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Objetivos
Geral:
Promover a educação ambiental em Escolas públicas da cidade de Vitória de Santo
Antão e Gravatá - PE, com o auxilio de animais taxidermizados.
Específicos:
Utilizando animais taxidermizados pretende-se: Selecionar exemplares que representem
os principais grupos de animais vertebrados que habitam a região nordeste do Brasil;
Restaurar espécimes que iriam ser descartadas, reconstituindo suas características
físicas, o mais fielmente possível; Promover visitas itinerantes as escolas com os
animais taxidermizado; Levar conhecimentos básicos sobre os animais vertebrados da
região nordeste para as escolas; Estimular a consciência ecológica dos alunos, a fim de
que possam trabalhar pela proteção do Meio Ambiente.
Resumo
Taxidermia é um termo grego que significa “dar forma a pele”, é referente à arte de
montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo (Hidasi Filho, J.1976). Mesmo com
registros na antiguidade, é considerada uma moderna ferramenta no auxílio do ensino da
educação ambiental, pois, envolve conhecimentos de anatomia, ecologia, entre outras
áreas. Para João Beauclair (2007) educar nesses novos tempos exige uma ação docente
focada irremediavelmente, no “ensinar para aprender”, atendendo assim, a uma das
mais urgentes necessidades educacionais contemporâneas que é formar sujeitos capazes
de aprender de modo criativo, contínuo, crítico e autônomo. A taxidermia desperta nas
pessoas, esse sentimento de curiosidade que falta na educação. Os animais utilizados
nesse processo são, na maioria das vezes, vítimas do desrespeito à natureza, como o
desmatamento sem controle, as queimadas e outros atos criminosos. Desta forma, a

taxidermia pode ser utilizada como ferramenta didática para a educação,
particularmente a ambiental. com esse projeto pretendemos promover o conhecimento
sobre os principais animais que habitam a região do nordeste brasileiro e sua
importância para o meio ambiente, em escolas públicas das cidades de Vitória de Santo
Antão e Gravatá - Pernambuco, com o auxílio de peças taxidermizadas.

