 
sintéticas em biscuit com a forma física do tecido animal a ser estudado? Metodologia: Propôs-se ao acadêmico que durante às aulas de 
histologia prática, o mesmo fizesse com seus equipamentos de telefone celular, fotografias das lâminas histológicas. A seguir, propôs-se que o 
mesmo reportasse a fotografia em um esboço de desenho que será transferido para uma peça de biscuit, a imagem que ele está percebendo.  Na 
última etapa, o acadêmico responderá uma pesquisa que trata da percepção de aprendizagem. Nessas aulas é preciso que o acadêmico apresente 
o interesse em promover a fotografia, o desenho e a montagem da peça em massa de biscuit. Resultados: Foram obtidas 40 diferentes respostas 
nos questionários e 16 resultados diferentes em peças confeccionadas em massa se biscuit. Dessas peças obteve-se: dois modelos de pâncreas, 
um de células tronco, quatro modelos de células sanguíneas, um de pulmão, um de tecido muscular, dois modelos de neurônio, dois modelos de 
medula óssea, um de tecido ósseo, dois de pele. Analisando o questionário aplicado, percebeu-se que de 40 alunos participantes, 70% desses 
nunca havia estudado histologia no ensino básico e que 75% nunca havia manuseado microscópio. Ao final do período letivo 92,5% disse que 
aprendeu a manusear o microscópio. Os acadêmicos que perceberam aprendizado na teoria com apoio da aula prática foi de 57,5%, sendo que 
40% respondeu que às vezes essas aulas auxiliam no aprendizado. Dos participantes da pesquisa, 62,5% disse que massa de biscuit ou desenho 
ajudaram a compreender a teoria, enquanto que 15% não fizeram a atividade e que 22,5% não perceberam melhora. As fotografias melhoraram 
87,5% a compreensão do entendimento da lâmina histológica, enquanto que 5% não conseguiram tirar foto e 7,5% não aprovaram o método. 
Desenvolvimento: As dificuldades que o acadêmico encontra na disciplina histologia podem estar relacionadas com a pouca vivência dessa 
apresentação em ensino básico, como a maioria demonstrou e que a falta de manuseio do instrumento microscópio, pode comprometer a 
qualidade do aprendizado. Houve uma concordância em mais da metade dos entrevistados sobre o apoio que a aula prática fornece à aula 
teórica, embora não seja em todas os conteúdos ministrados na disciplina. A confecção da peça em biscuit ou desenho, que é uma modalidade de 
externalizar o conhecimento, foi bem aceito pela maioria e que alguns optaram por não fazê-lo, até mesmo por que demanda tempo fora do 
espaço acadêmico, o que dificultaria a execução. As fotografias representaram um ganho substancial no entendimento da estrutura analisada e 
que complementaria o modo lúdico de fazer aprender em histologia. Conclusão: Observou-se que a aplicação da técnica de construção do 
conhecimento através de uma peça sintética de biscuit, tendo como molde o desenho ou fotografia foram primordiais na melhoria do 
entendimento do conteúdo abordado na disciplina de histologia.
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