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Introdução: Museus são reconhecidos como espaços não formais de educação que 

resguardam diversas estirpes culturais, representações de mundos e sociedades 

categoricamente distintas, a fim de expandir compreensões humanas e articular 

conhecimentos científicos, saberes e concepções construídas de modo histórico, social, 

cultural e patrimonial [1,2]. Há, portanto, interesse mútuo entre os olhares acadêmicos, na 

universidade, e a disponibilidade de ensino de Ciências Naturais, na conjuntura da educação 

não formal, sendo os museus e exposições os expoentes que despontam nos processos de 

popularização e divulgação científica [3,4], especificamente no ensino em saúde, como é o 

estudo a ser apresentado. Museus de anatomia tem grande impacto em seu público de 

visitação, principalmente nas crianças e adolescentes. Ainda que tenham acesso a diversas 

mídias e tecnologias de informação, as peças anatômicas e demais estruturas reais trazem à 

tona a perplexidade e admiração [4]. Neste caso, a exemplo de outros espaços semelhantes, 

como museus de história natural, museus interativos, exposições permanentes e itinerantes 

dos mesmos, inclusive, pode-se citar, com pesar, a tragédia acometida pelo Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, o qual sofreu perdas imensuráveis em um desastre em Setembro de 2018, 

faz-se necessário que o poder público destine, não somente recursos para manutenção, 

conservação e aperfeiçoamento destes espaços [1,2,5]. No caso de um museu de anatomia 

vinculado a uma universidade pública federal de grande porte, no âmbito amazônico, revela a 

importância deste espaço não formal na integração ensino, serviço, pesquisa e comunidade. 

Objetivos: Este trabalho objetiva relatar a relevância do Museu de Anatomia da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) na popularização e divulgação científica, através de espaço não 

formal de educação, e na democratização do ensino sobre o corpo humano e saúde para 

estudantes da rede municipal de ensino fundamental de Belém, PA. Descrição da 

Experiência: O Museu de Anatomia da UFPA conta com um espaço contíguo ao laboratório 

de anatomia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFPA. Os itens em exposição vão 

desde peças anatômicas humanas e comparadas dissecadas, até fetos com malformações 

congênitas, macromodelos de peças anatômicas comparados às reais, e estruturas 

arqueológicas, como fósseis, ictiólitos, entre outros. A peça chave da exposição se trata de um 

esqueleto montado em vitrine na entrada do espaço, o qual requer um conjunto de técnicas 

para sua manutenção. A mesma era um cadáver que já havia passado por um processo de 

perfusão (introdução de substância de formaldeído no sistema circulatório). Por ser um 

cadáver inservível (não mais possível utilizar para estudo), utilizou-se a técnica de dissecação, 

retirando todos os órgãos internos e a maior parte do tecido muscular, deixando somente o 

tecido ósseo com poucos músculos e ligamentos. Posteriormente, aplicou-se verniz, levou-se 

ao banho de sol, passou por lixamento, retornando o mesmo processo até que os tecidos 

restantes ficassem bem fixados. Esse protocolo (verniz, sol, lixamento) é repetido a cada seis 

meses, como parte da manutenção do esqueleto. Com relação à possibilidade de visitação, o 

Museu é aberto ao público, recebendo, inclusive, grupos de estudantes, profissionais de 
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diversas áreas entre outros interessados, bastando agendar visita guiada pelos monitores do 

curso de medicina da UFPA. Vale ressaltar que, além do espaço físico, o Museu de Anatomia 

da UFPA dispõe de sítio na internet e aplicativo para celular, onde a comunidade pode 

encontrar atlas de anatomia, material teórico, vídeo-aulas e agendar visitações. Neste relato, 

também se busca descrever as atividades do grupo de trabalho do Museu junto à comunidade 

a partir da experiência de visitação de três turmas de uma escola de ensino fundamental da 

rede pública municipal de Belém, do Distrito Administrativo de Mosqueiro, distante cerca de 

72 quilômetros de distância. Nos dias 03, 04 e 05 de Outubro de 2018, foram atendidas duas 

turmas de 8º ano e uma de 9º ano (totalizando 60 alunos), nos respectivos dias, em visitas 

guiadas pelos monitores do espaço. Houve o acolhimento dos estudantes na entrada no 

Museu, quando, devidamente paramentados (com máscara, touca, jaleco e luvas descartáveis), 

se dirigiram ao Laboratório de Anatomia do ICB e foram divididos em grupos menores por 

bancadas, em regime de estações temáticas, onde foram apresentados peças anatômicas, 

macromodelos tridimensionais e outros instrumentos construídos pelos próprios acadêmicos 

de medicina que mediaram o aprendizado de modo dinâmico, estruturado e interativo, 

proporcionando vivências e percepções significativas. Após o rodízio dos grupos nas 

bancadas, os estudantes passaram ao espaço do Museu de Anatomia propriamente dito, onde 

foram guiados pelos monitores acadêmicos. Este momento se tornou enriquecedor para todos 

os envolvidos, pois era perceptível o interesse acerca das diversas peças em exposição e o 

fomento a questionamentos, análises, levantamento de hipóteses e reflexões, ratificando a 

importância deste espaço nos processos de divulgação científica. Resultados: A experiência 

proporcionou aprendizado e resultados positivos em diversas formas: estudantes da rede 

municipal de ensino fundamental de Belém, que não dispõem de laboratório de Ciências em 

suas respectivas escolas, puderam conhecer peças anatômicas reais, pela primeira vez em suas 

vidas, proporcionando, não somente, o deslumbramento quanto à visitação, mas, também, 

maior interesse nas disciplinas que envolvem o corpo humano, saúde e a corporeidade; 

descobertas vocacionais para os que se fascinaram com a vivência; melhora no processo 

ensino-aprendizagem desses, correlacionando conhecimentos prévios com o que é ensinado 

teoricamente acerca do corpo humano e o que foi verificado na prática; interação com 

monitores acadêmicos, profissionais em formação, que lidarão com as demandas temáticas, 

em nível clínico; parcerias interinstitucionais; melhora nos processos de comunicação e 

adequação de linguagem técnica à comunidade, por parte dos acadêmicos; ratificação de 

ensino, pesquisa e extensão, pilares universitários para com a sociedade. Conclusão: Diante 

do atual cenário de desvios de conduta, necessidade de educação patrimonial efetiva, além da 

desvalorização de serviços e espaços públicos, relacionadas e amparadas pelo uso 

disfuncional das tecnologias de comunicação e informação, cada vez mais é necessário que 

sua transmissão e disseminação prezem pela confiabilidade à sociedade, conferindo à 

divulgação científica um papel de destaque como grande aliada nesse processo. Nesta 

perspectiva, o Museu de Anatomia da UFPA cumpre função para além das discussões, 

estudos e produções acadêmicas: verte conhecimento e democratiza o acesso ao ensino em 

saúde em espaço não formal. Desta forma, devem-se fomentar meios para que haja 

permanência, valorização, sustentabilidade, manutenção, financiamento para projetos 

vinculados de pesquisa, ensino e extensão neste tipo de espaço, promovendo mais do que 

meras visitações, mas verdadeiras vivências conscientizadoras. 

 

Descritores: Exposições científicas, Comunicação e divulgação científica, Ensino 

fundamental e médio. 
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