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Introdução

A gênese do saber interdisciplinar repousa na idéia 
de relação entre as partes de um dado conhecimento. A 
interdisciplinaridade é um tipo de abordagem e conduz 
a uma ordenação específica do processo ensino-
aprendizagem, no plano dos conteúdos e das 
atividades. Os professores proporcionam aos alunos 
uma aprendizagem simultânea dos saberes e dos 
métodos comuns a várias disciplinas. Reordena 
conhecimentos diversos e provoca um conhecimento 
novo [1].

O estudo do exterior dos grandes animais domésticos 
constitui a parte da zootecnia que trata da conformação 
e do aspecto, que permite a avaliação do animal, 
servindo-se de princípios fundamentais de anatomia, 
fisiologia, mecânica e patologia, tendo em vista sua 
aplicação funcional, o julgamento de suas aptidões, e 
consequentemente, sua importância econômica [2,3].

Os conhecimentos, obtidos através do estudo do 
exterior dos eqüídeos ou Ezoognósia, são 
imprescindíveis para todos os técnicos das Ciências 
Agrárias e ainda hoje, o estudo da Ezoognósia, em 
todas as espécies domésticas, se faz a partir do cavalo 
[3].

Esta prática obtém-se pelo exame minucioso das 
partes exteriores do animal, estudando-o 
comparativamente em todos caracteres morfológico-
funcionais. Estão relacionados com esses caracteres 
outras particularidades de suma importância, como 
estado de saúde, temperamento, enquadramento, etc. 
[2].

Pessoas desprovidas de conhecimentos básicos, 
quando dotadas de espírito observador e possuidoras de 
longa prática, são capazes de bem julgar determinados 
tipos de animais com os quais estejam familiarizadas 
[1].

O exterior também é importante na avaliação clínica 
dos eqüinos, onde através dele, podemos nos ater a 

determinadas regiões, para avaliação mais detalhada 
[4].

As doenças dos eqüídeos, para que possam ser bem 
compreendidas, exigem o conhecimento pleno do 
exterior do animal, porque, muitas vezes afetam 
diretamente as partes externas do organismo [5].

Anatomia é a ciência que trata da morfologia (forma 
geral) e da estrutura dos seres ou coisas. A anatomia 
funcional é a ciência que, em cada nível de 
organização, relaciona a estrutura com suas funções 
[6].

Para ser eficaz, a anatomia terá que ser ensinada e 
aprendida de como uma disciplina tridimensional, para 
que o praticante seja capaz de visualizar as 
modificações que se realizam no corpo com vida [7].

Levando em consideração a dificuldade observada 
por muitos alunos, diante da nomenclatura das partes 
do corpo, estudada em ezoognósia, foi realizado esse 
trabalho com o intuito de correlacionar a osteologia, 
com a nomenclatura do exterior dos eqüinos, em aulas 
de práticas de anatomia.

Material e métodos

Para o presente estudo foi realizado uma revisão 
bibliográfica da nomenclatura do exterior dos equinos, 
em tratados de ezoognósia.

Após analisar criteriosamente todos os itens 
referentes às partes do exterior do cavalo, foram feitas 
as devidas correlações entre as delimitações das 
mesmas e suas respectivas estruturas ósseas.

Em sala de aula, os alunos foram solicitados a 
executar um exercício prático que consistiu na 
identificação das bases anatômicas correspondentes ao 
exterior do corpo do animal. Para isso contaram com o 
auxílio de um esqueleto de eqüino montado e 
ilustrações, o que possibilitou aos alunos um 
aprendizado anatomoezoognósico.



Resultados

Observou-se um grande interesse por parte dos 
alunos durante os exercícios desenvolvidos, onde os 
mesmos fizeram uma avaliação da proposta sugerida e 
constatou-se que foi de grande valia o conteúdo 
apresentado.

Contudo foi identificada, certa dificuldade nas 
regiões localizadas na cabeça, visto que é uma parte do 
corpo do eqüino que apresenta regiões  com 
nomenclaturas do exterior mais distantes do que as 
vistas na osteologia. 

Para solucionar esta dificuldade, foram fornecidos 
crânios com seus respectivos ossos coloridos 
artificialmente, onde eles identificaram as regiões do 
exterior, sobre os ossos cranianos. Percebeu-se após 
esta prática uma facilidade maior no aprendizado.

Este processo promoveu maior motivação para os 
alunos da disciplina de anatomia, considerando-se 
assim a importância da interdisciplinaridade.

Agradecimentos

Agradecemos ao Departamento de Morfologia e 
Fisiologia Animal (DMFA) e aos alunos da Disciplina 
de Anatomia I Z.

Referências
[1] D’ÁVILA, C.M. 2002. Interdisciplinaridade e mediação

pedagógica. Revista da FEBA, 1(1):1343-158.
[2] TORRES, A.D.P. & JARDIM, R.W. 1992. Criação do 

cavalo e de outros eqüinos. 3. ed. São Paulo: Nobel. 
654p.

[3] CAMARGO, X.M. & CHIEFF. A. 1971. Ezoognósia, 
exterior dos grandes animais domésticos. São Paulo: 
Instituto de Zootecnia. 320p.

[4] COSTA, H.E.C. MANSO FILHO, H.C. & FERREIRA, 
L.M.C. 2001. Exterior e treinamento do cavalo. Recife: 
Ed. Imprensa Universitária da UFRPE. 169 p.

[5] CAJÚ F.A & TRAVASSOS A. 2009. Equus caballus 
exterior e pelagem. São Paulo: Grupo 
ORGANNACT/FITOVET. 32p.

[6] MILLEN, E. Zootecnia e veterinária. 1982. Campinas: 
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. 409p.

[7] DIDIO, L.J.A. 1974. Sinopse de anatomia. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 523p

[8] EMMERSON, M.A. 1981. Anatomia na radiologia. In: 
GETTI, R. Anatomia dos animais domésticos. 5.ed. vol.1, 
Rio de Janeiro: Interamericana. p.3-14.




