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ABSTRACT 

 

The teaching of Zoology in elementary schools is the preoccupancy of 

this work, in which the dialogue between scientific and educational fields is 

emphasized, following a trend on the way both in Brazil and the rest of the 

world. 

With the support of theoretical fundamentality on interdisciplinarity , on 

the nature of scientific knowledge and the nature of folklore, the proposal of this 

work has been developed. It has as its central idea to make use of folklore 

elements as motivation tools in the study of an animal group in elementary 

schools. The choice of the animal group happened to be the amphibians for their 

frequent presence in the folklore. For this purpose one decided for the 

elaboration of a book about amphibians connecting this two fields of knowledge, 

by taking into account the question of the transposition of scientific concepts and 

the structural characteristics of a instructional text. 

The foremost outcome of this work is the text of the book hereby 

presented, “The World of Amphibians – Folklore and Science”, which suggests a 

possibility in the construction of significations within the net of knowledge, 

through the use of the interdisciplinary approach as motivation element. 
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RESUMO 

 

 O ensino da Zoologia na escola básica é a preocupação do presente 

trabalho, que enfatiza o diálogo entre o meio científico e o educacional, a 

exemplo do que se inicia no Brasil e no mundo. 

 Com base em fundamentação teórica sobre interdisciplinaridade, 

natureza do conhecimento científico e do conhecimento popular na forma de 

folclore, desenvolveu-se a proposta deste trabalho, que tem como idéia central 

utilizar elementos do folclore como instrumento de motivação dos alunos no 

estudo de um grupo animal. A escolha do grupo animal recaiu nos anfíbios, 

muito presentes no folclore. Para essa finalidade, optou-se pela elaboração de 

um texto sobre anfíbios que alia os dois campos do saber, levando em conta a 

questão da transposição didática de conceitos científicos e as características 

estruturais de um texto didático.  

 O principal produto desse trabalho é o texto do livro aqui apresentado “O 

Mundo dos Anfíbios – Folclore e Ciência”, que sugere uma possibilidade na 

construção de significados na rede de conhecimentos, usando como elemento 

de motivação a abordagem interdisciplinar.   
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Apresentação 

 

A inspiração para este trabalho surgiu durante um curso de extensão 

universitária – “Anfíbios: Biologia, Taxonomia & Venenos” – do Instituto 

Butantan, coordenado pelos Professores Carlos Jared e Marta M. Antoniazzi, 

em 2000. De modo particular, uma palestra sobre anfíbios no Folclore1 

despertou minha atenção. Desde aquele momento cultivei a idéia de utilizar o 

Folclore como fio condutor no ensino de um grupo animal – no caso, o grupo 

dos anfíbios. 

 O curso mencionado encontrou ressonância nas questões que emergiam 

da prática como professora de Ciências no ensino fundamental e da experiência 

na produção de materiais didáticos para o ensino de Biologia. Tais experiências 

traziam inquietações referentes à necessidade de motivar os alunos no estudo 

de temas da Zoologia, pois, apesar dos animais despertarem naturalmente a 

curiosidade, esta era logo substituída pelo desencanto frente à quantidade de 

nomes de grupos, estruturas e processos. Uma outra questão referia-se ao 

desafio de transpor os conceitos científicos para um discurso que, mantendo a 

correção conceitual, fosse adequado aos objetivos e à realidade da vida 

escolar. 

 Surgiu assim a proposta de verificar a possibilidade de desenvolver uma 

ferramenta didática capaz de trazer motivação ao estudo de um grupo animal, 

pelo levantamento de hipóteses acerca da articulação entre Folclore e Ciência. 

O ensino de Zoologia na escola é a preocupação do presente trabalho e o 

fato de ter sido realizado no Programa de Pós-graduação do Departamento de 

Zoologia pode ser considerado um passo na direção do diálogo entre o meio 

científico e o meio educacional, diálogo que se inicia no Brasil e no mundo. 

                                            
1 A palestra “Anfíbios no Folclore”, realizada por ocasião do encerramento do curso (25 de agosto de 

2000), foi proferida pela folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima, então diretora do Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima (São Paulo, SP). 
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Apresenta-se a seguir a estrutura da dissertação, indicando o que se 

propõe discutir e analisar ao longo deste trabalho.  

 O contexto da pesquisa é apresentado na Introdução (I), seguida pelo 

delineamento dos Objetivos (II) e das Justificativas (III) do trabalho proposto.  

 No item IV apresenta-se o quadro teórico que serviu de fundamentação à 

proposta de desenvolver um material didático em que os anfíbios são 

estudados a partir da abordagem do folclore, um elemento motivador. Os 

referenciais teóricos estão organizados em quatro temas, a saber: 

IV.1 – Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

IV.2 - Considerações a respeito da natureza do conhecimento científico e do 

conhecimento popular na forma de folclore, procurando identificar 

possibilidades na construção de pontes entre esses dois tipos de 

conhecimento; 

IV.3 – Caracterização do livro paradidático, recurso escolhido para execução 

da proposta deste trabalho;  

IV.4 – Leitura e interpretação de textos didáticos de Ciências, destacando-se 

dois aspectos: a transposição didática de conceitos científicos e as 

características estruturais de um texto didático.  

A natureza metodológica da pesquisa encontra-se no item V, no qual são 

descritas as etapas de elaboração do livro paradidático que constitui o objetivo 

deste trabalho.  

O item VI apresenta os resultados obtidos. A discussão dos resultados, 

pela retomada das reflexões estabelecidas no item IV, e as considerações finais 

encontram-se no item VII. 
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I - Introdução 

 

O debate acerca da qualidade do ensino de tópicos de Zoologia na 

educação básica esteve, até recentemente, desvinculado do meio científico, 

sendo considerado ocupação apenas da área da pesquisa em ensino de 

Ciências. Analisando a questão no contexto da educação científica brasileira, 

VASCONCELOS & SOUTO (2003) afirmam existir “fraco envolvimento de 

profissionais das áreas de Zoologia pura e aplicada na produção, análise e 

discussão do material didático utilizado nos ensinos fundamental e médio” (p. 

102) 2. 

Segundo documento da UNESCO (2004), o abismo entre o universo da 

produção científica e o do ensino de Ciências remete à organização das 

próprias universidades, nas quais geralmente a separação entre as áreas 

ocorre na organização do currículo universitário e até mesmo do espaço físico, 

com as faculdades de educação distantes dos centros de Ciências. Os alunos 

tendem a reproduzir tal separação em sua trajetória profissional, seja como 

cientistas, seja como professores. O documento citado propõe o 

estabelecimento de um diálogo fecundo e constante entre cientistas e 

educadores, a fim de reverter o quadro atual do ensino de Ciências, marcado 

por professores mal qualificados e/ou por alunos pouco interessados em ciência 

(UNESCO, 2004).  

Na área de Zoologia, existem evidências de que tal diálogo está sendo 

estabelecido, como a abordagem da questão do ensino e da divulgação 

científica em editoriais recentes do periódico Journal of Zoology (LE COMBER, 

2008; ZUPANC, 2008). No Brasil, a presença crescente de palestras, mesas-

redondas e trabalhos sobre o tema em programas de Congressos organizados 

                                            
2 O ensino fundamental, no momento desta pesquisa (2006 – 2008), está organizado em duas etapas: os 

anos iniciais (alunos de 6 a 10 anos) e os anos finais (11 a 14 anos), segundo a Resolução nº. 3 do 

Conselho Nacional de Educação, de 3 de agosto de 2005 (BRASIL, 2005).  O foco do presente trabalho são 

os anos finais do ensino fundamental, que compreendem da 5ª à 8ª série. A partir de 2005, com a 

progressiva implementação do ensino fundamental de 9 anos, essas séries passaram a corresponder aos 

6º, 7º, 8º e 9º anos. 
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pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOLOGIA (2004; 2006; 2008) indica que as 

questões do ensino de Zoologia na escola têm mobilizado não apenas 

educadores e pesquisadores na área de ensino, mas também os próprios 

zoólogos.  

E quais são as principais preocupações em relação à forma como a 

Zoologia é apresentada na escola?  

Antes de responder à questão, torna-se pertinente comentar a respeito da 

Zoologia como área disciplinar. Segundo ZUPANC (2008), suas origens podem 

ser encontradas nos estudos de Aristóteles sobre os animais. O autor considera 

que, apesar da longa história e de uma recente fragmentação em sub-áreas, a 

Zoologia ainda funciona como uma disciplina por sua capacidade de abrigar e 

integrar os conhecimentos emergentes dessas sub-áreas e também de outras 

disciplinas – como biologia molecular e ecologia – na busca por princípios 

gerais que permitam interpretar a diversidade animal, em toda sua 

complexidade.  

Aprender Zoologia deveria ser, portanto, sinônimo de construir relações 

entre diversos conhecimentos básicos da Biologia - biologia celular e molecular, 

ecologia, fisiologia, biofísica entre outros – para assim compreender as 

interações dos animais com o ambiente e as relações de parentesco evolutivo 

entre os grupos. Os conhecimentos advindos desse aprendizado permitiriam 

entender a questão da conservação de espécies ameaçadas, entre outros 

temas recorrentes na mídia. 

No nível fundamental de ensino, os conhecimentos básicos de biologia são 

obviamente limitados, não sendo o objetivo formar “zoólogos-mirins”. A inserção 

de tópicos de Zoologia no ensino fundamental se justifica pelo objetivo de 

ampliar o conhecimento sobre a dinâmica da vida em diferentes ambientes e 

épocas (BRASIL, 1998), sendo tal objetivo coerente com a natureza integradora 

da própria disciplina Zoologia.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para 5ª a 8ª séries, 

os objetivos do ensino de Ciências Naturais no nível fundamental são 

concebidos “para que o aluno desenvolva competências que lhe permitam 
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compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando 

conhecimentos de natureza científica e tecnológica.” (BRASIL, 1998, p. 32). Por 

esta perspectiva mais geral, os temas de Zoologia podem servir ao 

planejamento de atividades que permitam desenvolver habilidades como a 

elaboração de hipóteses, o estabelecimento de relações entre fatos ou idéias, a 

leitura de textos informativos, a busca de informações em fontes variadas, a 

organização de dados por meio de desenhos, tabelas e gráficos, entre outras.  

VASCONCELOS & SOUTO (2003) consideram que o conteúdo zoológico 

fornece excelente oportunidade para relacionar conceitos biológicos a questões 

do cotidiano do aluno. Os autores lembram que os animais são considerados 

mais próximos pelos alunos do que outros seres vivos. 

No entanto, na abordagem de temas zoológicos na escola não se verifica 

conexão entre conceitos da Biologia, tampouco a relação entre os conteúdos 

escolares e os fenômenos e saberes com os quais o aluno se depara em seu 

dia-a-dia. GUIMARÃES (2004), analisando a questão no contexto do ensino médio 

das escolas brasileiras, afirma que a Zoologia é uma área negligenciada e 

caracterizada pelo tratamento “enciclopédico” em sala de aula. Em relação ao 

ensino fundamental, a situação não é muito diferente: a apresentação de 

grupos animais geralmente é limitada ao aspecto descritivo, baseando-se na 

memorização de termos e na confecção de listas de características dos grupos 

animais, o que resulta em falta de motivação para estudar3. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para Ciências Naturais: 

Em relação aos conteúdos conceituais, particularmente de quinta a oitava 

séries, persiste uma tendência que os aborda de modo estanque nas disciplinas 

científicas, tais como se consagraram há mais de um século, e de forma 

caricatural. Apresenta-se separadamente Geologia, dentro de água, ar e solo; 

Zoologia e Botânica, como sendo classificação dos seres vivos; Anatomia e 

Fisiologia humana, como sendo todo o corpo humano; Física, como fórmulas, e 

Química, como o modelo atômico-molecular e a tabela periódica. As interações 

entre os fenômenos, e destes com diferentes aspectos da cultura (...) estão 

ausentes. Por exemplo, as noções de ambiente ou de corpo humano como 

                                            
3 O estudo dos animais geralmente consta do currículo de Ciências para a 6ª série (7º ano), inserido no 

tema central “seres vivos”, que costuma ser apresentado para este nível escolar nas coleções de livros 

didáticos (AMARAL, 2006). 
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sistemas, idéias importantes a trabalhar com alunos, são dificultadas por essa 

abordagem. (BRASIL, 1998, p. 27).  

 

Os problemas verificados no ensino de temas zoológicos são observados 

na educação científica em geral. Segundo PIETROCOLA (2004), a sociedade 

considera o papel transformador da ciência e da tecnologia no mundo 

contemporâneo como justificativa suficiente para promover o ensino de 

Ciências na escola, não importando a falta de prazer e a monotonia que muitas 

vezes caracterizam esse ensino.   

Para promover a motivação no ensino, acredita-se ser importante o 

desenvolvimento de um novo tipo de conhecimento que promova a articulação 

das Ciências que hoje se encontram separadas na forma de disciplinas. O 

diálogo fecundo entre as disciplinas constitui o cerne do conceito de 

interdisciplinaridade, apontada como caminho na busca por uma “reforma do 

pensamento” (MORIN, 2005), que promova a compreensão de aspectos globais 

e rompa os limites impostos pela fragmentação do conhecimento disciplinar. 

EDGAR MORIN (2005) também propõe a inclusão das “ciências do imaginário e 

das crenças” na educação, em uma visão mais ampla, transdisciplinar. Os 

debates acerca da inter e da transdisciplinaridade no meio acadêmico foram 

transpostos para a questão da educação escolar (MACHADO, 2006; HERNÁNDEZ, 

1998) e os ecos de tais discussões estão presentes na comunidade escolar, 

principalmente por meio de propostas curriculares oficiais que muitas vezes não 

se concretizam na realidade da sala de aula.  

Existem barreiras à articulação interdisciplinar na escola, como a 

programação curricular que impõe limites rígidos para o professor e para o 

aluno, criando um ambiente que inibe inovações. Muitas manifestações criativas 

que poderiam fazer parte das práticas escolares são marginalizadas por fugirem 

à racionalização do conhecimento, característica que se verifica nos livros 

didáticos. 

Considerando essa situação, o livro paradidático pode ser um recurso 

interessante para promover a integração de diferentes saberes no ensino, pois 
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dá ao professor mais liberdade que o livro didático ao permitir a abordagem de 

temas de forma alternativa, evitando-se a fragmentação do conhecimento. 

Segundo RAMOS (1987), pesquisas sobre o livro paradidático são escassas e 

consideram, em sua maioria, os paradidáticos da área de Língua Portuguesa. 

Apesar disso, uma análise breve de títulos voltados para o ensino de Ciências e 

a comparação entre livros didáticos e paradidáticos pode auxiliar no 

entendimento do contexto em que os livros escolares são utilizados na área. 

No desenvolvimento de um livro paradidático, a escolha dos tempos 

verbais, dos adjetivos, da organização dos parágrafos e dos títulos são algumas 

das variáveis envolvidas na eficiência da transposição didática de conceitos 

científicos e na elaboração de um texto didático que cumpra sua função 

instrucional (KLEIMAN, 1995; LÓPEZ, PORTOLÉS & GAMÉZ, 1993). 

Uma possibilidade de integrar diferentes saberes no ensino de Zoologia 

na escola seria a união de dois tipos de conhecimentos, o popular baseado no 

folclore e o científico. No contexto das aulas de Ciências, os saberes populares 

podem ser usados como ferramenta de motivação para o ensino de conceitos 

científicos (DELLA MONICA, 1989). Para a construção de ‘pontes’ entre esses 

dois tipos distintos – e epistemologicamente distantes – de conhecimento, 

torna-se importante conhecer suas diferenças (CHALMERS, 1994; BACHELARD, 

1972) e as possibilidades de aproximação sem que ocorra a descaracterização 

ou a relativização do conhecimento. 

 

II - Objetivos do trabalho 

 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração do texto de um livro 

paradidático provisoriamente intitulado “O mundo dos anfíbios – Folclore e 

Ciência”, em que os anfíbios foram apresentados a partir de uma proposta 

interdisciplinar que procurou construir pontes entre os saberes populares na 
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forma de folclore e os conhecimentos científicos4. Espera-se, com esta 

abordagem interdisciplinar, desenvolver uma ferramenta didática capaz de 

trazer motivação ao estudo de temas da Zoologia no ensino fundamental.  

 Não se pretendeu apresentar a ciência da Zoologia, mas sim o “mundo” 

dos anfíbios, abordando tanto características gerais quanto exemplos curiosos 

e procurando destacar a biodiversidade brasileira.  

A abordagem do folclore neste trabalho limitou-se a uma seleção de 

lendas, mitos, “causos”, letras de cantigas, quadrinhas, crendices e usos da 

medicina popular envolvendo os anfíbios. A ligação com a Zoologia permitiu 

ampliar a abordagem do folclore para além de sua mera apresentação, uma vez 

que os conhecimentos do folclore serviram de “porta de entrada” para o estudo 

dos conhecimentos científicos sobre esses animais.  

Um pressuposto fundamental para a elaboração do material foi que os 

diferentes tipos de conhecimento – o científico e o popular baseado no folclore 

– apresentam origens, características e finalidades distintas, que devem ser 

respeitadas na proposta interdisciplinar. 

Sabe-se que o professor de Ciências deve “cumprir” uma programação 

curricular que vai muito além do estudo de um único grupo animal. Não se 

considera, no entanto, que todos os temas abordados no material aqui 

apresentado devam ser trabalhados em sala de aula, sugerindo-se que a 

responsabilidade em definir os trechos mais relevantes e a seqüência adequada 

seria do professor, no planejamento das atividades.  

A proposta de integração entre Folclore e Zoologia em um livro 

paradidático pretende demonstrar a validade de um caminho interdisciplinar 

capaz de estimular os professores de Ciências na busca por novas práticas de 

ensino, podendo envolver também professores de outras áreas e outros 

agentes nos planejamentos e nas ações didáticas. 

                                            
4 O enfoque deste trabalho foi a elaboração do texto de um livro paradidático sobre anfíbios, não sendo 

objetivo a elaboração de um projeto gráfico e a análise aprofundada de questões envolvendo 

diagramação e escolha de figuras.  
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