
 

P

A

G

E 

9 

 

1 

 

O YOUTUBE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

COMPLEMENTAR NO ENSINO DA ANATOMOFISIOLOGIA. 

 

YOUTUBE AS A COMPLEMENTARY PEDAGOGICAL TOOL IN THE 

TEACHING OF ANATOMOPHYSIOLOGY. 

 

Título curto: O YOUTUBE COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR NO ENSINO DA 

ANATOMOFISIOLOGIA. 

 

Short title: YOUTUBE AS A COMPLEMENTARY PEDAGOGICAL 

TOOL IN THE TEACHING OF ANATOMOPHYSIOLOGY. 

 

José Mariedson da Silva Junior1, Vivian Gabrielle Barbosa da Silva1, 

Jaime Galvão Reis², Cesário da Silva Souza³ 

 

1 Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT), Maceió – AL, Brasil. 

2 Professor Especialista do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT), Maceió – AL, Brasil. 

3 Professor Doutor do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT), Maceió – AL, Brasil. 

 

Estudo desenvolvido no Centro Universitário Tiradentes (UNIT) – Maceió 

(AL), Brasil. 

Autor correspondente: Cesário da Silva Souza. Endereço: Campus 

Amélia Maria Uchôa, Curso de Fisioterapia, Av. Comendador Gustavo 

Paiva, 5017, Cruz das Almas, CEP 57038-000, Maceió, AL, Brasil. 

Phone: +558233113100. E-mail: cesario.filho@gmail.com 

Financiamento: Não possui. 

Aspectos éticos: Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário Tiradentes (Nº CAAE: 80833417.4.0000.5641 – 

parecer nº 2.620.778) 

mailto:viniciusminatel@gmail.com


 

P

A

G

E 

9 

 

2 

 

O YOUTUBE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

COMPLEMENTAR NO ENSINO DA ANATOMOFISIOLOGIA. 

 

YOUTUBE AS A COMPLEMENTARY PEDAGOGICAL TOOL IN THE 

TEACHING OF ANATOMOPHYSIOLOGY. 

 

Título curto: O YOUTUBE COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR NO ENSINO DA 

ANATOMOFISIOLOGIA. 

 

Short title: YOUTUBE AS A COMPLEMENTARY PEDAGOGICAL 

TOOL IN THE TEACHING OF ANATOMOPHYSIOLOGY. 

 

RESUMO 

Introdução: Com o avanço da era digital o modo de estudar se modifica 

ano após ano, com uma gama de assuntos a serem estudados, 

principalmente da matéria de anatomofisiologia, os alunos das áreas da 

saúde, acabam tendo dúvidas e dificuldades em sala de aula para 

absolver todo o conteúdo naquele exato momento, por isso estamos 

observando que na educação temos a necessidade de utilizar estes 

múltiplos recursos, melhorando o nível de conhecimento. Objetivo: 

Analisar a importância do uso de vídeos aulas no YouTube através do 

canal FISIONOTA10, para motivação e aprendizagem na era digital. 

Metodologia: Foram produzidas vídeo aulas sobre cinco assuntos de 

Anatomofisiologia, esses vídeos foram disponíveis na plataforma do 

YouTube no canal, fisionota10, onde a amostra foi composta pelos 

graduandos dos cursos de (Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina e 

Odontologia). Os vídeos contêm desenhos, amostra de peças 

anatômicas do laboratório de anatomia e resumos práticos. Para a 

quantificação dos benefícios, fizemos a aplicação de um questionário 

para avaliar se as vídeos aulas foram benéficas aos alunos de 

graduação. Resultados: Foram incluídos 50 participantes, 42 do gênero 

feminino, média de idade 20+-2,5 anos (desvio padrão = 2,54+-). 
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Quanto ao entendimento do conteúdo do canal, mais de 97% 

responderam “entender bem”. Em relação ao “gostar” e “achar 

importante” 95% acham extremamente importante, o uso de vídeos no 

ensino da Anatomofisiologia. Conclusão: Os dados parciais apontam 

para uma experiência positiva. Os dados revelam que a maioria dos 

alunos tende a prestar atenção nas aulas, assim como também 

entendem os conteúdos e consideram importante para sua 

aprendizagem como dispositivo complementar as aulas tradicionais. 

Palavras chaves: Anatomia, Educação e Internet. 

 

ABSTRACT 

Introduction: With the advancement of the digital age, the way of 

studying is modified year after year, with a range of subjects to be 

studied, mainly in anatomy and physiology, the students of health areas, 

end up having doubts and difficulties in the classroom to absolve all 

content at that very moment, so we are observing that in education we 

have the need to use these multiple resources, improving the level of 

knowledge. Objective: To analyze the importance of using video lessons 

on YouTube through the FISIONOTA10 channel, for motivation and 

learning in the digital age. Methodology: Video lessons were produced 

on five subjects of Anatomophysiology, these videos were available on 

the YouTube platform on the channel, fisionota10, where the sample was 

composed by undergraduate students of Physiotherapy, Nursing, 

Biomedicine and Dentistry courses. The videos contain drawings, 

anatomical specimens from the anatomy laboratory, and practical 

summaries. To quantify the benefits, we applied a questionnaire to 

assess if the video lessons were beneficial to undergraduates. Results: 

Fifty participants were included, 42 females, mean age 20 + -2.5 years 

(standard deviation = 2.54 + -). Regarding the understanding of the 

content of the channel, more than 97% answered "understand well". In 

relation to "liking" and "finding important" 95% find it extremely important, 

the use of videos in the teaching of Anatomophysiology. Conclusion: 

Partial data points to a positive experience. The data show that most of 
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the students tend to pay attention in class, as well as understand the 

contents and consider it as important to their learning as a 

complementary device to traditional classes. 

 

Keywords: Anatomy, Education and Internet.

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A internet é composta por meio de vários recursos, um meio múltiplo de 

propagação do conhecimento antigo ou até mesmo em tempo real, 

assim foi observado e analisado que na educação temos a necessidade 

de atualizar os meios educacionais utilizando diversas plataformas 

auxiliando os alunos no processo de ensino e aprendizagem (AZER, 

2012).  

JAFFAR, em 2012 afirma que um número significativo de estudantes 

utiliza e depende da internet como meio de auxílio para material 

acadêmico, particularmente em alguns sites Google, YouTube e 

biblioteca virtual.  

Destacando o YouTube, que foi lançado em junho de 2005, e tendo 

como fundador Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karin, não era 

meramente um site exclusivo, mas sim de compartilhamento de vídeos 

no meio virtual, visando uma melhor qualidade neste serviço, 

apresentando uma abordagem facilitadora de diversos temas (BARRY. 

et al, 2015).  

O site está presente em mais de 75 países e disponível em 61 idiomas, 

contando com mais de um bilhão de usuários. O YouTube, conhecido 

como o maior site de compartilhamento de arquivos de vídeo do mundo, 

é uma das ferramentas da chamada nova era da internet (JAFFAR, 

1012). 

RAIKOS (2013) denomina de “Geração Conectada” (Gen C), conhecidos 

como a "Geração do YouTube", destacando a eficácia do mesmo, onde 

pontua a porcentagem de audiência, destacando que a população 
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possui no mínimo um perfil de mídia social on-line e 65% a atualiza 

diariamente. Esses dados são refletidos em estudos que mostram que 

86% dos estudantes de graduação possuíam três ou mais dispositivos 

eletrônicos (isto é, telefones inteligentes, iPods etc.) e 89% possuíam 

um laptop computador.  

Aprofundando os estudos, Ashraf, (2009) aborda que independente dos 

benefícios dessas diversas ferramentas, onde otimiza o aprendizado, 

não substitui e não permite ficar totalmente livre do envolvimento 

acadêmico e enfatiza que a integração das mídias sociais na graduação 

pode erodir a dinâmica tradicional do aluno/professor, porém oferece 

novas possibilidades para envolver essa geração.  

Observaram que a agilidade do mecanismo de estudos é o que desperta 

maior interesse, executam com o sistema de “contração velocidade”, o 

interesse dos alunos nas respostas instantâneas e obtendo um melhor 

feedback (ASHRAF, 2009) 

Os usuários do YouTube também podem personalizar e controlar 

configurações de privacidade. Além disso, o proprietário do canal pode 

comunicar com assinantes, publicando um boletim que é compartilhado 

com todos os assinantes. Embora implementando ferramentas de 

verificação de direitos autorais, o YouTube oferece aos usuários a 

capacidade para ver seus vídeos em páginas da web fora do site. A 

funcionalidade muitas vezes, é usada para incorporar vídeos, em 

páginas de rede e blogs (SUTHERLAND, 2017). 

Já, BARRY. et al, (2015) complementa com o envolvimento dos alunos 

com a divulgação do mesmo na mídia, unem com sua experiência e 

conhecimento educacional, assim mesclando os programas on-line 

envolvendo a graduação com a divulgação pessoal. 

Em termos de educação em anatomia, pode incluir professores, 

médicos, cirurgiões e pacientes permitindo assim uma apreciação muito 

mais rica de anatomia e conhecimento no que se refere à prática clínica. 

A disciplina de anatomofisiologia faz parte do núcleo básico dos cursos 

da saúde, suas principais linhas de aprendizagem encontra-se o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960218301341?via%3Dihub
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emprego de aulas práticas nas quais são teoria em peças, facilitando a 

memorização da nomenclatura das estruturas (PETERSSON. et al, 

2009)   

Embora ela seja essencial aos profissionais da saúde, muitos alunos 

não fixam os conteúdos necessários para o aprendizado da prática 

clínica, com o avanço da era digital o modo de estudar se modifica ano 

após ano, com uma gama de assuntos a serem estudados, 

principalmente da matéria de anatomofisiologia, assim acabam tendo 

dúvidas e dificuldades em sala de aula para absorver todo o conteúdo 

naquele exato momento (RAIKOS, 2014). 

A dissecação do corpo humano é método prático utilizado como um 

meio para apoiar a aprendizagem anatômica, transmitindo experiência 

visual e tátil. A suposição geral é de que dissecção fornece aos alunos 

com importante tridimensional (3D) visões das estruturas, melhor 

percepção dos tendões, ligamentos e nervos (PETERSSON. et al, 

2009). 

Por outro lado, apesar das muitas vantagens, a educação anatômica 

convencional com base na dissecação tem algumas deficiências. Em 

primeiro lugar, a qualidade da dissecção e os resultados da 

aprendizagem podem depender em fatores individuais, como 

conhecimento prévio, fatores cognitivos, capacidade viso espacial 

motivação e preocupações emocionais (WINKELMANN, 2007).  

Devido alguns empecilhos desse método, as plataformas digitais 

auxiliam na viabilidade e melhor entendimento da anatomofisiologia. 

(RAIKOS, 2014). 

 

2. OBJETIVO 

Analisar a importância do uso de vídeos aulas no YouTube através do 

canal FISIONOTA10, e para motivação e aprendizagem na era digital. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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DESENHO DO ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Trata-se de um estudo de abordagem transversal, quantitativo e 

descritivo, realizado no Centro Universitário Tiradentes (UNIT), 

localizada na cidade de Maceió - Alagoas. Participaram do presente 

estudo graduandos, matriculados nos cursos de (Fisioterapia, 

Enfermagem,  Biomedicina e Odontologia), com faixa etária entre 18 a 

32 anos, inseridos a uma metodologia ativa utilizando a plataforma 

digital do YouTube, Como critério de exclusão tivemos: alunos que não 

deram seu consentimento para participar do estudo. 

Os participantes foram avaliados junto ao Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT), dentre os meses de agosto a setembro de 2018, 

durante o período vespertino. 

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Foi utilizado a ferramenta do YouTube para produzir vídeos sobre cinco 

assuntos de anatomofisiologia, que são eles: O sistema cardiovascular, 

o sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor e sistema 

endócrino, onde esses vídeos estiveram disponíveis na plataforma 

Fisionota10.  

A amostra foi composta por conveniência, após definição, o material foi 

passado para os alunos de maneira clara e didática, onde os alunos 

tiveram um conteúdo alternativo, ao alcance deles a qualquer momento 

acessando a plataforma online. Esses vídeos continham animações, 

desenhos, amostra de peças anatômicas do laboratório de anatomia e 

resumos práticos, tudo isso para impulsionar o aprendizado obtido em 

sala de aula ou até mesmo para tirar suas dúvidas.  

Para avaliar os alunos foi preenchido um questionário realizado pelos 

pesquisadores e validado pelo comitê de ética 

 

INSTRUMENTOS 

O questionário analisou o quanto os alunos acham importante a 

ferramenta de maneira complementar a sala de aula no ensino da 

anatomofisiologia. O questionário é composto por 5 itens que avaliam os 

seguintes pontos: a) O tempo de permanência na internet por dia: b) 
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Qual a frequência do uso do YouTube; c) Qual sua relação do interesse 

quando assiste uma vídeo aula; d) Qual a reação em relação ao 

entendimento do conteúdo utilizado nas vídeos aulas; e) O quanto gosta 

e acha importante a utilização de vídeo aulas para compreender 

anatomia.  

Este questionário foi aplicado individualmente pelos pesquisadores, por 

meio de entrevista, em uma sala reservada na instituição supracitada, 

depois dos alunos assistirem os vídeos. 

 

ANÁLISE DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística quantitativa foi realizada em duas etapas: 1-

Descritiva (Banco de Dados); 2- Analítica (Correlações entre as 

variáveis). Os dados foram tabulados e calculados no editor de planilhas 

Microsoft Excel® 2016 por meio de dupla digitação, para evitar a 

inserção de dados incorretos. Os resultados do presente estudo estão 

apresentados como média e desvio-padrão e número de sujeitos (valor 

percentual do total). 

 

4. RESULTADOS  

 

O presente estudo contou com a participação de 50 alunos, 

matriculados nos cursos de (Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina e 

Odontologia). Em relação às turmas de alunos envolvidas na pesquisa 

destaca-se que a distribuição de gênero é de 42(84%) do sexo feminino 

e de 8(16%) do sexo masculino, sendo que esta situação não dificulta e 

não implica em influência na análise e considerações finais desta 

pesquisa, onde as características gerais dos participantes estão 

apresentadas no quadro 1. Outro dado interessante é que 100% dos 

alunos têm acesso à internet.  

Interpreta-se este fato como resultado da facilidade de adquirir esses 

recursos tecnológicos em função da queda de preços (últimos anos), ao 

interesse familiar e pelas suas vantagens e possibilidades oferecidas 

pelo mundo interligado através deste meio.  
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Quadro 1. Características gerais da amostra. 

 n=50 

Gênero  

Masculino 8 (16%) 

Feminino 42 (84%) 

Idade (anos) 20+-2,5 

Curso  

Fisioterapia 38(76%) 

Enfermagem 10(20%) 

Odontologia 1(2%) 

Biomedicina 1(2%) 

FONTE: Própria. Dados apresentados em média ± desvio padrão, 
mediana (intervalo interquartil) e número total de participantes (valor 
percentual do total). 

 
As totalidades dos participantes passam mais de 2 horas por dia 

utilizando a internet, sendo que 58% dos alunos passam mais de 4 

horas. 

Estes achados acabam sendo evidentes quando observamos os 

resultados referentes a frequência que os alunos utilizam a ferramenta 

do YouTube por semana. Quando perguntados sobre sua frequência de 

uso do YouTube, 62% dos alunos indicaram que utilizam a ferramenta 

todos os dias da semana, (18%) de 5x a 6x durante a semana, (18%) de 

3x a 4x na semana, (2%) 2 x na semana. 

Podemos observar que a maioria dos alunos que utilizam o YouTube 

todos os dias, se mostrando significante para o número de horas e 

frequência semanal da utilização ferramenta. 

Quando observamos os resultados referentes, ao interesse dos alunos 

que utilizam a ferramenta do YouTube para assistir vídeo aulas, 46% 

dos alunos prestam atenção nas vídeos aulas e uma minoria 4%), 

prestam pouca atenção nos vídeos.  

Quando perguntado sobre o entendimento dos alunos, em relação aos 

conteúdos ministrados nas vídeo aulas do YouTube, 96% dos alunos 

entenderam “bem”, “muito bem” as vídeo aulas. Mostrando uma enorme 

diferença quando se compara com os 8% que não entendem algumas 

partes. (Quadro 2). 

Quadro 2. Qual o entendimento dos alunos, em relação aos conteúdos 

ministrados nas vídeo aulas do YouTube. 
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Qual o seu 
entendimento sobre 
o conteúdo utilizado 
nas vídeos aulas? 

ALUNOS 

(n=50) 

Entendo muito bem 32(64%) 

Entendo bem 14(28%) 

Entendo algumas 
partes 

4(8%) 

Não consigo entender 0(%) 

FONTE: Própria. Dados apresentados em número total de participantes 

(valor percentual do total). 
 

Quando perguntado sobre a utilidade desses vídeos para ajudar na 

compreensão da anatomofisiologia, 68% dos alunos classificaram esses 

vídeos como "extremamente importante", "muito importante”, "pouca 

importância” ou “nenhuma importância”. Com uma enorme significância, 

68% dos alunos indicou que os vídeos de anatomia são extremamente 

importantes para o estudo da disciplina. (Quadro 3). 

 

Quadro 3. O quanto os alunos acham importante a utilização de vídeo 
aulas para o estudo da anatomia e fisiologia. 

Você acha 
importante a 
utilização das vídeo 
aulas para o estudo 
da anatomia 
humana? 

ALUNOS 

(n=50) 

Extremamente 
importante 

34(68%) 

Muito importante 16(32%) 

Pouca importância 0(%) 

Nenhuma importância 0(%) 

FONTE: Própria. Dados apresentados em número total de participantes 
(valor percentual do total). 

5. DISCUSSÃO  

A popularidade do YouTube, não só como uma rede social, mas 

também como uma ferramenta de aprendizagem, foi mostrada no 

presente estudo por 100% dos estudantes que usaram o YouTube, 

embora em frequências diferentes, como fonte de aquisição de 

conhecimento da anatomia e fisiologia. 
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Segundo (LILLIE, 2008). O uso do YouTube pode incentivar os alunos a 

refletir sobre o material apresentado em um currículo médico. Os alunos 

podem comentar e iniciar discussões on-line sobre vídeos em um 

ambiente com o qual estão familiarizados. A popularidade e a 

conscientização do YouTube entre os alunos do presente estudo foram 

refletidas pelo tempo e frequência semanal relacionadas recursos de 

interação do YouTube, onde 64% utilizam a plataforma mais de 4 horas 

por dia na plataforma.  

  

Como a ferramenta está em ascensão, junto com ela vem uma vasta 

biblioteca de videoclipes de anatomia disponíveis on-line, em diversos 

canais, considerando que muitos deles são animações, esquemas e 

fluxogramas, uma proporção crescente é de tecido humano. YouTube 

em particular se destaca no fornecimento de tal assunto, com uma 

excelente aceitação no meio acadêmico (JAFFAR 2012).  Esse dado é 

semelhante ao estudo, pois 64% dos alunos, assistem mais de 4 vezes 

por semana, comprovando assim que o acesso é de grande valor, pois a 

plataforma traz tópicos e conceitos que eles vivem, oferecendo 

informações instantâneas sobre um conceito sem custo para o aluno, 

podendo fazer uso da informação em qualquer lugar do mundo 

mostrando assim uma aceitação da plataforma. Descordando com o 

estudo de Bacro et al. (2010), indica-se que 30% dos alunos não usaram 

o LRS, com 41% dos estudantes usando muito pouco. 

 

Em termos de interações dos alunos, segundo Kellner e Kim (2009) 

confirmam que os usuários do YouTube que responderam a um vídeo 

mostraram maior motivação para estudar. Neste estudo, pode-se 

presumir que os 46% de telespectadores do canal Fisionota10 que 

prestaram atenção, estão entre os alunos que constataram que a 

ferramenta contribui para um bom entendimento no aprendizado. 

Ferramentas tecnológicas não podem substituir completamente o ensino 

interativo em sala de aula (DEBEVEC et al., 2006), o uso do YouTube 

não tornará os professores obsoletos, mas os liberará reduzindo a carga 
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de palestras em um currículo de PBL. Além disso, foi sugerido que a 

qualidade das palestras é melhorada pelo registro do corpo docente 

(YOUNG, 2008), concordando com os resultados colhidos, aonde o 

YouTube se mostra uma ferramenta complementar muito eficiente. 

Estabelecer um canal no YouTube pode oferecer um novo fórum para os 

acadêmicos se comunicarem; um artigo pode ser lido por apenas um 

pequeno número de estudiosos, enquanto colocar as mesmas ideias em 

formato de vídeo on-line pode atrair muitos espectadores (YOUNG, 

2008). O corpo docente pode se beneficiar ainda mais porque os vídeos 

do YouTube podem ser usados em diferentes contextos em outros 

cursos. Este material de ensino também pode ser usado por outras 

pessoas em vários aplicativos sem perder os direitos de autoria. Isso 

aumentará a visibilidade de muitos professores, uma consequência que 

pode permitir a criação de novas sinergias entre diferentes 

departamentos ou institutos (SIMO et al., 2010). 

A variedade de recursos utilizados na produção de vídeos do YouTube 

como (quadro branco, peças anatômicas e animações) pode aumentar 

seu benefício no ensino quando aplicados em conjunto na disciplina de 

anatomia. Neste estudo, 92% dos telespectadores do Canal Fisionota10 

concordaram fortemente que o canal os beneficiou no aprendizado da 

anatomia, em contraste com os 74% que concordaram fortemente que 

os registros de um LRS eram úteis (BACRO et al., 2010). 

 

Os resultados do presente estudo evidenciam a importância do uso de 

recursos tecnológicos no ensino da anatomia e fisiologia. A maioria dos 

estudantes (68%) concordou fortemente que o YouTube os ajudou a 

aprender anatomia com uma classificação geral de 100%, aonde 

nenhum aluno ficou sem entender algum vídeo, mostrando que a 

plataforma é muito boa ou excelente. Além disso, a maioria dos 

estudantes, concordam que todas as categorias de vídeo mostradas no 

Canal do Fisionota10 contribuem muito para o aprendizado da anatomia 

(Quadro 3). Isto apoia a suposição de que o ensino na sala de aula, 

tendo à tecnologia como ferramenta complementar, influencia 
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positivamente os resultados de aprendizagem dos estudantes 

(SCHACTER, 1999; WOODROW et al., 2000). 

 

Os vídeos do canal Fisionota10 foram importantes no apoio ao 

aprendizado independente e no aprimoramento da motivação do aluno. 

Godwin (2007), relata que as discussões em grupo estimuladas pelo uso 

do YouTube podem levar a um aprendizado profundo. Os vídeos deram 

aos alunos a oportunidade de aprender fora da sala de aula, porque o 

YouTube tem a vantagem de ser uma ferramenta amplamente 

disponível. Para este propósito, recomenda-se que o corpo docente use 

tags (jogo da velha) apropriadas durante o upload (dowload) de vídeos. 

Os objetivos devem ser adicionados ao conteúdo em forma de texto 

para fornecer uma ideia clara do que é esperado dos alunos após 

assistirem ao vídeo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Como conclusão, percebemos que os alunos tiveram maior interesse e 

maior entendimento acerca dos temas de anatomofisiologia por meio 

das vídeo aulas. 

Os resultados apontam para uma experiência positiva. Os dados 

revelam que a maioria dos alunos tende a prestar atenção nas aulas, 

assim como também entendem os conteúdos e consideram importante 

para sua aprendizagem como dispositivo complementar às aulas 

tradicionais. Estima-se que tal prática, sirva como mais uma ferramenta 

pedagógica no ensino-aprendizado. Precisamos de mais estudos para 

fortalecer a utilização mais ferramentas tecnológicas na educação de 

maneira complementar. 
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