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Resumo
Introdução – O computador tornou-se uma necessidade no mundo em que vivemos, e o ensino

representado pela universidade, na missão de preparar o aluno para a carreira profissional, sente a
responsabilidade de não fechar os olhos para essa realidade. Atualmente, a presença da informáti-
ca na didática de ensino representa novas configurações e metodologias para a condução do pro-
cesso de ensino e aprendizado, bem como a difusão das diferentes formas de conhecimentos. No
desenvolvimento da computação, a hipermídia retrata com fidelidade, som, texto, imagem e anima-
ção. Aplicados em sala de aula esses recursos caracterizam interatividade e interferência na se-
qüência de apresentações. Frente a esta nova temática, o presente estudo teve como objetivo a
introdução de um CD-ROM como coadjuvante no estudo da Endodontia, especificamente a técni-
ca endodôntica, a fim de verificar os benefícios da hipermídia dentro do contexto educacional. Ma-
terial e Métodos – A hipermídia em formato de CD-ROM foi desenvolvida a partir da coleta de todo
material endodôntico, bem como o tratamento das mídias com o auxílio de softwares específicos.
Possibilitando assim, a realização de um arquivo auto-executável quando inserido no drive do com-
putador, permitindo uma navegação da hipermídia de forma não linear pelo usuário. Resultados –
A avaliação do CD-ROM foi realizada com alunos da disciplina de Endodontia onde foi verificada a
sua aplicabilidade. Conclusão – Os resultados estatísticos mostraram que o uso da hipermídia po-
de ser uma ferramenta motivadora no ensino da Endodontia.
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Abstract
Introduction – Computer system has become a necessity in our world. And teaching represented

by the University has the mission to prepare the student to the professional carrier to feel the res-
ponsibility of not shutting the eyes to this reality. Nowadays the presence of informatics in teaching
didactics represents new configurations and methodologies to conduct the learning teaching process
as well as the diffusion of different knowledge shapes. As for the computation development,
hypermedia photography with fidelity sound, text, image and animation. These resources in classroom
make interactivity and interferences in the sequential presentations. Facing this new subject, the
present study had the purpose to introduce a CD-ROM as a coadjutor in the study of Endodontics,
specially the laboratory operator technique in order to verify the benefits of hypermedia in the
education contexto. Material and Methods – A hypermedia in a CD-ROM shape was developed from
the collection of ali endodontics material as the treatment of ali medias with the assistant of specific
software to make them. Offering an auto executable file when inserting in the computer drive, allowing
the user a no linear navigation hypermedia. Results – The CD-ROM valuation was applied to students
of Endodontics discipline where it was verified its appliance. Conclusion – The results showed that the
use of hypermedia could be a motivate tool to teach the Endodontics when applied positively.
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Introdução

As novas tecnologias de informação e comunica-
ção estão presentes no cotidiano das pessoas, crian-
do novas fronteiras para transmitir informações. Atual-
mente a presença da informática na didática do ensi-

no representa novas configurações e metodologias
para a condução do processo de ensino e aprendi-
zado bem como a difusão das diferentes formas de
conhecimento.

O processo de informatização no ensino pode ser
considerado uma tendência irreversível. No desenvolvi-



mento da computação, a hipermídia retrata com fideli-
dade som, texto, imagem e animação. Aplicados em sa-
la de aula, esses recursos caracterizam interatividade e
interferência na seqüência de apresentações, ou seja, o
usuário de hipermídia tem a opção participativa de es-
colher o momento mais adequado para seu estudo,
bem como interagir o procedimento clínico com a infor-
mação teórica simultaneamente.

Frente a esta nova temática, o presente estudo tem
como objetivo a introdução de um CD-ROM como
coadjuvante no estudo da Endodontia, especificamente
a técnica operatória laboratorial, para verificar os bene-
fícios da hipermídia dentro do contexto educacional.

Computador no ensino

As formas de utilização do computador foram enfati-
zadas por Moraes7 (2000), afirmando que seu uso não
se presta para atingir os objetivos educacionais,
sendo que há formas mais adequadas, mas ainda sim,
o computador na educação pode trazer resultados pe-
dagógicos positivos. Um dos fatores que trazem
segurança para o professor num ambiente de
informática é o conhecimento das ferramentas básicas
de operação do computador. O uso do computador,
de forma positiva dentro de um ambiente educacional,
poderá variar de acordo com a proposta que está
sendo utilizada.

Ainda, Tajra11 (2001) considerou que o computador
na educação apresenta grandes contribuições no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, pois sua utilização
adequada desenvolve as habilidades de pensamento,
comunicação e estrutura lógica; estimula a criatividade,
tornando-se um grande agente motivador.

Já Weiss13 (2001) afirmou que o uso do computador
só funciona efetivamente como instrumento no processo
de ensino e aprendizagem se for inserido num contexto
de atividades que desafiem o grupo em seu crescimen-
to. Espera-se que o aluno construa o conhecimento na
relação consigo próprio, com o professor e com o com-
putador.

Gomes3 (2003) considerou que a implementação de
computadores nas escolas é um desafio e o uso peda-
gógico dessa ferramenta nas instituições educacionais
tem feito os sistemas de agentes de educação repen-
sarem os processos de trabalho e a própria prática.

Com uma visão do ensino não presencial, Peters10

(2004) afirmou que é preciso desenvolver uma pedago-
gia em que a máquina transforme o modo de aprendiza-
do e que nele se empreguem, então, todos os recursos
possíveis da nova tecnologia.

Uma vez o computador estando presente nas ativida-
des letivas como importante ferramenta para melhoria
deste processo, cabe analisar a hipermídia.

Hipermídia

O termo hipermídia aplica-se à exposição das infor-
mações por meio da integração de diferentes meios co-
mo textos, imagens fixas ou animadas, gráficos, som e

vídeo em uma única apresentação. Dependendo da
imaginação de cada um que cria e faz o trabalho, bas-
tando possuir um hardware e software para dar vida às
telas de informação. Pode-se obter resultados de dife-
rentes graus de complexidade, tendo maior ou menor
proximidade do virtual com o real.

O potencial inovador da hipermídia foi destacado por
Chaves2 (1991) como um modo de transmissão de infor-
mações extremamente estruturado, um exemplo claro
de um novo formato, frente ao modelo tradicional de
educação em sala de aula.

A hipermídia preserva as diferenças individuais dos
alunos, sendo que o ritmo e a ordem do aprendizado
são impostos pelo próprio estudante.

Volpe e Sabbatini12 (1994) consideraram a utilização
da hipermídia na educação uma revolução, na medida
em que ela dá aos usuários maior capacidade para en-
contrar as informações de uma forma mais rápida e
completa, podendo ter acesso a imagens estáticas e
animadas, sons, textos explicativos, referências e outras
coisas, de acordo com a natureza do programa.

No ambiente de aprendizagem, conforme Campos1

(1994), a hipermídia não é a solução para os problemas
da educação, no entanto, ela oferece alternativas para
muitas das questões que caracterizam o obsoleto mo-
delo de educação tradicional. Permite ao aluno um novo
paradigma, inferir e interpretar, levando o aluno a pen-
sar e construir conhecimentos num estudo individualiza-
do, possibilitando um novo modelo educacional.

Nascimento8 (2001) concluiu que o computador, por
ser uma máquina, não tem naturalmente condições de
trabalhar com a efetividade daqueles que se servem
dele para a aprendizagem. Os softwares, no entanto, ao
serem concebidos, podem ter na sua estrutura capaci-
dade para conter informações a respeito do comporta-
mento dos usuários.

Em um estudo dedicado à Odontologia, Lemos5

(2001) concluiu que a tecnologia de hipermídia será
aplicada cada vez mais no desenvolvimento de solu-
ções destinadas a melhorar a qualidade e a eficiência
do ensino aprendizagem. Em Endodontia, como ferra-
menta de apoio ao docente, como recurso de auto-
aprendizagem ou como via de educação à distância.

Peters (2004) afirmou a importância de se criar um
jeito totalmente novo de ensinar, porque o perfil do estu-
dante está cada vez mais autônomo e independente, e
eles precisarão apenas de tutoria.

Amparados no exposto, fica evidente a necessidade
de se desenvolver um aplicativo hipermídia em formato
de CD-ROM, para ser usado como recurso edu-
cacional no processo ensino e aprendizagem na área
de Odontologia, especificamente na disciplina de
Endodontia.

Material e Métodos

Todos os procedimentos para compor o CD-ROM fo-
ram realizados no laboratório da disciplina de Endodon-
tia do Curso de Odontologia da Universidade Paulista
do Campus Indianópolis.
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Foram utilizados instrumentais específicos para En-
dodontia, dentes naturais coletados no banco de den-
tes da UNIP de acordo com o parecer do Comitê de
Ética, filmes radiográficos para se realizar o estudo da
anatomia dentária e abertura coronária. A técnica do
preparo progressivo de Moura6 foi aplicada em um
dente natural primeiro molar superior dente 26 em corte
longitudinal.

Utilizou-se filmes radiográficos Kodak E-speed (Ko-
dak Company, Rochester, Nova York), com posiciona-
dor tipo Han-Shin para a demonstração das técnicas ra-
diográficas aplicadas na Endodontia.

Na cirurgia de acesso utilizou-se dentes artificiais em
manequim “Sem Limites”, para se realizar o estudo do
ponto de eleição e da forma de conveniência.

Já os textos sintetizados foram elaborados a partir do
conteúdo didático aplicado pela Disciplina de Endodon-
tia da UNIP e dos livros: “Ciência endodôntica”4 e
“Endodontia. Bases para prática clínica”9.

Equipamentos

Todos os procedimentos endodônticos laboratoriais
foram devidamente fotografados e filmados em formato
digital, desde o planejamento até o selamento provisório
do dente.

Métodos

Para dar início à metodologia, foi necessário um con-
junto de programas para o desenvolvimento e tratamen-
to das mídias.

Tratamento das mídias

As imagens digitais em formato JPEG, capturadas
pela câmera, receberam ajustes de contraste, brilho e
distribuição de cores, buscando uma padronização
com o auxílio da interface gráfica Adobe®Photoshop®
7.0.

Em uma segunda fase as imagens receberam sobre-
posição e fusão, resultando em uma imagem cambiável
com o auxílio do Image Ready 7.0 Adobe®, que foram
utilizadas para desenvolver GIFS animados, imagens
com movimento a partir das mídias tratadas em fases
anteriores.

Os programas Adobe® Premiere® Pro e Windows
Media Player® foram responsáveis pela transição e
formato AVI, dos vídeos digitais no CD-ROM.

Na composição do aplicativo hipermídia os textos
foram digitados e formatados com os vídeos, fotos e
gifs, no software Flash MX Macromedia®, resultando em
um arquivo auto-executável quando inserido no disco
rígido do computador.

Aplicação e avaliação do CD-ROM

Com o aplicativo hipermídia, em formato de CD-ROM
finalizado, sua eficácia foi avaliada por 92 alunos ini-
ciantes na disciplina de Endodontia, do Curso de Odon-

tologia da Universidade Paulista – UNIP, Campus India-
nópolis que foram divididos em dois grupos: G1 –
Grupo 1 (composto por 46 alunos) que utilizou o CD-
ROM e logo após realizou uma prova com dez questões
pertinentes ao CD-ROM e G2 – Grupo 2 (composto por
46 alunos) não utilizou o CD-ROM, realizando somente a
prova com dez questões pertinentes ao CD-ROM. Cabe
salientar que a prova aplicada aos dois grupos continha
as mesmas questões.

Os alunos do G1 tiveram três horas para exploração
do CD-ROM de maneira não linear, ou seja, em ordem
aleatória.

A exploração da hipermídia foi realizada no Laborató-
rio de Informática da Universidade Paulista – UNIP,
Campus Indianópolis, cada aluno com seu respectivo
microcomputador.

Após a correção das provas, os resultados foram de-
vidamente tabulados e levados para análise estatística,
a fim de verificar a efetividade deste aplicativo hipermí-
dia no aprendizado endodôntico.

Resultados

A composição da hipermídia em formato de CD-ROM
será descrita a seguir ilustrada por algumas páginas, le-
vando em consideração a ausência de movimento
(Figura 1).

Figura 1. CD-ROM

O CD-ROM onde se armazenou aplicativo hipermídia
como recurso educacional na graduação de Endodontia
é inserido no leitor drive do computador que aciona o
arquivo autorun.inf open=endo.exe, abrindo a hipermí-
dia automaticamente.

A página inicial da hipermídia é composta por um títu-
lo, um dente movimento e a opção de início da explora-
ção (Figura 2).

Iniciado o aplicativo, uma página de apresentação é
visualizada (Figura 3). Seu layout é composto por uma
barra fixa superior dando acesso a todos os capítulos
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da hipermídia, bem como um logo da Disciplina de En-
dodontia e um logo da Universidade Paulista – UNIP.

A barra de navegação superior fica disponível todo o
tempo da exploração da hipermídia, mudando de cor
quando acessada, permitindo assim que o menu com
seus hiperlinks sejam explorados de forma não-linear.

As informações distribuem-se conforme a estrutura-
ção dos diretórios acessados, que remetem ao usuário
a descrição do estudo proposto.

Selecionado um submenu, este, por sua vez, além de
dispor de itens a serem estudados, pode dar acesso a um
link representado por um botão verde, com a propriedade
de avanço para outro link (Figura 4). Esta estrutura está
presente em todas as páginas de estudo da hipermídia.

As Figuras 5, 6 e 7 ilustram as páginas referentes à
configuração anatômica dentária. Ao clicar em cima do
dente, é possível visualizar a anatomia externa e interna
dentária.

Durante a navegação/exploração, a iteratividade é
solicitada em todos os momentos. Os hiperlinks repre-

sentados pelos botões verdes, que são animados, per-
mitem ao usuário a possibilidade de reproduzir, avan-
çar, retroceder e pausar o que está sendo visto bem
como voltar ao menu inicial.

Os textos explicativos de cada assunto estudado
estão dispostos de forma agrupada com as imagens.
No ícone “técnicas radiográficas”, essa estrutura pode
ser observada como exemplo (Figura 8).

No estudo da cirurgia de acesso, foram aplicados
alguns recursos disponíveis da hipermídia, sendo um
deles o gif animado que representou o ponto de eleição
e a forma de conveniência da abertura coronária. De
modo que, passando o cursor do mouse em cima do
dente escolhido, a localização do ponto de eleição de
cada elemento dentário, bem como a forma de conve-
niência, com seus respectivos textos, podem ser visuali-
zados instantaneamente (Figura 9).

Outros recursos abordados na hipermídia de forma
dinâmica foram os videoclipes de abertura coronária
dos grupos dentais. Uma vez selecionado o dente a ser

168

Abranches DC, Bardauil MRRS, Davidowicz H, Albuquerque AAM. Composição e avaliação de aplicativo hipermídia como recurso
educacional na graduação de Endodontia. Rev Inst Ciênc Saúde. 2007; 25(2):165-72.

Figura 2. Página inicial da hipermídia

Figura 3. Página de apresentação

Figura 4. Página dos instrumentos específicos na Endo-
dontia com link

Figura 5. Página do estudo da anatomia dentária



estudado, este é reproduzido por uma janela de visuali-
zação do Windows Media Player® (Figura 10).

Para complementar a abertura coronária, o preparo do
orifício de entrada dos canais foi dividido em um vídeo e um
gif, demonstrando a confecção do instrumento a ser
utilizado neste procedimento, bem como sua dinâmica
dentro do canal radicular. Com o intuito de retratar a ir-
rigação e aspiração do canal radicular com as substâncias
químicas auxiliares, um gif animado foi desenvolvido.

O capítulo de estudo da odontometria foi elaborado de
forma detalhada, pois se trata de uma fase da terapia
endodôntica, inicialmente de difícil entendimento para o
aluno. Neste caso, a odontometria pode ser visualizada
percorrendo os botões seqüencialmente (Figura 11).

De todas as fases da terapia endodôntica demonstra-
das na hipermídia, o preparo químico-cirúrgico do den-
te foi a mais dinâmica. Considerando a dificuldade de
demonstração desta fase no método de ensino tradicio-
nal, um gif animado foi elaborado para retratar a dinâmi-
ca da lima endodôntica sendo utilizada no interior do

canal radicular. Para tanto, um texto fixado na parte es-
querda da página orienta o usuário na seqüência da
técnica progressiva de Moura, concomitante com os
instrumentais (Figura 12).

Já no capítulo da obturação do canal radicular, finali-
zando a hipermídia, foram utilizados textos, fotos, gifs ani-
mados e vídeo para retratarem todas as fases da obtu-
ração, que compreende os testes visual, táctil e radio-
gráfico, a secagem dos canais, a espatulação do ci-
mento, a inserção dos cones, a radiografia de qualidade
da obturação, o corte da obturação e a radiografia final.

Com a visualização da hipermídia concretizada, para
sair do aplicativo é necessário acionar o botão “esc”
localizado no teclado do computador.

Todas as mídias selecionadas, adquiridas e processa-
das foram utilizadas no aplicativo de forma visualmente
claras e ordenadas na seqüência da técnica endodôntica.

Com o CD-ROM finalizado, decidiu-se verificar a sua
aplicabilidade e avaliação em dois grupos de alunos:
G1 – Grupo 1 e G2 – Grupo 2.
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Figura 6. Página da anatomia externa do molar

Figura 7. Página da anatomia interna do molar

Figura 8. Página da técnica radiográfica de Moura

Figura 9. Página do estudo da cirurgia de acesso



A Tabela 1 representa os resultados encontrados em
porcentagem de acertos e erros das questões da prova
aplicada aos grupos G1 e G2 com 460 questões (n) pa-
ra cada grupo.

Tabela 1. Porcentagem de acertos e erros
Grupos N % Acertos % Erros Total
G1 460 80,86 19,14 100%
G2 460 42,17 57,83 100%

A Tabela 2 mostra os resultados dos grupos G1 e G2
para um total de acertos, frente ao teste do Qui-Qua-
drado (X2).

Tabela 2. Total de acertos frente ao teste do X2

Grupos N Acertos Erros
G1 460 372 88
G2 460 194 266

Teste do X2 p < 0,001

A análise estatística de todas as questões certas foi
realizada comparando os grupos G1 e G2, aplicando o
teste do Qui-Quadrado, estabelecendo uma significân-
cia ao nível de 1%. Já as Tabelas de 3 a 11 referentes a
cada questão encontram-se no apêndice.

Discussão

Observando o rápido crescimento da conectividade
no cotidiano das pessoas dentro da informática, o ensi-
no deveria aproveitar essa ferramenta computacional,
que é a hipermídia.

Neste aspecto, foi elaborado um aplicativo hipermí-
dia, buscando uma otimização do ensino da Endodon-
tia. A composição e avaliação deste trabalho permitiram
elaborar a melhor maneira de adequar o conteúdo cog-
nitivo tradicional da disciplina de Endodontia para as
novas tecnologias de comunicação e informação, trans-
formando esse conteúdo em material interativo para os
alunos.

170

Abranches DC, Bardauil MRRS, Davidowicz H, Albuquerque AAM. Composição e avaliação de aplicativo hipermídia como recurso
educacional na graduação de Endodontia. Rev Inst Ciênc Saúde. 2007; 25(2):165-72.

Figura 10. Página da abertura coronária com Windows Me-
dia Player®

Figura 11. Página da odontometria Figura 12. Página da técnica progressiva de Moura

As potencialidades educacionais da tecnologia foram
exploradas de maneira criativa, simples e principalmente
interativa. Peters10 (2004) afirmou que, para desenvolver
uma pedagogia específica, haveria a necessidade de
utilizar todos os recursos possíveis da tecnologia.

Portanto, o desenvolvimento deste trabalho se justifi-
ca pela necessidade de agregar a tecnologia à educa-
ção, bem como a inserção de uma nova didática de en-
sino aplicada ao estudo da Endodontia, sem excluir, nu-
ma discussão mais ampla, a questão educacional como
um todo.

A constatação do fascínio que os microcomputadores
exerceram sobre os alunos indica que um dos caminhos
para a rápida evolução de todos os campos de ati-
vidades educacionais poderá ser via informática/hiper-
mídia. Tajra11 (2001) salientou que é preciso estar atento
a esses recursos a fim de usá-los adequadamente no
ensino, fator de constante atenção neste estudo.

O conteúdo cognitivo da disciplina de Endodontia é
estático (através de livros e publicações), com aulas ex-



positivas e laboratoriais, levando o aluno, algumas ve-
zes, ao abandono da leitura e ao desinteresse pela aula
tradicional.

Neste estudo, o sistema hipermídia permitiu retratar o
conteúdo da técnica endodôntica de forma estruturada
desde a estandardização dos instrumentais, passando
pelo estudo da anatomia dentária, das técnicas radio-
gráficas, do preparo químico-cirúrgico do dente até a
obturação do canal radicular.

Mesmo sendo usada como ferramenta de apoio para
aulas expositivas, a hipermídia pode melhorar o apro-
veitamento do aluno, seja atingindo múltiplas mídias, ou
despertando maior interesse. O fato de uma aula ser
apoiada por recursos de hipermídia já implica a neces-
sidade de maior planejamento e maior tempo do profes-
sor na sua preparação, culminado numa melhor quali-
dade de apresentação.

Foi verificado na aplicação do CD-ROM que os usuá-
rios tiveram a informação do conteúdo didático de for-
ma mais rápida, na medida em que o aluno acessava a
página de estudo pretendida, esta, por sua vez, tinha
um submenu permitindo um link para outra página de
estudo. Este acesso instantâneo se deu graças a um
botão (avançar e retornar) elaborado, que se faz pre-
sente em toda hipermídia12.

Neste contexto de ensino, Peters10 (2004) afirmou a
importância de se criar um jeito totalmente novo de en-
sinar, porque o perfil do aluno está cada vez mais autô-
nomo e independente e eles precisarão apenas de tu-
toria. De acordo com o autor, verificou-se que o aluno
individualizou seu estudo enquanto explorava a hipermí-
dia, não havendo a necessidade de esclarecimentos
por parte do professor.

A avaliação da hipermídia foi somente de caráter expe-
rimental, contando com a subjetividade, pois, para me-
lhores resultados na produção de recursos em hipermídia

são necessários novos métodos e técnicas com ca-
racterísticas interdisciplinares e de trabalho em equipe5.

O Grupo 1, com 46 alunos, representados por G1,
pôde explorar o CD-ROM e posteriormente realizou uma
prova com dez questões pertinentes ao conteúdo do
CD-ROM, tendo 80,8% das questões corretas, sendo
considerado um ótimo aproveitamento. Já o Grupo 2,
com 46 alunos, representados por G2, realizou a mes-
ma prova, porém, sem aplicação do CD-ROM, resultan-
do em apenas 42,17% das questões corretas, sendo
considerado o grupo controle.

Assim, reitera-se o grande auxílio que este recurso
em hipermídia otimizou no aprendizado da técnica en-
dodôntica, através da significância ao nível de 1% pelo
teste do Qui-Quadrado entre os grupos G1 e G2.

A composição e avaliação deste estudo propor-
cionaram experiências e implicações tecnológicas que
inicialmente não foram imaginadas. Assim, pode-se en-
tender que esse aplicativo é um guia para os docentes
que pretendem desenvolver outras hipermídias, deven-
do ainda merecer maiores testes e análises aplicados
ao corpo discente, principalmente no que concerne ao
estudo dos paradigmas pedagógicos atuais.

Conclusões

1. A construção de imagens virtuais através da
computação gráfica é a possibilidade da simulação, isto
é, de transformação da tela do computador em um
“laboratório virtual”.

2. A hipermídia estimula a curiosidade, funcionando
como uma ferramenta motivadora da aprendizagem e
da fixação do conteúdo didático.

3. O CD-ROM no formato de hipermídia mostrou-se
uma importante ferramenta no ensino técnico-teórico na
prática endodôntica.
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