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1. RESUMO 

Introdução: A evolução tecnológica e a necessidade de profissionais melhor 

capacitados têm levado inúmeras universidades a buscar novas técnicas para o 

ensino da morfologia humana. Entre estas técnicas a pintura corporal tem ganhado 

destaque. Objetivo: Analisar o uso da pintura corporal no ensino da anatomia em 

cursos de graduação na área da saúde e beleza. Metodologia: Após as aulas 

práticas com uso da pintura corporal, 245 alunos dos cursos de Educação Física, 

Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Naturologia, Nutrição e Psicologia, foram 

convidados a responder um questionário referente à eficácia do método no 

aprendizado da morfologia humana. Desenvolvimento: Com a autorização e o 

conhecimento dos professores e o respectivo consentimento dos alunos 

participantes ocorreu, ao término das aulas, a aplicação de um questionários 

referente ao aprendizado obtido. Resultados Preliminares: Os participantes 

possuíam idade entre 17 e 60 anos, 82% eram mulheres e 18,0% homens. A maioria 

dos alunos (73%) afirmou que a ferramenta desperta a vontade de aprender e 

estimula o estudo clínico da morfologia (68%). Para quase a totalidade (90%) a 

pintura corporal é útil para o aprendizado da anatomia humana, já que desperta o 

interesse (89%) e enriquece o aprendizado do aluno (92%). Quanto à contribuição 

para a clínica, os entrevistados declararam sentirem-se mais aptos para falar (67%) 

e aproximar-se (68%) dos futuros pacientes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O grande aumento de conteúdos  agregados ao currículo escolar no último século 

somado a um menor número de horas de ensino das disciplinas básicas, grande 

evolução da tecnologia e a exigência de profissionais com conhecimento mais 

amplo,1 tem levado inúmeras universidades a buscar novos métodos de ensino que 

promovam a otimização do tempo e integração entre os diferentes conteúdos e 

disciplinas.2 Buscando não só aproximar o conhecimento teórico ao conteúdo 

exigido na clínica, como também dar ao aluno uma visão mais ampla e humana do 

corpo humano, novas técnicas como a pintura corporal 3-4 e o ensino da anatomia 

em modelo vivo,4-5 têm sido introduzidas no novo modelo de ensino. A análise da 

efetividade dessas novas ferramentas de ensino se faz necessária de modo não só 

a garantir o aprendizado mais efetivo dos alunos, mas também de forma a inspirar o 

desenvolvimento de novos instrumentos educacionais. 
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3. OBJETIVOS 

 Analisar o uso da pintura corporal no ensino da morfologia humana em cursos 
de graduação da área da Saúde e da Beleza em instituição de ensino superior. 

 

4. METODOLOGIA 

Após as aulas de morfologia com uso da pintura corporal, foram entrevistados 245 

alunos dos cursos de educação física (n=22), enfermagem (n=31), estética (n=38), 

fisioterapia (n=36), naturologia (n=51), nutrição (44) e psicologia (n=23).  Os dados 

foram colhidos através de questionário tipo Likert, no qual foi solicitado aos alunos 

que informassem seu grau de concordância/discordância em relação à ferramenta 

utilizada.6  Previamente ao ingresso no estudo os alunos foram elucidados sobre a 

pesquisa e solicitados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os resultados foram obtidos através do cálculo das frequências absolutas e relativas 

para as variáveis qualitativas, e dos valores mínimos/máximos, médias, desvios-

padrão e mediana para as variáveis quantitativas. Para se testar a confiabilidade do 

instrumento foi utilizado o alpha de Cronbach7 com nível de significância de 5%. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido um questionário contendo 30 questões das quais 17 referiam-se a 

disponibilidade para aprender, 3 a percepção do corpo humano, 5 a aplicação clínica 

e 5 ao aprendizado da anatomia humana através da aula de pintura corporal. Os 

professores das disciplinas foram contatados e informados a respeito desta 

pesquisa. A técnica foi executada por artista plástico em modelo vivo contratado 

para este fim, e baseou-se na reprodução de estruturas anatômicas através da 

pintura corporal, sendo esta posteriormente utilizada para explanação do professor. 

Os materiais utilizados consistiram em tintas e lápis específicos para a pele. Ao final 

da aula explicamos aos alunos os objetivos e procedimentos do estudo, sendo a 

seguir solicitado que respondessem um questionário de forma anônima e voluntária.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os participantes possuíam idade entre 17 e 60 anos, sendo a média das idades de 

23,12 anos (DP=7,62). Cento e sessenta e três (66,5%) tinham idade entre 17 e 22 

anos e oitenta e dois (33,5%) 23 anos ou mais. Quanto ao sexo duzentos e um 
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(82,0%) eram do sexo feminino e 44 (18,0%) do sexo masculino. Foram elegidas 

apenas algumas questões para apresentação nesse congresso. 

Quanto à disponibilidade para aprender 73% dos alunos afirmaram que a ferramenta 

desperta a vontade de compreender a estrutura estudada e estimula o estudo da 

aplicação clínica da morfologia humana (68%). Quando questionados sobre a 

eficiência da ferramenta, mais de 90% dos indivíduos consideram a pintura corporal 

útil para o aprendizado da anatomia humana, sendo que 89% afirmaram que sua 

realização desperta o interesse do aluno e enriquece seu aprendizado.  

Em relação a aplicabilidade clínica da ferramenta, 90% dos entrevistados julgaram 

que a aula de pintura corporal proporcionou consciência de que estavam 

aprendendo o conteúdo de anatomia humana necessária à prática clínica, dando 

maior confiança aos alunos para falar (67%) e aproximar-se (68%) dos pacientes. 

Quando testamos a confiabialidade do instrumento, obtivemos Alpha = 0,855, o que 

nos permite concluir que o instrumento utilizado é confiável.  
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