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RESUMO 

 

O ensino de Ciências é parte integrante das disciplinas de Geografia, Química, 
Física, Biologia e entre outras áreas do saber. Neste contexto, o tema metodologias 
ativas é bem atual e discutido na literatura da área. O presente trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre estas metodologias no ensino 
da Anatomia Animal que se encontra inserida nos currículos dos cursos de 
graduação de biologia e área correlatas, presente também nos conteúdos 
ministrados na disciplina de biologia do segundo ano do ensino médio. O 
levantamento bibliográfico foi realizado por meio de pesquisa descritiva e 
exploratória de artigos científicos. Constatou-se que as metodologias ativas 
possuem a finalidade de facilitar, estimular e ofertar um dinamismo nas aulas de 
forma eficiente e estimuladora para os alunos. Verificou-se que a utilização destes 
métodos alternativos de ensino, principalmente no que se refere aos biomodelos 
artificiais e ferramentas virtuais apresentam vantagens e desvantagens relacionadas 
a sua construção e sua utilização no processo de aprendizagem dos conteúdos 
práticos. Além disso, questões éticas e custos para laboratórios podem influenciar 
em uma alteração necessária e gradativa no que se refere ao ensino tradicional da 
anatomia animal.      
 
Palavras chave: Estratégias pedagógicas. Ensino de ciências. Anatomia Animal. 
Biologia 
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ABSTRACT 

 
Science teaching is integrant parto of the disciplines of Geography, Chemistry, 
Physics Biology and among other áreas of knowledge. In this contexto, the theme 
active methodologies is very current and discussed in the literature. The presente 
work had the objective to realize a bibliographic survey on these methodologies in 
the teaching of Animal Anatomy that its find inserted in the curricula of undergraduate 
biology courses and correlate áreas, also presente in the contentes ministered in the 
discipline of biology and second year of high school. The bibliographic survey was 
realized through descriptive and exploratory research of Scientific articles. It 
Ascertained that the active methodologies possess the purpose to facilitate, stimulate 
and offer a dynamism in class of eficiente way and stimulating for students. It proved 
that the utilization these alternative teaching methods, mainly in that refer artificial 
biomodels and virtual tools show advantagens and disadvantages relalled its the 
construction and utilization in the learning processo f practice contentes. Beside that, 
ethical issues and costs for laboratories can influence in na necessary anteration and 
gradual in that refer to the traditional teaching of animal anatomy. 
 
Key Words: Pedagogical stratigy. Science teaching. Animal Anatomy.Biology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O estudo da anatomia animal objetiva a descrição da forma e topografia de 

estruturas que compõe o corpo de um animal. Em sua etimologia, a palavra 

anatomia, de origem grega, significa literalmente “cortar em pedaços”, devido ao 

método de dissecação de cadáveres tradicionalmente utilizado para ensino desse 

ramo do conhecimento, o qual até meados do século passado era somente obtido 

com a clássica utilização de bisturi e atlas (DYCE; SACK & WENSING, 2010).  

 No ensino de ciências biológicas e agrárias, os animais são utilizados com 

propósitos educativos. Porém, questões éticas atuais e até mesmo grupos de 

proteção aos animais vêm levantando discussões cada vez mais recorrentes sobre a 

utilização de cadáveres em aulas no sentido de tentar convencer muitas 

universidades a extinguirem a utilização destes animais com fins didáticos. O 

conceito dos “3Rs” (reduction, refinement and replacement), enunciados por  Russel-

Burch (1959), na obra The Principles of Humane Experimental Technique tornou-se um 

foco tanto para o bem estar animal quanto para as comunidades científicas em todo 

o mundo. O primeiro “R” vem de replacement (substituição das metodologias de ensino 

que empreguem corpos animais), o segundo “R” simboliza reduction (redução do 

número de animais utilizados em aulas práticas), e finalmente, o terceiro “R” representa 

refinement (minimização de qualquer desconforto ou sofrimento aos animais quando 

esses forem realmente necessários para fins experimentais e didáticos) 

(GAUTHIER,2005). 

 Em outro contexto, é também possível observar que os alunos apresentam 

outras dificuldades perante a metodologia das aulas práticas de anatomia, tais como 

peças anatômicas inadequadas e deformações pela exposição prolongada ao 

formol, dificultando a visualização de estruturas importantes e específicas. Além 

disso, a escassez de cadáveres, receio no seu manuseio, problemas alérgicos e 

principalmente as consequências danosas a saúde de professores e estudantes e 

meio ambiente pelo uso frequente de formol (KARAM et al. 2016) 

 Mais um ponto relevante relatado em literaturas seria a aprendizagem dos 

alunos que sinalizam dificuldades quanto ao ensino da anatomia, por esta ser uma 

disciplina muito criteriosa e rica em detalhes que exigem muitas informações 

reunidas e que precisam ser decoradas em pouco tempo aliados ao tempo quase 
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que exclusivo para estudo teórico e prático utilizados em metodologias tradicionais 

de ensino.  

 Em se tratando do processo ensino-aprendizagem, o ensino de ciências na 

área da biologia, no contexto anatomia animal, surge em um novo cenário, trazendo 

metodologias ativas e inovadoras que substituam o uso de animais em laboratórios e 

aulas teóricas e práticas tradicionais e inovem através da utilização de tecnologias 

avançadas com ferramentas virtuais. 

 Apesar de tudo ser muito novo, estas metodologias atuais de ensino vem 

trazendo excelentes resultados para o processo de aprendizagem dos alunos. 

Porém ainda podemos ressaltar que estas modificações fazem parte de um 

processo lento de adaptação, visto que materiais didáticos alternativos e 

metodologias ativas vêm ganhando espaço cada vez maior no âmbito das 

estratégias pedagógicas no ensino de ciências. O ensino tradicional de anatomia 

ainda precisa passar por longas fases de testes para o uso destes materiais 

alternativos, visto que estes materiais precisam ser cópias fieis do seu natural, 

quando falamos de estruturas anatômicas que expressem riqueza de detalhes para 

a compreensão do estudo a ser abordado. A anatomia animal ainda traz mais 

desafios quanto as questões referentes às diferenças existentes entre as espécies, o 

que precisa de muito tempo de trabalho para a construção de pecas anatômicas e 

ferramentas virtuais de aprendizagem. 

 Considerando estes aspectos, este trabalho reforça os esforços relatados em 

literaturas, ainda pouco divulgadas, para que estas modificações aconteçam e 

ganhem espaço no cotidiano do ensino tradicional da anatomia. Assim esta pesquisa 

realizou um levantamento bibliográfico sobre os métodos alternativos utilizados em 

aulas de Anatomia Animal para o ensino de Biologia através da identificação de 

artigos que utilizem estes métodos e da analise criteriosa destes, buscando 

despertar o interesse de professores e alunos no uso destas novas estratégias.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ensino de Ciências 
 

Sequeira e Leite (1998) não se pode entender como a ciência atual se 

encontra sem entender a História da Ciência. Atualmente a ciência e a técnica estão 

em altas, que influi diretamente em um avanço sócio tecnológico, fazendo com que 

as mesmas exerçam elevada influência sobre a sociedade, mas que sua evolução 

depende da decisões político-sociais de cada local.  

As inovações tecnológicas e a ciência devem andar juntas. Porque para que 

uma inovação tecnologia surja é preciso que a sociedade através do conhecimento 

comum ou senso comum desperte o conhecimento cientifico e através deste 

desenvolve-se as tecnologias para que retorne a sociedade. O saber cientifico 

proporciona um conhecimento que posto em prático com tecnologias adquiridas com 

a mesma, facilitando e melhorando o desenvolvimento social (SEQUEIRA; LEITE, 

1998). 

pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, 
para a ampliação das explicações acerca dos fenômenos da 
natureza, para a compreensão e valoração dos modos de 
intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para a 
compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas 
mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas 
nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 
1997, p. 21-22). 
 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) Sequeira e 

Leite (1998) o ensino de Ciências serve para contribui na formação de cidadãos 

cientificamente cultos e capazes de tomar decisões sobre problemas sociais e entre 

outras situações, com base na compreensão pessoal dos processos científicos e 

tecnológicos da sociedade em que vivem.  Podendo os alunos ter o sendo crítico de 

verificar como as teorias surgiram e como elas evoluíram ao longo do tempo em 

consequência de uma atividade humana ou coletiva que foi desenvolvida em um 

determinado contexto político-social. 

é espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o 
mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 
produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. É 
espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos 
e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor 
e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de 
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postura reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, de não-
aceitação a priori de ideias e informações. Possibilita a 
percepção dos limites de cada modelo explicativo, inclusive dos 
modelos científicos, colaborando para a construção da 
autonomia de pensamento e ação (BRASIL, 1997, p. 22). 

 

“Tais argumentos mostram a relevância do Ensino de Ciências e a 

necessidade de seu desenvolvimento organizado e planejado. No entanto, as 

práticas escolares revelam que essa área não é vista com prioridade, principalmente 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental” (AZEVEDO, 2008, p. 24). Alguns autores 

tem relatado a importância na relação entre a formação de docentes e o Ensino de 

Ciências, nas publicações de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Carvalho e 

Gil-Pérez (2006), Cachapuz (2005), Nardi, Bastos e Diniz (2004), entre outros 

principalmente nos níveis de ensino Fundamental e Médio. 

 

2.2 Ensino da Anatomia Animal 
 

“Anatomia é o ramo do conhecimento que trata da forma, disposição e 

estrutura dos tecidos e órgãos que formam o corpo. A palavra, de origem grega, 

significa, literalmente, “cortar em pedaços”; a dissecção de cadáveres é o método 

tradicional utilizado no estudo” (DYCE; WENSING; SACK, 2010, p. 26). 

A utilização de animais para estudo de Anatomia fundamenta-se pela 

estrutura de fácil demonstração corporal dos mesmos. Decorre de muito tempo 

atrás, sendo as espécies utilizadas como ferramenta para o ensino-aprendizagem 

em diferentes lugares do mundo. O maior contribuinte para a utilização desse 

método é a sua real aproximação com a realidade. (MAGALHÃES, ORTÊNCIO 

FILHO, 2006; CURY; CENSONI; AMBRÓSIO, 2013). 

Quanto a conservação das espécimes, segundo Carvalho (2009) um 

conservante bastante usado para essas estruturas é o formaldeído (formol), cujas 

sua utilização é bastante discutida pelos pesquisadores, em que há controvérsias 

sobre o seu uso. Alguns pesquisadores defendem que esse composto químico pode 

ser uma ameaça a pesquisas, pois está sujeito a destruição do material genético. 

Segundo Cury, Censoni e Ambrósio (2013) quando se trata dos métodos de 

dissecção e de conservação, existem diversas técnicas anatômicas. Apesar da 

pouca diferença entre elas, faz-se um indício que difere as maneiras de sua 

utilização. Como a utilização de glicerina juntamente com álcool puro, que se 
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diferencia nos seus impactos laboratoriais, tais como a sua ação contra fungos e 

bactérias, sua melhor ação na camada óssea não deixando que ela seja danificada 

e conservando-a por um período prolongado, o fato de não possuir cheiro, de não 

ser muito irritante para o corpo como um todo e não ser cancerígeno, como no caso 

do formol, fazendo a experiência mais fácil de ser realizada. No entanto, percebe-se 

que a sua inclusão em universidades é escassa, pois seu custo em relação ao 

formol é bastante elevado, fazendo este último a opção mais viável (KRUG et al, 

2011; CURY; CENSONI; AMBRÓSIO, 2013). 

A técnica de criodesidratação que, assim como a glicerina, foi uma tentativa 

de eliminar o uso do formol, tendo como principal característica a desidratação do 

tecido ósseo, fator que não prejudica o estudo dos alunos, além de a retirada da 

água indicar a eliminação de peso da estrutura, tornando mais fácil o manuseio dela. 

A maior desvantagem é que a aproximação com a realidade se torna mais 

inalcançável, pois sua estrutura é minimizada por conta da desidratação (CURY; 

CENSONI; AMBRÓSIO, 2013). 

Conforme ainda Cury, Censoni e Ambrósio (2013) outra técnica é o 

preenchimento com acetato de vinil (vinilite) em vasos do sistema sanguíneo ou 

linfático, além de outros elementos de outros sistemas, como os brônquios, biliares e 

urinários. Para isso, utiliza-se cadeias poliméricas que coloquem esses vasos para 

dentro das cavidades da estrutura, sendo necessário ainda a eliminação da 

superfície osteológica com ácido clorídrico para que isso ocorra. A contribuição do 

polímero é benéfica, pois ela não causa qualquer distorção na construção dos vasos 

e torna-se uma evolução para a ciência moderna. Esse último método faz-se um dos 

mais importantes para a ascensão do Brasil como um país em desenvolvimento, 

pois trata quesitos éticos, como a utilização de materiais científicos avançados para 

aprendizagem, assemelhando-se mais ainda aos países desenvolvidos. 

Um dos principais fatores mais estudados é a durabilidade proporcionada 

pelo conservante. Percebe-se que existem diferentes técnicas anatômicas, levando 

em conta o acesso, o preço dos reagentes e dos materiais necessários, as 

implicações da técnica e entre outros fatores.  

O uso de animais no estudo da anatomia tornou-se mais presente nas 

faculdades nas últimas décadas. Porém, com o excesso aproveitamento desse 

recurso, foi despertado um senso de preocupação pelos animais no público, 

tornando a extinção dessa técnica de ensino uma opção (MAGALHÃES, ORTÊNCIO 
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FILHO, 2006). Para que tal processo não ocorra, é necessário uma alteração nos 

métodos de obtenção desse material a partir dos animais, com o intuito de ter uma 

redução na quantidade de corpos na hora da instrução e promover a reutilização do 

objeto de estudo, sempre visando o baixo custo de material (MORAES SOUZA et 

al., 2012).  

 

2.3 Métodos Alternativos no ensino 
 

Os métodos Alternativos de ensino ajudam ambos os lados da organização 

educacional, tanto o corpo docente quanto o discente, e quando aplicadas 

corretamente contribui para uma excelente experiência. Desde a antiguidade o 

principal método de aprendizagem usado pelos principais pensadores é o 

conhecimento, sendo capaz de criar uma definição (MENDES; LIMA; SILVEIRA, 

2012). 

Como forma de estímulo para pessoas que se formam em áreas de ensino e 

pesquisa, usa-se métodos de incentivo com os alunos, para que seu conhecimento 

naquela área se difunda e consiga alcançar outros patamares, na prática, no saber e 

no transmitir. Sendo assim, procura-se fazer desse método uma forma envolver o 

conhecimento no dia a dia dos professores e alunos. Os docentes se preocupam em 

atender a demanda de entregar o conceito aos aprendizes, mas não os incentiva a 

aprendê-lo. Assim, o que há agora, não é pessoas com o conhecimento incrustado 

em sua mente, mas, sim, pessoas que não têm vontade de absorvê-lo (MENDES; 

LIMA; SILVEIRA, 2012). 

Os educadores estão sendo conscientizados de que o ensino-aprendizagem 

tem que ser importante no processo educacional, e esses foram levados a utilizar os 

recursos didáticos e as suas práticas, como dinâmicas no progresso em aula. Como 

forma de avaliação, utiliza-se a aplicação dos experimentos, envolvimento dos 

alunos nas aulas e a própria auto avaliação para que os educandos tenham um 

desenvolvimento melhor e seus interesses mudem em relação àquele conteúdo 

(MENDES; LIMA; SILVEIRA, 2012). 

Conforme Mendes, Lima e Silveira (2012) juntamente com a prática, o 

processo de uso de objetos relacionados a matéria ou experimento. Ao decorrer do 

momento em que se usa a prática cotidiana dos alunos na sala de aula, tendo um 

contato com o externo, o indivíduo começa a incorporar as experiências às suas 
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ideias, descobrindo assim novas coisas. Assim, adquire-se uma melhor avaliação a 

cada aluno. 

De acordo com o histórico do uso dos recursos didáticos na 
educação, pode se dizer que as transformações sociais e 
políticas mundiais e o desenvolvimento da psicologia trouxeram 
consigo a preocupação com o papel da educação, trazendo à 
luz estudos sobre o desenvolvimento infantil na aquisição do 
conhecimento, isso fez com que surgissem teorias 
pedagógicas que justificassem o uso de materiais “concretos” 
em sala de aula que com o passar dos anos tomaram feições 
diversificadas (SOUZA, 2007, p. 111). 
 

Dentre esses objetos, inclui-se aqueles de cunho didático, como são os 

materiais escritos, imagens, anotações e tudo que o professor possa usar na sua 

própria pesquisa, dando assim um exemplo para aqueles que estão aprendendo, 

promovendo um cotidiano diferente para cada um deles. “A confecção de materiais 

táteis é um ramo relativamente novo no Brasil e por esse motivo há dificuldades de 

se estabelecer materiais ou matérias-primas que possam ser encontradas em todo o 

país” (REGIS; NOGUEIRA, 2013, p. 3). 

Segundo Regis e Nogueira (2013) no processo de construção de atlas tátil 

são necessárias três etapas: planejamento, elaboração e confecção. No 

planejamento deve-se verificar para qual finalidade o recurso será elaborado, se é 

voltado para o ensino-aprendizagem ou mobilidade do indivíduo, sendo necessário 

para antecipar possíveis dificuldades da pessoa com deficiência visual na leitura do 

atlas tátil. Também é importante no planejamento definir a escala da representação 

dos dados no atlas tátil, que é a razão entre o tamanho do atlas e do objeto na 

realidade. A escolha das variáveis táteis é importante para quando a pessoa 

manusear o atlas, discernir uma estrutura de outra. 

No processo de elaboração ocorre a aplicação das variáveis táteis. Na 

confecção do atlas tátil tem-se a aplicação das texturas e das linhas, a transcrição 

das legendas em Braille e o teste do recurso didático com alunos. 

Além dessa opção, existe também o método alternativo de substituir o 

material por uma réplica idêntica. Surge então o começo do avanço das técnicas de 

aprendizado pela utilização de impressoras 3D. Por outro lado, a busca por medidas 

de preservação de matéria orgânica é sempre buscada visando um melhor 

aprendizado do aluno quando manipula um cadáver real (MASSARI, 2018).  



16 

 

Os processos também ajudam os estudantes da área da saúde na hora de 

aprenderem processos básicos como a remoção de um dente ou a aplicação de um 

anestésico. A vantagem de possuir um modelo físico à sua disposição traz ao 

aprendiz um vasto conhecimento da anatomia do indivíduo e uma prática exemplar 

de como proceder em situações que exigem cautela, principalmente na área da 

veterinária, na qual o profissional deve ser capaz de reconhecer as mais variadas 

formas esqueléticas e musculares dos animais. No Brasil, a utilização de 

prototipagem e biomodelos virtuais é nova, mas já tem ajudado bastante na área da 

medicina (REIS et al., 2017). 

Dessa forma, novas táticas vão sendo descobertas e incorporadas ao 

aprendizado em graduação e bacharelado. 

 

2.4 Metodologias Ativas 
 

As metodologias ativas são consideradas uma temática bem atual e vem 

sendo bastante discutidas no mundo acadêmico. Os educadores estão sendo 

conscientizados de que o ensino-aprendizagem tem que ser importante no processo 

educacional, e esses foram levados a utilizar as metodologias ativas em suas 

práticas (GAROFALO, 2018).  

As tecnologias digitais estão presente na sociedade, onde os conhecimentos 

e informações estão em constate renovação e substituição, na qual está sendo 

muito utilizada dentro da sala de aula. “No contexto educacional, é objetivado a 

construção do conhecimento pelo próprio aluno, com isso, o uso da tecnologia é 

imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula” 

(ABREU, 2020, p. 2).  

Isso influencia na escolha das metodologias aplicados em sala de aula, uma 

vez que a eficácia de um recurso irá depender de diversos fatores, 

socioeconômicos, ambientais, o público para qual será destinado, entre outros 

fatores que devem ser levados em consideração (SILVA, et al., 2012). 

É importante destacar que a metodologia ativa acontece quando os discentes 

interagem por meio da temática ou dos conteúdos definidos no plano de aula e 

levados a construção do seu próprio conhecimento, deixando de ser passivo e 

passando a ser um agente ativo na aprendizagem.  
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O desempenho nas atividades de aprendizagem na disciplina de Anatomia 

Animal corresponde a teoria vista em sala de aula junto com a prática com todos os 

alunos, uma vez que o professor e o aluno aparecem como os corresponsáveis pela 

aprendizagem e as metodologias ativas se apresentam mais claramente quando o 

aluno consegue assimilar o assunto, sendo o aprendizado viabilizado ao aluno na 

medida da sua participação no processo do conhecimento (SOUZA, 2007; 

MATTURO, 2010). 

Várias metodologias podem ser usadas para que o aluno seja o centro do 

ensino-aprendizagem. Algumas sugestões de metodologias ativas são colocadas no 

artigo: Webquest, Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP), Sequência Didática, 

aula gamificada (ou Gamificação) e Ensino Híbrido (ou blended learning). (DAROS, 

2018; SILVA et al., 2018) 

A metodologia ativa do tipo aula gamificada, o professor inicialmente 

estabelece o objetivo que pretende atingir no final da aula de acordo com todas as 

informações obtidas pela equipe pedagógica. A aula gamificada é uma metodologia 

ativa que vem crescendo dentro do ambiente escolar nos últimos anos. Por meio da 

gamificação é possível transformar uma rotina escolar e os alunos seriam 

estimulados a solucionar desafios, passar de níveis, conforme o conteúdo do 

professor (BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014; MOLINARI, 2019).  

A aula gamificada vem com o intuito de unir a tecnologia digital, o aparelho 

celular, e a sala de aula. Existem várias ferramentas no aparelho telefônico que 

podem serem trabalhadas em sala de aula, como a câmera, existem aplicativos e 

sites que contribuem para que o docente tenha uma inovação nas suas práticas 

pedagógicas e permitem que o aluno tenha o papel central no ensino, ele irá 

construir o seu próprio conhecimento, aumentando os índices de rendimento dos 

alunos e diminuindo as taxas de evasão escolar.  

O Ensino Híbrido (ou blended learning) vem sendo bastante utilizado, 

principalmente pela situação em que o país se encontra em pandemia devido ao 

covid19. Essa metodologia ativa faz com que em um determinado tempo e espaço 

combinado haja o ensino-aprendizagem, havendo a mistura entre o presencial e o 

online. “Inserir esses elementos na educação infantil fará com que as crianças 

tenham um aprendizado otimizado e extraiam o que há de melhor nos dois mundos: 

o online e off-line” (RODRIGUES, 2020, p. 1). É importante ressaltar que antes da 

implantação da metodologias ativas, precisa-se ter um planejamento junto com a 
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equipe pedagógica, a parte administrativa, os professores, os alunos e com a 

comunidade, para que todos os agentes estejam envolvidos na mudança da rotina 

da escola, e obter êxito com as novas práticas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tratou-se de um trabalho descritivo quanto aos seus objetivos, 

sendo este tipo caracterizado pelo detalhamento de uma população ou conjunto de 

elementos para estudo (GIL, 2008, p. 28). “Os estudos descritivos exigem do 

pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar” uma vez 

que “para que a pesquisa tenha certo grau de validade científica, uma precisa 

delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação dos dados” (TRIVIÑOS, 1987, p. 110,112). 

Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica, na qual 

consiste em buscar a resolução do problema da pesquisa através das principais 

publicações realizadas anteriormente pela comunidade científica, livros e artigos 

científicos, relevantes para o objetivo proposto (PIZZANI et al., 2012, MACÊDO; 

EVARGERLANDY, 2018). Quanto a natureza é caracterizada como básica, visto que 

gera conhecimentos novos sem ter a necessidade de aplicação prática (SILVA; 

MENEZES, 2001, TUMELERO, 2019).  

O levantamento bibliográfico como critérios de inclusão no estudo, artigos 

disponíveis na base de dados Scientífic Eletronic Library Online (SciELO), do Google 

Acadêmico e Centro Cientifico Conhecer nos últimos 5 anos, ou seja, no período de 

2016 a 2020. Como procedimento de coleta de dados foram empregados os 

seguintes descritores: Anatomia Animal, métodos alternativos e metodologias Ativas. 

As investigações dos dados foram realizadas por meio de análise da 

metodologia e dos resultados e discussão das publicações. Logo após, os dados 

coletados foram analisados e discutidos. 

 

Figura 1 - Fluxograma explicativo da busca e seleção dos artigos analisados 
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Academico 
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Academico  
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https://blog.mettzer.com/author/naina/
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Tabela 1 - Artigos selecionados para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGOS SELECIONADOS BANCO DE 
DADOS 

AUTORES ANO 

Utilização de estratégias metodológicas 
alternativas de ensino-aprendizagem no 
estímulo à metacognição na Anatomia 

Veterinária 

 
Google 

acadêmico 

 
 

Werner 

 
 

2017 

Biomodelos Ósseos Produzidos por 
Intermédio da Impressão 3D: Uma 

Alternativa Metodológica no Ensino da 
Anatomia Veterinária 

 
Google 

acadêmico 

Reis, Gouveia, 
Alcântara, Saragiotto, 

Baumel, Ferreira, 
Rosa Júnior, Oliveira, 
Santos e Assis Neto. 

 
 

2017 

A utilização de ossos artificiais como 
método complementar ao ensino de 

Anatomia Animal no curso de graduação 
em Medicina Veterinária em Salto/SP 

 
Google 

acadêmico 

 
Massari, Castelucci e 

Miglino 

 
 

2018 

Mesa anatômica virtual 3D: A tecnologia 
como um novo recurso didático na 

Medicina Veterinária 

 
Centro Cient 

Conhecer 

Corrêa, Silva, Cruz, 
Assumção e Leite 

 
2019 

Ferramenta virtual como método 
complementar no ensino da anatomia 

na espécie felina 

 
Google 

acadêmico 

Leite, Corrêa, 
Andrade, Cruz, 

Assumção 

 
2020 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Nossos resultados foram apoiados em relatos feitos pelos autores citados nas 

literaturas selecionadas em nossa busca e descritas em nossa metodologia. 

 Iniciamos com o primeiro artigo intitulado “Utilização de estratégias 

metodológicas alternativas de ensino-aprendizagem no estímulo à metacognição na 

Anatomia Veterinária” publicada em 2017 por Werner. Nesta verificou-se a 

metodologia alternativa para o ensino-aprendizagem aplicada aos conteúdos de 

Osteologia e de Artrologia dos animais domésticos, por meio de jogos de 

aprendizagem. Participaram da pesquisa 55 alunos. A avaliação ocorreu com a 

análise do desempenho dos alunos conforme as suas próprias percepções a 

respeito dos jogos e uma investigação se a metodologia estava adequada aos 

resultados obtidos pelos alunos. O método foi utilizado durante dois meses, sendo 

desenvolvidos 15 jogos, cada um com temática diferente, que era compreendido em: 

Palavras cruzadas, Relacione, Indiquem as estruturas, Jogo da memória, Caça-

palavras, Centopeia anatômica, Conjunto de placas, Paródia, O que é, o que é, e 

Parada anatômica. Os jogos aplicados possuíam o intuito de colaborar para o 

ensino-aprendizagem sobre Anatomia dos animais domésticos. Os recursos 

didáticos utilizados, segundo a autora, poderiam ser aperfeiçoados, com mais 

desafios e mais complexidade na realização dos jogos. Segundo os depoimentos, 

91% dos alunos confirmaram que os jogos colaboraram de maneira efetiva na 

aprendizagem, percebendo-se a necessidade de maior dedicação à disciplina, uma 

vez que os jogos exigiam que o aluno se dedicasse e tivesse um estudo mais 

constante durante as aulas e em casa, visto que era perceptível que durante as 

provas estes alunos não alcançavam um desempenho esperado. Relatos de Werner 

(2017) destacam, ainda, que a adequação de metodologias alternativas no ensino 

pode levar o aluno a ultrapassar possíveis dificuldades, deixando a aula de ser 

simplesmente uma exposição de conteúdos programados. Foi observado retorno 

positivo dos alunos com relação à aplicação da metodologia alternativa no ensino de 

Anatomia Animal, principalmente por existir muitas dificuldades e bloqueios 

relacionados ao conteúdo.  

 Percebeu-se com esta pesquisa que o processo de ensino-aprendizagem da 

anatomia animal pode ocorrer de diversas formas que não somente a tradicional. 

Que o despertar para a disciplina pode ser estimulado através de metodologias 
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diferenciadas. Bolina-Matos et al. (2011) acrescenta que, a respeito das 

metodologias alternativas de ensino, grande parte dos autores destacam que os 

principais aspectos positivos da utilização dessas ferramentas estão na sua 

facilidade de realização, não havendo necessidade de laboratórios e/ou 

equipamentos, sendo a falta destes últimos uma real situação de muitas instituições 

de ensino no Brasil.  

 O segundo artigo que utilizamos foi “Biomodelos Ósseos Produzidos por 

Intermédio da Impressão 3D: Uma Alternativa Metodológica no Ensino da Anatomia 

Veterinária” publicado em 2017 por Reis e colaboradores. Este artigo relata que 

ossos foram digitalizados e separados, utilizando o aparelho 3D Go! SCAN 

(Creaform). Logo após a impressão das peças, submeteu-se a um processo de 

limpeza em uma lavadora WaveWash 55 – Stratasys, a fim de retirar toda a resina 

de suporte, que durou aproximadamente doze horas. Foram digitalizados os ossos 

do esqueleto apendicular, com exceção das falanges e da patela do cão, em 

tamanho real. Para a espécie equina, a escápula, úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia e 

fíbula foram impressos em uma escala com 70% do tamanho real, e os ossos do 

coxal em uma escala com 20% do tamanho real. Os ossos metacarpos, metatarsos, 

ossos do carpo, ossos do tarso, sesamoides e falanges foram impressos em 

tamanho real. Com a digitalização foi produzido um acervo digital com as imagens, 

que foram reproduzidas em telas gigantes interativas táteis, dispostas verticalmente 

na sala de aula prática do Laboratório de Anatomia Veterinária, onde oportuniza aos 

discentes a interação com o material. Os biomodelos artificiais e os arquivos digitais 

auxiliam de maneira alternativa para o ensino de anatomia animal do esqueleto 

canino e equino. No entanto estes estudos devem ser continuados para validar o 

método na relação ensino-aprendizagem. 

 Percebeu-se que trabalhos como estes podem facilitar a aquisição de 

exemplares bastante fidedignos de exemplares para o estudo da anatomia animal. 

Além disso, relatos feitos por Takagaki (2012) ressaltam que as impressoras 3D 

tornaram-se mais populares, pois foram desenvolvidas tecnologias que as tornaram 

bem mais acessíveis, podendo ser adquiridas pelas instituições educacionais e 

universidades.  

O terceiro artigo relatou “A utilização de ossos artificiais como método 

complementar ao ensino de Anatomia Animal no curso de graduação em Medicina 

Veterinária em Salto/SP”. Neste, as autoras Massari, Castelucci e Miglino (2018) 
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fizeram uso de ossos artificiais para o ensino-aprendizagem de osteologia e 

artrologia, segundo as divisões principais corporal animal: tronco, cabeça, membros 

torácicos e membros pélvicos. Os estudantes passaram previamente por aula 

teórica, seguida da prática com as peças sintéticas sobre a espécie canina (Canis 

lupus familiaris), no entanto, não foram deixadas de lado as diferenças aparentes 

significativas encontradas nas demais espécies domésticas. Esta pesquisa destaca 

vantagens dos modelos osteológicos artificiais. Entre elas o custo da compra dos 

biomodelos feitos em resina, sendo bem menor quando comparado à possível 

confecção da peça real para fins didáticos. Sabe-se que a montagem de um acervo 

natural para osteologia demanda maiores recursos materiais e humanos, pois o 

processo é trabalhoso, exige cuidados específicos e mão de obra técnica qualificada 

para individualização dos ossos, etiquetagem, maceração, limpeza das peças, 

clareamento e montagem dos esqueletos. Também o prazo para constituição de 

todo o conjunto de peças para osteologia é mais curto quando se adquire os 

protótipos se comparado ao tempo que seria necessário para a preparação das 

estruturas in natura aplicando-se as técnicas anatômicas convencionais. 

No entanto, neste estudo foram apontadas algumas desvantagens com 

relação aos modelos de ossos artificiais: na cabeça, é perceptível a perda da 

separação dos ossos que constituem o crânio, fazendo com que não sejam 

percebidos com tanta clareza na resina, pela diminuição das suturas, o que é uma 

desvantagens no estudo das osteologia. Nos membros, houve discreta danificação 

do modelo artificial, pois as peças em resina não suportam a manipulação constante 

pelos discentes, sendo necessária a manutenção constante com a aplicação de 

cola. E sabe-se que na anatomia, o manuseio constante pelos estudantes é 

importante para que ocorra a aprendizagem efetiva. Além disso, a empresa que 

fornece os ossos artificiais insere sua marca nos modelos dos animais, prejudicando 

visualização total e efetiva e ainda percebeu-se a ausência de variação anatômica.  

Podemos considerar, assim como no segundo artigo analisado, que estudos 

de anatomia utilizando protótipos ainda parecem ser desafiadores apesar de já 

estarem sendo utilizados em instituições de ensino, pois a realidade relacionada aos 

detalhes fiéis das estruturas não pode ainda ser conseguido em sua totalidade. Por 

outro lado o investimento não tão alto para a aquisição destes materiais ainda os 

colocam como alternativas viáveis de ensino aos alunos de muitas instituições. E 

apesar de ainda não poder substituir os esqueletos naturais e o ensino através da 
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dissecção, estas peças adquiridas de forma sintética, podem complementar os 

estudos da anatomia animal sem haver comprometimento prático dos estudos em 

instituições com dificuldades na aquisição de material para os laboratórios e que só 

utilizam conhecimento teórico nesta disciplina. 

O quarto artigo “Mesa anatômica virtual 3D: A tecnologia como um novo 

recurso didático na Medicina Veterinária” publicado em 2019, pelos autores Corrêa e 

colaboradores contou com uma mesa virtual 3D anatômica Anatomage (Interactive 

Anatomy Study Table), que foi fabricado pela empresa Anatomage Inc. Este projeto 

iniciou em março de 2018, com o treinamento de dois professores e quatro alunos. 

Foi possível a visualização das estruturas anatômicas virtuais do sistema reprodutor 

e urinário da espécie canina da raça Beagle. A utilização desta tecnologia 3D no 

estudo da Anatomia Veterinária mostrou ser uma ferramenta de bastante 

interessante, facilitadora e estimulante. As estruturas anatômicas dos sistemas 

reprodutor e urinário na espécie canina no software Anatomage foram exploradas, 

visualizadas, dissecadas em diferentes planos facilmente e com boa qualidade. 

 Conforme Karam et al. (2016), existe uma relação entre o formol em peças 

anatômicas e danos à saúde humana. Peças virtuais não deterioram com o passar 

do tempo e não são danificadas pelo manuseio excessivo. As peças formolizadas 

possuem vida útil menor, uma vez que o manuseio excessivo pode gerar 

danificações nas estruturas mais sensíveis (FAZAN, 2011).  

No quinto artigo intitulado “Ferramenta virtual como método complementar no 

ensino da anatomia na espécie felina” os autores Leite e colaboradores (2020) 

utilizaram o software (5.02) da Mesa Anatômica Virtual 3D (Anatomage – Interactive 

Anatomy Study Table) para a realização do estudo anatômico da espécie felina e a 

topografia virtual. Antes do manuseio do software, ocorreu treinamento com as 

pessoas que participaram, explorando as funcionalidades do programa que durou 

cerca de 6 meses. Os sistemas digestório, urinário, respiratório e cardiovascular da 

espécie felina foram trabalhados, visualizados, identificados e dissecados em 

diversos planos. Após estudo dos sistemas, observação espacial de cada órgão e 

identificação das estruturas, a dissecção virtual foi empregada em cada estrutura 

para investigação anatômica mais detalhada. As imagens foram salvas por meio das 

ferramentas presets, snipping tool e property. As imagens do software foram 

adquiridas através de exames de imagem. Segundo a pesquisa destacou-se que as 

peças anatômicas virtuais mais detalhadas ofereceram a visualização mais clara em 
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comparação às peças formolizadas. Conseguiu-se a visualização do sistema 

esquelético do animal, proporcionando um estudo osteológico. Do sistema 

respiratório os pulmões, a laringe e a traqueia foram visualizadas, no entanto 

estruturas menores, como os brônquios, a porção nasal da laringe e a cavidade 

nasal não pôde ser observada. No sistema cardiovascular, apenas o coração foi 

explorado. A atualização do programa seria essencial para o ensino em Anatomia 

Animal, visto que o estudo da vascularização em cadáver através do uso do formol, 

não é viável devido as perdas das estruturas durante a preparação. O software 

Anatomage mostrou-se uma ferramenta com ênfase na facilitação, na interação e 

aumentar a dinâmica durante o estudo anatômico. Entretanto se faz necessário 

algumas atualizações acrescentando a variabilidade das espécies animais e alguns 

detalhes importantes de órgãos e sistemas não estão visíveis na ferramenta. O 

programa Anatomage apresenta um elevado potencial de colaborar positivamente 

na aplicação do metodologia ativa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na referente pesquisa pode-se observar que apesar da relevância do tema 

explorado, ainda há um longo percurso no que se refere as diversas estratégias 

pedagógicas utilizadas amplamente no ensino de ciências biologia. E especialmente 

quando tratamos da disciplina de anatomia animal percebemos o quanto ainda é 

desafiador a utilização de metodologias diferenciadas de ensino.  

Percebeu-se, desta forma, a necessidade de mais estudos sobre 

metodologias ativas na anatomia animal, com mais modelos de aprendizagem e 

novas perspectivas de ensino.  

Todo estímulo seja através de inovações tecnológicas através de ferramentas 

virtuais de ensino ou através de jogos simples para auxiliar na construção do 

conhecimento é valido. As inovações pedagógicas se fazem necessárias em 

qualquer contexto, inclusive, no atual em que se encontra a educação atualmente, 

quando alunos estão aprendendo de forma remota sem uso de laboratórios para o 

manuseio de exemplares anatômicos.  

Além disso, o processo de conscientização em torno das questões éticas para 

o uso de animais em laboratórios precisa ser cada vez mais discutido e o 

investimento na construção de protótipos precisa ser estimulado em nosso ambiente 

escolar, acadêmico, e até empresarial para que cada vez mais peças auxiliem nos 

estudos e possam substituir cada vez mais os exemplares naturais de animais. 
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