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DESENVOLVIMENTO DE VESTIMENTA APROPRIADA COMO AUXÍLIO À 

TÉCNICA DE BODY PAINTING PARA ESTUDO DA MORFOLOGIA ANIMAL 

 

1. RESUMO 

A técnica de bodypainting consiste em desenhar as estruturas corpóreas como 

ossos, músculos e vísceras nos animais vivos. Acreditamos na proposta construtivista 

de aprendizado, e a busca de metodologia que melhorem o ensino-aprendizagem, 

que incentivem o aluno a interagir com a prática disciplinar, deve ser constante. Porém 

a pintura no animal vivo tem como limitação a durabilidade, já que o animal seja ele 

de grande ou pequeno porte, deita, molha a região e suja as estruturas pintadas. 

Propusemos a criação de uma vestimenta com ilustrações referentes às estruturas 

anatômicas que irá mimetizar a pintura. Tal vestimenta será colocada sobre ao animal, 

como se fora uma roupagem, no momento do estudo e posteriormente retirada, não 

apresentando as limitações da pintura. 

2. INTRODUÇÃO 

Metodologias que utilizem técnicas alternativas de aprendizagem estão sendo 

empregadas com sucesso nas universidades. Esses métodos facilitam a 

aprendizagem e fixam melhor o conhecimento de forma dinâmica, motivando e 

despertando o interesse dos alunos. (1) (3) (2) (4) 

Diversas metodologias de ensino-aprendizagem estão sendo estudadas e 

implementadas para melhorar o aprendizado, principalmente em morfologia. (3) (2) 

O processo de construção de conhecimento moderno requer a união de 

diversas sensações, como percepção e criação, além da participação ativa dos 

discentes. Cabe ao educador, fomentar o interesse na pesquisa por parte do aluno, 

assumindo postura de sujeito ativo na busca por novos conhecimentos e informações. 

(3) 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é apresentar uma nova metodologia como auxílio à 

técnica do bodypainting para estudo da morfologia animal, melhorando a relação 



ensino-aprendizagem, seguindo as propostas construtivistas em busca de uma 

interação maior dos alunos com a prática disciplinar. 

Criar uma vestimenta que será colocada sobre ao animal com ilustrações 

referentes às estruturas anatômicas. Por meio desta vestimenta o aluno terá uma ideia 

da topografia dos órgãos e as relações de sintopia. 

 

4. METODOLOGIA 

A vestimenta será dividida em partes (por regiões corpóreas) para facilitar a 

colocação do material no animal evitando desconforto e distorção das ilustrações.  

Para que haja uma boa visualização das estruturas pintadas, cada lado da 

vestimenta será confeccionada com dois tipos de coloração. Um antímero terá fundo 

branco (para desenho dos músculos) e o outro será fundo preto (para desenho dos 

ossos). 

A primeira fase incluiu ainda um estudo para melhor adequar as curvas do 

animal à vestimenta, visando poder mostrar as estruturas e para que o animal se sinta 

confortável ao utiliza-la, além de facilitar seu manuseio e manutenção. Após estudos 

do modelo, faremos uma roupa molde para eventuais ajustes e mudanças no modelo. 

Neste primeiro projeto iremos trabalhar com a pintura da osteologia em um 

antímero e com os músculos superficiais no outro antímero. As pinturas serão 

realizadas tomando-se como base os atlas de anatomia e livros texto buscando 

garantir a maior fidelidade possível em relação a posição, cor, forma e textura. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a criação desta vestimenta, iniciaremos fazendo moldes em papel pardo 

para as respectivas medidas de cada área e modelagem no animal.  

A vestimenta será confeccionada com material que garanta uma flexibilidade, 

conforto e segurança ao animal. Pensando nessas características, escolhemos a lycra 

®, pois atende todas as exigências para o projeto. O fechamento da vestimenta será 

em zíper para o lado externo do tecido. 



Serão utilizadas tintas apropriadas para o tecido garantindo durabilidade, 

maleabilidade e fácil manutenção. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Terminamos a primeira fase e já temos os moldes que serão utilizados para a 

confecção das vestimentas para fazermos os primeiros testes 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por uma ferramenta que pudesse simular o body painting, porém sem 

as limitações inerentes da pintura, culminou com a criação de vestimentas em lycra® 

que serão pintadas com estruturas anatômicas. Esta vestimenta será mais uma 

ferramenta de ensino que visa estimular e motivar o aluno. Além disto, o fato vestir o 

animal repetidas vezes ao invés de pinta-lo causará menor desgaste ao animal e 

maiores vantagens para a instituição e alunos. 
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