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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A Anatomia Humana é uma disciplina que
contempla a grande maioria dos cursos da área da saúde, sendo um conhecimento a ser adquirido já
no início da graduação (ALMEIDA, et al. 2020). No seu modelo tradicional, o ensino da disciplina
é mediado pela utilização de cadáveres. Entretanto, o acesso a esse material exige muita burocracia
e dilemas éticos, o que tem dificultado e diminuído o emprego deste método de ensino (OLIVEIRA,
et al., 2020). Em virtude disso, é importante a utilização e exploração de metodologias ativas que
auxiliem o aluno no processo de aprendizagem. A pintura corporal - ou body painting, é uma
metodologia de ensino ativa, na qual a pintura de estruturas anatômicas no corpo humano possibilita
a melhor visualização, bem como, o desenvolvimento do aluno. A disciplina anatomia palpatória,
consiste na utilização do toque para verificar alterações no corpo. Cursos como enfermagem,
medicina e fisioterapia, utilizam muito a palpação, portanto, desenvolver expertise nesse quesito é
de extrema importância para a formação de profissionais de qualidade. MATERIAL E
MÉTODOS: As bases de dados utilizadas para a pesquisa foram Scielo, Pubmed e Google
Acadêmico. Foi realizada uma seleção de artigos entre os anos de 2008 e 2020 cujos descritores
utilizados na pesquisa foram: pintura corporal, body painting e aprendizagem. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Tendo em vista que os educadores têm necessitado inovar, instituições de ensino
têm como proposta metodológica oferecer ao estudante vivências que possibilitem aproximação à
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realidade (KLAHR, 2021) e o body painting une teoria e a prática. Saindo das técnicas tradicionais
é possível aplicar o conhecimento prévio com a representação das estruturas anatômicas nas reais
proporções (COLARES, 2019), sendo o aluno o responsável pela sua aprendizagem, exigindo
empenho do mesmo, tendo o professor seu facilitador (KLAHR, 2021) e trazendo um ambiente
extrovertido. Na junção da arte com a ciência, é possível ter a experiência da anatomia viva,
demonstrando as partes humanas de forma nítida e tridimensional, sendo possível ver o
comportamento das mesmas, relacionando o pensar e fazer, desenvolvendo habilidades clínicas.
Através dos estímulos multissensoriais (SCHNEIDER, 2019) que ocorrem, esta técnica é descrita
como facilitadora na memória e da assimilação do conteúdo, fixando a localização anatômica, a
forma e movimentos das estruturas. Um ponto crucial para isso é a paleta de cores ousada e
vibrante. Dentre os benefícios além do baixo custo (ALCÂNTARA, 2021), é importante citar o
entendimento da empatia, vulnerabilidade, conforto com a nudez parcial e percepções necessárias,
onde já terão desenvolvido a noção de contato físico profissional através das práticas. Segundo
FINN (2018), se torna útil na diminuição da ansiedade de realizar exames físicos, assim como na
dificuldade que alguns acadêmicos têm em lidar com a morte ao estudar em cadáveres, além de
diminuir as reprovações (KLAHR, 2021). Não tendo só benefícios, há empecilhos para a realização
do body painting, como envolver habilidades de pintura, desenho (OLIVEIRA, 2020) e as questões
religiosas e culturais quanto a se despir no momento da pintura (SCHNEIDER, 2019). Além disso,
o que acaba não sendo adequado para todo o corpo, sendo mais fácil de utilizá-lo em estruturas
maiores (FINN, 2018). CONCLUSÃO: Portanto, a pintura corporal é um método de ensino com
avanço tecnológico, que além de incentivar os alunos nas práticas, também é uma ótima opção para
se ter imagens memoráveis através da técnica. No Brasil, é muito difícil a obtenção de cadáveres
para dissecação de estudos, além de exigir a utilização de produtos químicos como o formol. Já o
body painting, tem como um dos pontos positivos a inutilização de produtos químicos, fazendo a
ligação entre arte e ciência através de desenhos e cores, apresentando segundo OLIVEIRA (2020),
grande aceitação por parte dos alunos. Dessa forma, ajuda na interação entre aluno e professor, um
olhar profundo sobre conhecimento da palpação e estudos de superfícies, formando profissionais
cada vez mais capacitados nesse sentido
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