
 Com o intuito de cumprir a missão da Unesc de 
“Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para 
promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente 
de vida”, o Museu de Zoologia Professora Morgana 
Cirimbelli Gaidzinski promove o conhecimento sobre a 
fauna e sensibiliza o público para as questões ambientais 
por meio de seus programas educativos.

 A perda da diversidade biológica no planeta 
em decorrência de diferentes impactos ambientais tem 
sido discutida e alertada pela comunidade científica, 
pelos governos e pelas entidades ambientalistas. Os 
principais impactos responsáveis pela perda da fauna são: 
desmatamento, uso de defensivos químicos, queimadas, 
atropelamentos em rodovias, caça ilegal e tráfico de 
animais silvestres.

 O significativo número de espécies no acervo, 
vítimas dos diferentes impactos acima citados, possibilita 
ao Museu de Zoologia desenvolver na comunidade ações 
que visam despertar a consciência pela preservação. 
No Museu, os animais em exposição se tornam 
importantes instrumentos de educação, sensibilizando e 
estimulando crianças, jovens e adultos a assumirem sua 
responsabilidade na conservação do meio ambiente.

 Convicto de que a educação ambiental é 
importante para preservar a vida e minimizar a degradação 
ambiental, o Museu tem desenvolvido programas 
educativos com escolas públicas e privadas, promovendo 
reflexões sobre os desafios para que a sustentabilidade 
seja possível no planeta Terra.

 Objetivando estabelecer relação de interação 
com os estudantes na construção do conhecimento, o 
Museu de Zoologia da Unesc utiliza diferentes recursos 
pedagógicos nos programas educativos, os quais 
despertam e estimulam os mecanismos sensoriais, 
fazendo com que os estudantes desenvolvam a 
criatividade, tornando-se participantes ativos no processo 
de aprendizagem.

 O uso de fantoches é relevante para a construção 
de aprendizagem lúdica e divertida no Museu. A alegria 
passada pelos fantoches permite às crianças participarem 
e interagirem com os personagens, recebendo 
as informações por meio de algo que as encanta 
emocionalmente. O debate com os fantoches possibilita 
um diálogo de respeito entre os animais e os estudantes, 
que deveria acontecer com qualquer adulto consciente de 
que somos parte do ambiente do planeta.

 O uso de desenhos tem possibilitado às crianças 
manifestarem seu aprendizado sobre a fauna por meio de 
formas, cores e tamanhos, expressando individualmente a 
sua percepção acerca do que viram e ouviram na visita ao 
Museu.

 A realização de jogos, competições e brincadeiras 
que estimulam o raciocínio; a utilização de recursos 
audiovisuais que sensibilizam e enriquecem o aprendizado; 
bem como a utilização de suas coleções didáticas têm 
sido ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do 
ensino no Museu.

 Além de promover uma reflexão sobre os 
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problemas ambientais, os programas educativos do 
Museu de Zoologia oportunizam aos seus participantes o 
desenvolvimento de habilidades que contribuem para o 
exercício da cidadania.                                                           


