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RESUMO 
A dificuldade por parte do aluno em integrar o conteúdo adquirido de forma cartesiana, desencadeou, a partir 
do século XX, a busca pela utilização de materiais e métodos de ensino que permitam a compreensão do 
conteúdos de forma integrativa. A partir disso, o estudo foi direcionado à criação de uma interface para 
complementação de um site didático de morfologia funcional humana 
(https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar), com conteúdo de biologia celular e histologia do 
sistema nervoso central (SNC). O trabalho teve o propósito de expor e integrar as características dos tecidos 
e das células, correlacionando a fisiologia e a anatomia de tais sistemas, ao invés de individualizá-las. O 
material produzido a partir deste estudo permite a compreenção articulada tanto das estruturas celulares 
quanto dos tecidos do sistema nervoso humano – de forma atualizada e de fácil compreensão. Para isso, 
foram utilizados livros renomados na área da saúde e recursos eletrônicos atualizados. Além disso, obvete-
se imagens de lâminas histológicas que permitiram conectar o estudo celular dos astrócitos, das células 
ependímarias, da microglia, do oligodendrócito, dos neurônios, das células de schwann e células satélites ao 
estudo de tecidos do cérebro, cerebelo, tronco encefálico e da medula espinal. Por último, um mapa conceitual 
foi construído e utilizado como uma excelente ferramenta de síntese integrativa. Assim, o conjunto de material 
produzido neste estudo articula os conteúdos relacionados ao sistema nervoso para beneficiar acadêmicos 
das áreas da saúde e biológicas, com ou sem conhecimento prévio dos assuntos apresentados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Histofuncional; Mapa conceitual; Sistema Nervoso Central. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O método de ensino empírico, pré-definido, redutor e desarticulado, baseado no 
modelo positivista, impossibilita o conhecimento completo de conteúdos estudados no 
ambiente acadêmico (LEITE; CORREIA; RUAS, 2015). Quando o conteúdo é abordado de 
forma cartesiana, principalmente por livros didáticos separados por matéria, torna-se um 
estudo sem real significado no cotidiano (KUNZ et al., 2017). Outro resultado drástico dessa 
separação de conteúdos por área de ensino, por aula ou materiais fragmentados revela-se 
em situações em que os alunos são desafiados a expor seu conhecimento interdisciplinar 
(LEITE; CORREIA; RUAS, 2015). Corroborando com esta ideia, a avaliação de 
desempenho em Ciências dos Alunos de 8ª Série do Ensino Fundamental do Paraná 
revelou acerto abaixo de 50% das questões que necessitavam de um conhecimento 
interdisciplinar (NEVES e RESQUETI, 2006).  

A partir do século XX, buscou-se por metodologias de ensino que fossem adequadas 
e possibilitassem a percepção do aluno com relação a integração de conteúdo (KUNZ et 
al., 2017). Ao longo da história os métodos de ensino e aprendizado mudaram diversas 
vezes, juntamente com os recursos disponíveis na época, para facilitar a busca por 
conhecimento (VALADARES et al., 2011). Com o aumento das opções, houve também a 
necessidade do ensino deixar de ser centralizado no preceptor mudando a posição do 
estudante passivo para o estudante ativo em tal procura (KUNZ et al., 2017). Essa 
tendência apoiada no construtivismo, baseia-se no fato de que a aprendizagem envolve um 
processo no qual o aprendiz relaciona a informação que lhe é dada com seu conhecimento 
prévio sobre um determinado tema (VALADARES et al., 2011). Nessa nova busca, o aluno 
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se compromete com a construção do seu próprio conhecimento, integrando a nova 
informação no seu esquema mental e representando-a de uma maneira significativa 
(VALADARES et al., 2011). 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação (TICs) ofereceram um 
ambiente acadêmico virtual que possibilitou uma melhor visualização do conteúdo e 
favoreceu o processo de ensino e aprendizagem baseado no construtivismo (PERES, 
MEIRA E LEITE, 2005). Visto que o sistema nervoso central é muito complexo, o 
desenvolvimento deste estudo visou usufruir das vantagens do avanço das TICs para 
auxiliar na integração dos aspectos relacionados ao sistema nervoso central (SNC), sendo 
que, o enfoque foi na histofuncionalidade, possibilitando, assim, a compreensão da 
organização tecidual do SNC e suas funções. 

Desse modo, buscando reafirmar a necessidade integrativa das disciplinas na área 
da saúde, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um material didático amplo, 
abrangendo as áreas da histologia do SNC e da biologia celular dos sistemas nervosos 
central e periférico (SNCP), visando facilitar os estudos de acadêmicos das áreas da saúde 
humana e contribuir para a compreensão global desses assuntos. O material articula à 
anatomia e à patologia de tais sistemas em um site, que se encontra em desenvolvimento, 
e permite a integração de diversos outros sistemas nas quatro áreas citadas. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 REVISÃO DO CONTEÚDO DE HISTOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR:  

Os resumos integrativos, contendo os conceitos essenciais relacionados a histologia 
do sistema nervoso central e biologia celular do sistema nervoso central e periférico foram 
elaborados a partir de uma ampla revisão de livros e artigos (Tabela 1). Todo o material foi 
avaliado e sintetizado nos resumos. O processo envolveu a seleção da literatura, que 
ocorreu no período de julho de 2018 a janeiro de 2019, bem como a correção pelos 
professores vinculados ao projeto de julho de 2018 a agosto de 2019. 
 
Tabela 1: Informações relacionadas aos livros e artigos utilizados na elaboração dos textos 
explicativos de histologia e biologia celular do SNC e biologia celular do SNP  

Autor (es) Livro/ título Edição/ 
revista 

Ano 

Histologia 

Eric Kandel, Thomas Jessell, 
James H. Schwartz 

Principles of neural science 5 ed. 2013 

Abraham L. Kierszenbaum Histologia e biologia celular: uma 
introdução à patologia 

4 ed. 2016 

Angelo B. M. Machado E Lucia 
Machado Haertel 

Neuroanatomia funcional 3 ed. 2014 

Michael H. Ross, Wojciech 
Pawlina, Todd A Barnash 

Atlas de histologia descritiva 6 ed. 2012 

Murilo S. Meneses Neuroanatomia aplicada 3 ed. 2015 

Biologia Celular 

Eric R. Kandel Et Al Principles of neural science 5 ed. 2013 

Abraham L. Kierszenbaum Histologia e biologia celular: uma 
introdução à patologia 

4 ed. 2016 

Angelo B. M. Machado E Lucia 
Machado Haertel 

Neuroanatomia funcional 3 ed. 2014 

Recurso Eletrônico 

Tatiana Montanari Histologia: texto, atlas e roteiro de 
aulas práticas [recurso eletrônico] 

 2016 
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Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/livrodehisto/pdf

s/livrodehisto.pdf 

Luciano S. Queiroz E Rogério 
Augusto Paes 

Site didático de anatomia 
patológica, neuropatologia e 

neuroimagem 
Http://anatpat.unicamp.br/neupimp

ortal.html 

 2019 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
2.2 OBTENÇÃO DAS IMAGENS E CONSTRUÇÃO DAS PRANCHAS ANATÔMICAS E 
HISTOLÓGICAS:  

A seleção do material fotografado teve como guia os resumos integrativos. O 
manuseio das lâminas histológicas foi realizado pelos próprios acadêmicos do projeto, sob 
a supervisão dos orientadores. As imagens foram adquiridas após um treinamento técnico 
do acadêmico envolvido no projeto, com o auxílio de um microscópio Nikon Eclipse E200 
acoplado a uma câmera BEL Photonics e lente com aumento 0,5X. O software de captura 
foi o BEL VIEW. Após a obtenção das imagens, foi realizado o tratamento utilizando o 
software Image J, e na sequência inseridas no programa do Office Powerpoint 2013 para 
construção das pranchas. As imagens foram setadas de acordo com as estruturas a serem 
evidenciadas com o propósito de correlacionar elas com os assuntos histológicos e 
celulares. Todo o conjunto foi agrupado e salvo como imagem nos formatos JPEG e TIFF. 
 
2.3 ELABORAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS:  

A fim de fornecer suporte aos resumos integrativos e permitir maior compreensão do 
conteúdo, mapas conceituais foram elaborados com o auxílio do programa CMAP TOOLS.  
 
2.4 UPLOAD DO MATERIAL DIDÁTICO NO SITE:  

Ao final da elaboração, todo material relacionado a histologia do SNC e biologia do 
SNC e SNP (textos, imagens e mapas conceituais) foi encaminhado para correção de 
língua portuguesa e para ser anexado ao Site Integrado de Morfologia Funcional Humana 
da UNICESUMAR hospedado em um construtor de site gratuito, o qual pode ser acessado 
através do link https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 REVISÃO DO CONTEÚDO DE HISTOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR:  

A primeira etapa consistiu em revisar os livros didáticos de histologia e biologia 
celular com relação ao conteúdo de sistema nervoso central. Para isso, foram utilizados um 
total de 8 livros que se sobrepuseram nas áreas de histologia e biologia celular, conforme 
indicados na Tabela 1 da sessão ‘’materiais e métodos’’. Após a leitura de todo o conteúdo 
relacionado ao sistema nervoso, um resumo integrativo de cada área foi elaborado, 
buscando conectar de forma objetiva os conceitos relacionados. Um ponto interessante é 
que, apesar de serem textos independentes (histologia e biologia celular) no site a proposta 
é que eles estejam integrados. Um exemplo de como isso funcionará pode ser observado 
no seguinte trecho do resumo integrativo de histologia do sistema nervoso central, do Site 
de Morfologia Humana da Unicesumar: “o sistema nervoso central é envolvido pelo líquido 
cerebrospinal, produzido por um epitélio ependimário simples secretor, localizado nos 
ventrículos cerebrais conhecidos como plexo coroide, e, por meninges”  

A dinâmica do site, cujo material será incluído, permitirá que nesse pequeno trecho, 
supracitado, sejam vinculados alguns links que auxiliarão os leitores na compreensão de 
outros conceitos relacionados, como: liquido cerebrospinal, epitélio ependimário simples 

https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar
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secretor, ventrículos cerebrais, plexo coroide e meninges. O mesmo foi feito para diversas 
outras partes do conteúdo. 

Durante a leitura dos livros, tivemos dificuldades em caracterizar distinções claras da 
histologia e da biologia celular. Além disso, a compreensão da constituição de um tecido 
por um conjunto de células, como ocorre nas camadas do cérebro, cerebelo e diversos 
outros tecidos, não eram prontamente ilustradas ou, a priori, a grande quantidade de 
informação isolada nos livros traz certas limitações de entendimento dos assuntos. Para 
solucionar este problema, foi muito importante a elaboração de um fluxograma que 
revelasse os caminhos que deveriam ser percorridos na escrita para esclarecer a 
organização dos resumos e também a distinção entre as áreas (Figura 1). Após o preparo 
dos resumos integrativos, foi possível criar essa conexão entre o material de biologia celular 
ao material de histologia, e assim clarear o conhecimento e conectar ambos, 
compreendendo a função que cada célula tem nos tecidos estudados.  

 
Figura 1. Divisão utilizada para elaboração do conteúdo teórico. A imagem foi elaborada no 
programa do Office Powerpoint 2013. Todo o conjunto foi agrupado e salvo como imagem no 
formato TIFF. Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência, a busca por artigos científicos ou recursos eletrônicos foi baseada nos 
descritores ‘’Histologia do SNC’’ ‘’Histologia do Cerebelo’’ ‘’Histologia do Cérebro’’ 
‘’Histologia do Tronco Encefálico’’ ‘’Histologia da Medula Espinal’’ ‘’Células do SNC’’ 
‘’Astrócito’’ ‘’Micróglia’’ ‘’Oligodendrócito’’ ’’Células Ependimárias’’ ‘’Neurônio’’ ’’Células do 
SNP’’ ‘’Células de Schwann’’ ‘’Células Satélites’’ na língua portuguesa e inglesa na base de 
dado Scholar Google, durante o período de junho de 2018 a janeiro de 2019. Ao final da 
busca, apenas dois recursos eletrônicos foram adicionados para complementar o conteúdo, 
entre janeiro e março de 2019. 
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O interessante de incluir recursos eletrônicos na elaboração dos resumos 
integrativos, é o enriquecimento através de informações atualizados do que tem sido 
descoberto através de pesquisa científica, além de o esclarecimento sobre algumas 
estruturas analisadas. Exemplo disso, é a subdivisão histológica mais detalhada, 
encontrada no material de MONTANARI (2016), bem como o conteúdo mais aprofundado 
de cada célula do sistema nervoso. Ou ainda, no site de QUEIROZ e PAES (2019) que 
permite correlacionar a histologia e a biologia celular com a fisiologia e a patologia de forma 
clara por meio da observação de imagens radiológicas e histológicas, possibilitando uma 
compreensão melhor do funcionamento do que descrevíamos. 

Nessa fase, foi determinado os pontos chaves dentro dos resumos que careciam de 
imagens ou/e esquemas a fim de uma melhor compreensão. Estes pontos delinearam a 
próxima etapa do processo.  
 
3.2 OBTENÇÃO DAS IMAGENS HISTOLÓGICAS:  

A partir do levantamento dos pontos chave dentro dos resumos, foi decidido quais 
lâminas histológicas (Tabela 2) seriam utilizadas para coleta das imagens. Todo o material 
utilizado pertence aos Laboratórios de Morfofuncional do Centro de Saúde da Unicesumar. 
As imagens foram obtidas nos referidos laboratórios, salvas e armazenadas para posterior 
tratamento no drive do projeto. Ao todo, três lâminas histológicas (cérebro, cerebelo e 
medula espinal) foram utilizadas com o objetivo de destacar a organização do tecido, bem 
como algumas estruturas importantes. Na lâmina de cerebelo, por exemplo, primeiro, 
utilizando um aumento menor, foi possível observar a divisão da substância cinzenta e 
branca (Tabela 2), a aproximação possibilitou a visualização das camadas celulares 
presentes no cerebelo, enquanto, por último, um destaque foi dado a células de Purkinje. 
O mesmo foi feito para outras estruturas. O fato de ter sido possível essas aproximações 
sucessivas, garante que o acadêmico consiga uma visualização da organização histológica 
do macro para o micro de tais tecidos. 
 
Tabela 2: Lâminas utilizadas na obtenção das imagens histológicas referenciadas nos resumos 
integrativos. 

Representação  Lâmina histológica Aumento 
da 

imagem 

Camadas histológicas do cérebro CÉREBRO 100x 

Visão ampla das substâncias branca e cinzenta CEREBELO 40x 

Camadas histológicas do cerebelo CEREBELO 400x 

Célula de Purkinje CEREBELO 1000x 

Formato do ‘’H’’ medular, canal medular; divisão 
substancial em branca e cinzenta 

MEDULA ESPINAL 40x 

Células ependimárias no canal medular MEDULA ESPINAL 100x 

Corpúsculo de Nissl MEDULA ESPINAL 1000x 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DAS PRANCHAS HISTOLÓGICAS 
As pranchas histológicas foram elaboradas com o auxílio de softwares (conforme 

descrito na sessão materiais e métodos). Aqui, exemplificamos na Figura 2, uma prancha 
no qual se pode ver a medula espinal com um aumento de 100x, e em seguida com um 
aumento de 1000x (Figura 1A e 1B). Essa visualização histológica permitiu a demonstração 
de componentes celulares os quais descrevemos no resumo, como o corpúsculo de Nissl 
(Figura 2), que é componente dos grandes neurônios, podendo estar presente na medula 
espinal. Já a terceira imagem (Figura 2C) representa uma célula, visível com um aumento 
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de 1000x, chamada de célula de Purkinje. Estas células, coradas com hematoxilina-eosina 
possuem citoplasma corado em rosa claro (em decorrência de sua característica ácida), e 
um núcleo grande corado em roxo. Os grânulos em roxo (representando uma região 
basófila) encontrados próximos a este núcleo representam sua cromatina. Essa 
demonstração microscópica permite-nos ver como a célula é realmente, permitindo um 
aprimoramento de conhecimento ao estudante que esquemas e desenhos não são 
capazes.  
 

 
Figura 2. Cortes histológicos da medula espinal (A e B) e cerebelo (C). As imagens foram adquiridas 
com o auxílio de um microscópio Nikon Eclipse E200 acoplado a uma câmera BEL Photonics e lente 
com aumento 0,5X. O software de captura foi o BEL VIEW. Após a obtenção das imagens, foi 
realizado o tratamento utilizando o software Image J, e na sequência inseridas no programa do 
Office Powerpoint 2013 para construção das pranchas. Todo o conjunto foi agrupado e salvo como 
imagem nos formatos TIFF. Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
3.4 ELABORAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS:  

A organização do conteúdo em mapas, juntamente com o embasamento teórico, 
permite, no quesito histológico e celular, a melhor compreensão didática, e por fim 
funcionará como uma inovadora contribuição tecnológica. A ferramenta de mapa conceitual 
permite que o conteúdo seja organizado de forma a auxiliar a compreensão da pessoa que 
o lê. O mapa conceitual se apoia fortemente na teoria da aprendizagem significativa de 
David Ausubel, que menciona que o ser humano organiza o seu conhecimento através de 
uma hierarquização dos conceitos (AUSUBEL, 1980). A partir do mapa conceitual podem 
ser estabelecidas ligações entre as diferentes áreas do conhecimento permitindo desta 
forma que nossos resultados sejam verdadeiramente alcançados. Inicialmente um mapa foi 
elaborado (Figura 3).  

No mapa é possível desenvolver uma leitura organizada do conteúdo. Por exemplo, 
conforme apresentado o sistema nervoso é dividido em componentes microscópicos e 
macroscópicos. Dentro dos componentes microscópicos, tem-se que as células da glia 
junto aos neurônios compõem os constituem celulares deste sistema. Sendo que em termos 
macroscópicos o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso 
periférico (Figura 3 – conceitos em verde e depois laranja).  
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Figura 3. Mapa conceitual de sistema nervoso com foco na organização histológica e de composição celular. O mapa conceitual foi elaborado com 
o auxílio do programa CMAP TOOLS. Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme observado, o mapa conceitual permite por si só uma leitura integrada de 

todo o conteúdo. Isso acontece porque a escolha dos verbos como conectores entre um 
conceito e outro (os conceitos aparecem nas caixas coloridas), facilita a integração e a 
leitura, direcionando através das setas um fluxo de informações.  

 
3.5 UPLOAD DO MATERIAL DIDÁTICO NO SITE:  

Todo material produzido, conforme descrito acima, foi encaminhado para as 
correções da língua portuguesa, e deverá ser carregado no site, em breve. Os resumos 
integrativos, as imagens dos componentes do sistema nervoso e os mapas conceituais 
devem ser agrupados com os outros sistemas biológicos do corpo humano no Site 
Integrado de Morfologia Humana da Unicesumar, de forma que o visitante do site possa 
visualizar cada sistema explorando do macro para o microscópico. 

O acesso ao site ocorre da seguinte forma: ao entrar no site o aluno encontra uma 
introdução do proposito buscado ao elaborar o site (Figura 4). Clicando no link “Conteúdo 
programático” o estudante é convidado a caminhar pelos conteúdos que lhe interessam 
(Figura 5). Esses conteúdos, assim como o conteúdo do sistema nervoso, estão divididos 
nas áreas de anatomia, histologia, biologia celular e patologia, sendo que o presente 
trabalho contribuiu com material para histologia e biologia celular, conforme evidenciado 
pelas setas vermelhas na Figura 5. 
 

 
Figura 4. Template da página inicial do Site Integrado de Morfologia Funcional Humana. Fonte: 
https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar  

 

 

https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar
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Figura 5. Template da página conteúdo programático do Site Integrado de Morfologia Funcional 

Humana. Fonte: https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Uma vez que, o progresso tecnológico possibilita e carece da dinamicidade do 

conhecimento, o presente estudo propôs a organização dos conteúdos de histologia e 
biologia celular do sistema nervoso humano de forma integrativa aos conteúdos de 
patologia e anatomia. Os objetivos alcançados pelo projeto foram a elaboração de um 
material sintético (resumos), porém muito integrativo (imagens e mapa conceitual) que irá 
compor o website de Morfologia Funcional Humana da Unicesumar, além de atingir uma 
dinamicidade entre diversos temas e áreas do conhecimento sobre o ser humano  

A partir da construção desse material, foi notável uma compreensão ampla e clara 
dos temas abordados pelos participantes do projeto, possibilitando resumi-los e articulá-los 

https://iagofontana.wixsite.com/morfologiaunicesumar
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para que, em breve, acadêmicos da área da saúde com ou sem conhecimento prévio do 
assunto possam se beneficiar.  

Assim, o proposto pelo trabalho, além da dinamicidade entre as áreas já citadas, 
abrange também a  construção de uma metodologia de aprendizado integrativo e moderno, 
que converge diversos temas e áreas da saúde humana para um local de acesso. Essa 
metodologia agrega tanto no conhecimento pontual que o aluno busca ao especificar a área 
que deseja se aprofundar no momento do acesso, como, contribui no conhecimento a longo 
prazo, que é a real finalidade que este e os demais trabalhos vinculados ao website 
possuem –  que se resume na compreensão que será verdadeiramente utilizada no 
decorrer da vida acadêmica e após ela, uma vez que, em qualquer local de atuação na área 
da saúde, sendo ela a medicina ou outra, os empecilhos e dificuldades que necessitam de 
resolutividade aparecem de forma complexa, ou seja, integrada com diversos outros 
setores.   
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