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Introdução: O Comportamento Animal é um tema de interesse do ser humano de todas as idades. Isso se 
deve ao fato das pessoas vivenciarem o comportamento por meio de animais de estimação, de criação, 
zoológicos, programas de televisão etc. Assim, a característica transdisciplinar e concreta do 
comportamento animal, o torna um tema interessante como base para o ensino em várias frentes das 
Ciências Biológicas. Objetivos: produzir material didático sobre comportamento animal, que possa ser 
utilizado como ponto de partida para o ensino de Biologia e Ciências. Métodos: a estratégia adotada foi a 
produção de livros didáticos de fácil leitura e de vários formatos, que possam chamar a atenção de alunos 
do ensino fundamental e médio. Assim, estamos produzindo livros infantis, livros de poesia e livros 
direcionados aos professores. Resultados: RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO: foram produzidos, 
até o momento, 4 livros infantis: 1.“Iago, o macaco prego” cuja história se passa num zoológico, trabalha a 
questão do respeito, bem-estar e as interpretações antropomórficas do comportamento animal. 2.“A boca do 
peixe”, sobre o peixe tilápia-do-nilo cuja fêmea cuida dos filhotes na boca. Nesse caso, o professor pode 
trabalhar as questões de forma e função (por ex., boca com função de captura de alimento e de cuidado 
com os filhotes), introdução de espécies exóticas e pressão de predação. 3.“Meus pais cuidam de mim”, 
sobre animais que cuidam (das mais variadas formas) ou não dos filhotes. 4. “Um bem-te-vi lá no alto”, que 
fala do porque os bem-te-vis ficam em locais altos e o significado do seu canto. Todos os livros trazem 
sugestões ao professor sobre os diferentes temas que podem ser abordados com cada história. Esses livros 
estão em fase de ilustração. Foi produzido um livro de poesias sobre o comportamento dos animais, que 
traz ilustrações primitivistas e uma ficha biológica do animal. Um livro para o Professor está sendo 
elaborado, utilizando áreas abertas, como a Represa Municipal, para observação do comportamento como 
aula complementar ao ensino médio. Todo o material produzido conterá o logotipo do projeto e da UNESP. 
O material produzido é importante por trazer novidades e explicações sobre o comportamento animal, além 
de poder ser utilizado em várias situações no ensino de Ciências e Biologia. Como estamos produzindo 
livros de poesias, o alcance da produção poderá ser maior, pois é possível sua utilização em aulas de 
português e literatura, ou mesmo de geografia e artes. Pretendemos ainda, trabalhar com professores do 
curso de Letras e traduzir os livros para outros idiomas. Estamos elaborando um site contendo um glossário 
de termos relacionados ao comportamento animal, fotos e um canal de contato para os usuários dos livros. 
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