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RESUMO 
Introdução: O Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 
Universidade Federal de Goiás, regional Catalão, atua na perspectiva 
interdisciplinar para a formação de professores habilitados em Ciências da 
Natureza enfatizando o ensino e a docência. Dessa forma os professores das 
diferentes áreas estão em um processo de consolidação da interdisciplinaridade 
no curso. No 1º semestre de 2016 os docentes do 2º período elegeram os 
adágios (tipo de provérbio/ditado popular) como forma de trabalhar 
interdisciplinarmente e também ser uma forma relacionar os conhecimentos 
populares com os científicos, tornando o processo de ensino e aprendizagem 
mais próximos da realidade dos acadêmicos. Objetivos: Apresentar uma análise 
de alguns adágios e as possibilidades para o ensino de conceitos biológicos, 
químicos e físicos. Material e Métodos: Na disciplina de Ciências da Natureza 
– Biologia I, oferecida ao 2º período de Licenciatura em Educação do Campo 
– habilitação Ciências da Natureza (UFG – Regional Catalão) foram solicitados 
aos alunos que elegessem alguns adágios que pudessem ser utilizados para o 
ensino de Ciências da Natureza. Os alunos após realizarem pesquisas e 
reflexões sobre os adágios entregaram, individualmente, os resultados que 
foram analisados pelo docente para posteriores reflexões coletivas, a fim de 
identificar e construir uma teia de possiblidades de estratégias de ensino de 
conceitos das Ciências da Natureza. Resultados: 20 alunos apresentaram os 
seguintes adágios: 35% (7)“Filho de peixe peixinho é”; 20% (4)“ Agua mole em 
pedra dura tanto bate até que fura, os esses dois foram os mais citados, tal 
foto se deve pela sua alta popularidade e de serem temas específicos que os 
alunos estavam estudando. Os demais alunos (45%) cada um citou um diferente: 
A cara do pai escarrada e cuspida; Tal pai, tal filho; Uma maçã podre estraga 
todo o cesto; Quem não se comunica se trumbica; Na natureza nada se cria, 
tudo se transforma; Quem nasce primeiro o ovo ou a galinha; Melhor prevenir do 
que remediar; Jaboti em árvore é enchente ou mão de gente;1 Ai, Ai, Ai carrapato 
não tem pai. A partir deles dividimos as possibilidades de trabalho interdisciplinar 
com os adágios citados: 1 Solo - trabalha-se os processos químicos, físicos e 
biológicos - da formação dos solos, a constituição do solo, os processos de 
nutrição e decomposição; 2 Plantas - processos químicos, físicos e biológicos 
da fotossíntese, decomposição, nutrição, hormônios e crescimento dos vegetais; 
3 Atmosfera - processos químicos, físicos e biológicos da constituição da 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

88 

atmosfera, Ciclos de alguns Gases, Poluição, tipos climáticos; 4 Água - 
processos químicos, físicos e biológicos do ciclo da água; 5 Genética: leis de 
Mendel, fenótipo e genótipo; 6 Promoção da saúde e meio ambiente - com 
cuidados na prevenção de doenças, alimentação saudável, orgânicos, relações 
ecológicas e preservação do meio ambiente. Conclusão: o uso de adágios é 
uma estratégia de formação de professores interdisciplinar em Ciências da 
Natureza que envolve além da interdisciplinaridade um processo de ensino e 
aprendizagem significativos. O usodos adágios é um resgate à cultura popular, 
rico em sentidos e significados que precisam ser explorados desde em todos os 
níveis e espaços educativos. 
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