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Introdução
O projeto de ensino “Kits Biológicos de Zoologia 

da Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST/UFRPE)” foi criado com o objetivo de auxiliar 
as escolas públicas e privadas da região do semiárido 
pernambucano em atividades práticas de ensino.

A maioria das escolas apresenta escassez de 
material biológico e falta de estrutura laboratorial para 
realização de aulas práticas [1]. Pensando nessas 
dificuldades, alguns docentes de disciplinas da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE) 
viabilizaram esta proposta, a qual conta com a 
participação efetiva de alunos do Curso de Bacharelado 
em Ciências Biológicas visando promover a integração 
entre a Universidade e as escolas do município, 
proporcionando o desenvolvimento de atividades de 
ensino nas quais estão inseridos os alunos de graduação 
da Unidade.  

Os estudantes nas escolas cumprem uma série de 
atividades teóricas, conceituais e de certa forma 
genéricas que desconsideram o seu próprio ambiente 
natural e construído. Assim, é preciso buscar 
estratégias de ensino e de aprendizagem que visem não 
só o conhecimento de novos horizontes. Por isso, “é 
preciso que o professor se pergunte como tornar 
importante e única cada atividade, cada tarefa, cada 
proposta para a vida de seu aluno” [2].

As coleções biológicas representam acervos 
importantes para a conservação e o conhecimento da 
biodiversidade. O ensino utilizando coleções didáticas 
zoológicas permite que os alunos tenham contato com 
este material e melhorem sua aprendizagem em relação 
aos que não possuem a mesma oportunidade [3].  Isso 
ocorre porque o aprendizado é mais efetivo e imediato 
quando os interessados se encontram diante do objeto 
de estudo [4]. 

Diante disso, o presente trabalho teve como 
objetivo organizar kits biológicos da fauna marinha e 
estuarina, visando sua utilização em atividades de 
ensino por docentes/alunos das escolas públicas e 
privadas do município de Serra Talhada-PE.

Material e Métodos
O acervo utilizado para criação dos kits biológicos 

foi proveniente de coletas de aulas práticas da 
disciplina Zoologia “C” - realizada no primeiro 
semestre de 2009 no manguezal do estuário do rio 
Paripe-PE e Praia de Pedra Furada, ambos na Ilha de 
Itamaracá-PE; e da disciplina de Fundamentos de 
Oceanografia, Limnologia e Biologia Aquática na praia 
de Jaguaribe-PE, bem como de doações efetuadas por 
alguns discentes da Instituição.

O material separado para o projeto foi triado em 
laboratório e conservado em via úmida, sendo 
acondicionado em recipientes de vidro com tampas 
plásticas, devidamente etiquetados, contendo álcool a 
70%. Alguns espécimes foram conservados em via 
seca. Para a identificação do material foi utilizada 
literatura pertinente. 
    Cada kit biológico foi organizado de maneira a 
conter recipientes de vidro, com dois espécimes 
aquáticos e um texto explicativo sobre cada Filo 
presente no mesmo, abordando aspectos de seu hábitat, 
hábito, morfologia, fisiologia, importância e 
taxonomia, de maneira a facilitar a compreensão do kit 
apresentado.

Resultados e Discussão
Foram confeccionados 64 kits biológicos, com boa 

representatividade de exemplares de ambientes 
aquáticos, distribuídos nos seguintes Filos: Arthropoda 
(63 exemplares), Mollusca (36 exemplares), Porífera 
(12 exemplares) Chordata (12 exemplares), 
Echinodermata (04 exemplares), Annelida (04 
exemplares), Cnidaria (02 exemplares) e 
Platyhelminthes (01 exemplar).

A maior quantidade de espécimes dos Filos 
Arthropoda e Mollusca utilizados para a confecção dos 
kits, foi decorrente da facilidade de coleta desses 
animais e, possivelmente, da sua abundância no seu 
ambiente natural. 



Os kits biológicos são de suma importância aos 
estudantes de qualquer período escolar para melhor 
compreensão dos conteúdos programáticos, o que 
consequentemente aumentará o interesse pelas ciências 
biológicas e o seu desempenho nesta área de 
conhecimento. Além disso, o desenvolvimento de aulas 
práticas auxilia na fixação das características 
diagnósticas de cada animal estudado. 

Até o momento, os kits zoológicos estão organizados 
inicialmente com exemplares de animais aquáticos dos 
ambientes marinhos e estuarinos, provenientes de aulas 
práticas de disciplinas de zoologia realizadas nesses 
ambientes. A proposta do projeto é de realizar 
empréstimos para instituições de ensino público e 
privado como ferramenta educacional para auxiliar os 
docentes em aulas práticas de ciências e biologia, além 
da sua utilização nas feiras de conhecimentos.

Viabilizar atividades dessa natureza para as escolas 
da região do semiárido pernambucano é de extrema 
relevância, principalmente se for levado em 
consideração o imenso “vale” que existe entre os 
sertanejos e o mar. Para esses estudantes, até o 
momento, aprender sobre esses organismos se restringe 
às aulas teóricas e ilustrações dos livros didáticos, o 
que ressalta a importância da proposta, a qual 
proporcionará uma vivência real no aprendizado dos 
alunos.

A segunda parte do projeto compreenderá visitas às 
escolas públicas e privadas do município de Serra 
Talhada-PE, onde serão realizados treinamentos para o 
manuseio adequado dos kits biológicos nas atividades 
práticas de ensino.
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