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RESUMO 
 
 

MUSEU DIDÁTICO DO CORPO HUMANO: UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
RESUMO Os museus são locais educativos para trazer informações, conhecimento e cultura à 
sociedade. O Museu Didático do Corpo Humano (MDCH), situado nas dependências do 
Laboratório de Anatomia Humana do Instituto Básico de Biociências da Universidade de 
Taubaté, expõe para a comunidade estudantil de Taubaté e região e população em geral, como 
é constituído os diversos sistemas orgânicos do corpo humano. O conhecimento sobre 
anatomia humana é a base profissional para aqueles que atuam no campo das Ciências 
Biológicas ou, simplesmente, para satisfazer a curiosidade em conhecer o próprio corpo e 
entender as suas funções. No ensino fundamental e médio, entre outros, como as escolas 
técnicas da área da saúde carecem de um Laboratório aonde os alunos possam visualizar as 
estruturas viscerais que compõe os diversos sistemas orgânicos, desta forma, o MDCH 
preenche esta lacuna existente entre a exposição teórica do conteúdo da Anatomia Humana e 
a prática no manuseio de peças anatômicas preparadas para esta finalidade. Para atender esta 
necessidade educacional e/ou contribuir para um melhor entendimento da construção do corpo 
humano, o MDCH mantem uma exposição permanente de peças anatômicas dissecadas e 
conservadas em formol e/ou glicerina, peças injetadas com látex, modelos anatômicos, fetos 
nos diversos estágios do desenvolvimento, entre outros. São três as modalidades de visitas, a 
Simples, visita guiada a todos os sistemas orgânicos com abordagem anatômica, histológica e 
do desenvolvimento (cerca de 01h00 a 01h30); a Lúdica, visita guiada com atividades lúdicas, 
como por exemplo, a montagem do esqueleto nominando os ossos, montagem de modelos 
anatômicos para conhecer a localização dos principais órgãos das cavidades torácica, 
abdominal e pélvica (cerca de 01h30 a 02h00); e a Completa, quando é acrescentada às 
modalidades anteriores uma aula tema escolhida pelo Professor que solicitou a visita (cerca de 
02h00 a 03h00). A preparação do material anatômico, as visitas, assim como, a participação na 
exposição de peças e modelos em Praça Pública estão a cargo dos alunos estagiários do 
Projeto. Estas atividades contribuem para o aprendizado, amadurecimento e crescimento 
profissional dos mesmos. Ao término da visita, os monitores aplicam um questionário com treze 
perguntas avaliando o aproveitamento das informações obtidas na visita. As perguntas 
abordam o interesse dos visitantes pelos sistemas, aceitação dos monitores, se houve 
aprendizado de novas informações, se a visita esclareceu a função dos sistemas no corpo 
humano, se o tempo da visita foi suficiente para observar todas as peças, se a visita influenciou 
na escolha de uma profissão da área biológica, entre outras. Os resultados da pesquisa foram 
calculados a partir da porcentagem de cada pergunta (positiva, negativa e mediana). De acordo 
com as porcentagens das respostas obtidas, pudemos observar que o aproveitamento foi 
positivo quanto às informações passadas durante a visita. Este estudo também comprova a 
importância dos museus como ambiente de educação não formal, propiciando formas 
alternativas de ensino e aprendizagem, saindo da rotina escolar. Palavras chave: Museu; 
didática; anatomia humana. 


