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Resumo 

 

As escolas são espaços privilegiados na implementação 
de atividades que propiciem reflexão sobre educação 
ambiental, desta forma, são fundamentais o 
desenvolvimento de projetos direcionados a atitudes 
comportamentais pessoais positivas com relação à 
biodiversidade. A entomologia que trata do estudo dos 
insetos, onde o seu objetivo é descrever a associação 
entre os seres vivos, relações ecológicas 
intraespecíficas (sociedades e colônias), interespecíficas 
(predatismo e mutualismo) é extremamente relevante 
neste estudo. Neste sentido a educação escolar deve 
favorecer a aptidão natural do aluno em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, 
estimular a busca pelo conhecimento. Esta busca se dá 
pelo livre exercício da curiosidade, que começa na 



 
 

infância e na adolescência, sendo alterada pelos anos 
na educação escolar, porém, permitindo ser trabalhada, 
estimulada, e se estiver adormecida, despertar (Morin, 
2003). Capra (2002) considera que a educação e a 
agricultura são duas áreas que devem caminhar juntas, 
e que precisamos de uma agricultura ecologicamente 
correta, que respeite a saúde do solo, que não use 
agrotóxicos, mas sim processos ecológicos (Capra, 
1982). O objetivo do trabalho é desenvolver uma 
atividade de ensino sobre insetos, para a educação 
básica, correlacionando fundamentos teóricos e práticos 
no ensino fundamental, e a importância sócio-
econômica-cultural deste reino animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As relações entre os seres humanos com os demais seres vivos e com a 

natureza ocorrem pela busca de condições favoráveis de sobrevivência. Contudo, a 

interferência do ser humano sobre a natureza possibilita incorporar experiências, 

técnicas, conhecimentos e valores produzidos na coletividade e transmitidos 

culturalmente. Sendo assim, a cultura, o trabalho e o processo educacional asseguram a 

elaboração e a circulação do conhecimento, estabelecem novas formas de pensar, de 

dominar a natureza, de compreender e se apropriar dos seus recursos. As DCEs 

(Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná) propõem que os conteúdos de Ciências 

sejam trabalhados de forma contextualizados, e que ocorra a interdisciplinaridade 

evitando a fragmentação dos conteúdos. 

A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e coletivamente 

construída, que influencia e sofre influências de questões sociais, tecnológicas, culturais, 

éticas e políticas (KNELLER,1980; ANDERY et al., 1998). 

Ressalta-se que, se o ensino de Ciências na atualidade representasse a 

superação dos estados pré-científicos, e científicos, na mesma expressividade em que 

ocorre na atividade científica e tecnológica, o processo de produção do conhecimento 

científico seria mais bem vivenciado no âmbito escolar, possibilitando discussões acerca 

de como a ciência realmente funciona (DURANT, 2002). 

Nesta unidade didática serão abordados conceitos para compreender as causas 

e consequências dos principais impactos ambientais, que estão ocorrendo no planeta 

terra, e atividades significativas que irão desenvolver nos alunos a sensibilização para a 

mudança de atitudes e hábitos de preservação ambiental, tornando-os aptos a decidir e 

atuar na realidade sócio-ambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem 

estar de cada um e da sociedade local e global. 

Muitos dos alunos trazem consigo uma visão de que esses animais são 

nocivos, por causarem grandes prejuízos à pecuária, à lavoura, ao meio ambiente 

e ao homem, pois muitos deles são venenosos, ou mesmo, podem picar, queimar, 

provocar alergia e vermelhidão, ou mesmo causar a morte. A compreensão da 

importância dos insetos e dos seus benefícios à natureza e ao homem é 

extremamente relevante para a sociedade atual que deve estar alinhada com este 

saber, tanto no que diz respeito aos aspectos culturais, econômicos e ecológico. 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma atividade de ensino sobre os insetos, para a educação 

básica, correlacionando fundamentos teóricos e práticos no ensino fundamental, 

demonstrando a importância sócio-econômica-cultural deste reino animal. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Apresentar um estudo sobre a entomologia e sua importância, 

destacando as relações harmônicas e desarmônicas dos insetos. 

2. Proporcionar aos alunos um estudo sobre a importância desses 

animais no meio ambiente.  

3. Identificar os processos de transformação dos insetos, apontando 

sua influência sobre a vida das pessoas e constatar seus benefícios 

cientificamente.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. BIODIVERSIDADE 

 

A natureza é formada por vários tipos de ambientes, todos eles ocupados por 

diferentes seres vivos. Os artrópodes devido a sua numerosa quantidade de espécies 

apresentam uma biodiversidade muito grande. Pensar o conceito biodiversidade na 

contemporaneidade implica ampliar o entendimento de que essa diversidade de espécies 

considera em diferentes níveis de complexidade, habita em diferentes ambientes, 

mantem suas interações de dependência e está inserida em um contexto evolutivo. 

Esse conteúdo estruturante visa, por meio de conteúdos específicos de ciências, 

a compreensão do conceito de biodiversidade e demais conceitos intrarrelacionados. 

Espera-se que o estudante entenda o sistema complexo de conhecimentos científicos 

que interagem num processo integrado e dinâmico envolvendo a diversidade de espécies 

atuais e extintas; as relações ecológicas estabelecidas entre essas espécies com o 



 
 

ambiente ao qual se adaptaram, viveram e ainda vivem; e os processos evolutivos pelos 

quais tais espécies tem sofrido transformações (DCE, 2006). 

A conservação e o uso sustentável da biodiversidade, assim como a 

possibilidade de produção de bens e serviços ambientais e da geração de emprego e 

renda representam as melhores formas de valorizar e proteger o patrimônio ambiental. 

Para garantir a sua preservação, os seres humanos devem proteger e conservar todas as 

formas de vida no Planeta Terra (Manual de Educação para o Consumo Sustentável, 

2005). 

Os insetos merecem ser estudados por várias razões. Uma delas é sua 

diversidade, que não encontra rival entre os seres vivos. Quase 80% de todas as 

espécies de animais são classificadas como insetos. Alguns são encontrados em 

desertos áridos, outros vivem em fontes termais cuja temperatura chega a 80°C; 

existem insetos em picos montanhosos permanentemente cobertos de neve a 

mais de 6.000 metros de altitude; outros vivem sob temperaturas árticas inferiores 

a 20°C. (site - Portal São Francisco). 

Uma segunda razão muito importante para estudarmos os insetos é que a      

produção de alimentos e outros produtos para uma população humana sempre crescente 

exige que manipulemos os ecossistemas de maneira responsável. No princípio do século 

passado, existia uma crença entre muitos entomologistas de que era imperativo controlar-

se os insetos para a sobrevivência da raça humana. Embora saibamos hoje que apenas 

uma pequena fração das espécies de insetos constitui-se em pragas (cerca de 2%), 

ainda é verdade que essas pragas podem competir significativamente com o homem por 

alimentos e outros recursos. (site - Portal São Francisco). 

A Embrapa, em parceria com o INSTITUTO BUTANTÃ e Universidade de 

Brasília, está desenvolvendo um projeto que envolve a produção de novos biomateriais 

isolados das teias de aranhas brasileiras. As teias de aranhas (figura 1) são constituídas 

de proteínas flexível de grande resistência e de dureza comparadas com o aço e com as 

fibras sintéticas. Genes associados à produção das proteínas das teias foram clonados, 

inseridos em bactérias transgênicas e assim teias de aranhas foram produzidas em 

laboratório. (site - Portal São Francisco). 

A biodiversidade das teias de aranhas encontradas no Brasil deverá permitir o 

desenvolvimento de novos biopolímeros de interesse econômico, como fibras para 

suturas em microcirurgia. As proteínas das teias estão sendo produzidas também nas 

folhas e sementes de plantas, assim como no leite de animais geneticamente 



 
 

modificados, de forma a avaliar qual o sistema transgênico será mais eficiente para a 

produção em larga escala e com custo mais reduzido.  

 

3.2. A PESQUISA 

 

A pesquisa é uma estratégia de ensino que visa à construção do conhecimento. 

Essa estratégia inicia-se na procura de material de pesquisa, passa pela 

interpretação desse material e chega à construção das atividades. A pesquisa pode ser 

apresentada na forma escrita ou oral, entretanto, para que os objetivos pedagógicos 

sejam atingidos, se faz necessário que seja construída com redação do próprio 

estudante, pois ao organizar o texto escrito ele precisará sistematizar ideias e explicitar 

seu entendimento sobre o conteúdo com recursos do vocabulário que domina (DCE, 

Ciências, pág. 74). 

 

4. ATIVIDADES SUGERIDAS 

 

4.1. ATIVIDADE 1 

   

Realizar palestras, seminários com profissionais capacitados. Convite á um 

Agrônomo, para esclarecimento a comunidade, sobre os cuidados que devemos ter com 

esses insetos: aranha marrom, escorpiões, ácaros, etc. Também explicar para os alunos 

quanto á importância dos insetos ao meio ambiente: 

• Agricultura 

• Medicina 

• Alimentação 

• Aspectos, culturais, econômicos e religiosos.  

 

4.2. ATIVIDADE 2 

 

Apresentar o vídeo no intuito de contribuir de forma eficiente para o aprendizado 

dos alunos sobre a importância dos insetos. 

 

• Trabalhar com vídeos: Vida de Insetos, algumas informações possíveis. 

o http://video-e-filme.blogspot.com.br/2007/09/corrida-dos-insetos-

animao.html  

acessado em 22/08/2012; 



 
 

o http://www.youtube.com/watch?v=lM4ANN8dIt4&feature=related  

acessado em 14/09/12; 

o http://www.ogrilofeliz.com.br/  

acessado em 28/08/2012; 

 

• Objetivo: Motivar e facilitar a aprendizagem do aluno, através do uso de 

documentários e filmes sobre a ciência dos insetos, permitindo um diálogo sobre 

as questões ambientais, sócio-econômicas e culturais. 

 
 
4.3. ATIVIDADE 3 

 

Os jogos e atividades recreativas, criados ou adaptados podem se constituir em 

boas alternativas de ações facilitadoras da aprendizagem significativa. Para que isso 

ocorra, é necessário que esses jogos e atividades apresentem as seguintes 

características: Interatividade; Atratividade; Incentivo; Desafio; Motivação. Como exemplo 

de jogos cita-se: quebra-cabeça, bingo, baralho com figuras dos insetos, entre outros.  

 

4.4. ATIVIDADE 4 

 

Elaborar e aplicar um questionário para determinar o conhecimento prévio dos 

alunos sobre os insetos (pré-teste), e ao final das atividades previstas aplicar novamente 

o questionário (pós-teste) para verificar o nível de aprendizagem. O questionário será 

composto por perguntas pertinentes aos insetos como a seguir:  

 

1. Quais características estariam, relacionadas ao grande sucesso dos 

artrópodes no planeta? 

 

2. Os insetos são distribuídos por mais de 30 ordens. Nesta pergunta os 

alunos deverão buscar informações sobre a ordem que pertence 

determinados insetos selecionados na aula:  

a. Filo: Artrópodes; 

b. Classe: Insetos; 

c. Ordens:  

i. Dípteros: mosca, mosquito; 



 
 

ii. Himenópteros: abelha, formiga, vespa; 

iii. Coleópteros: joaninha, vagalume, besouros; 

iv. Lepidópteros: borboleta, mariposa, bicho-da-seda; 

v. Ortópteros: grilo, gafanhoto, barata; 

vi. Isópteros: cupim; 

vii. Homópteros: cigarra e pulgão de plantas; 

viii. Hemípteros: percevejo, barbeiro. 

 

3. Qual a importância da interação biológica dos insetos com o meio 

ambiente? 

 

4. Cite exemplos da importância econômica dos insetos.  

 

5. Qual a importância dos insetos decompositores da matéria orgânica no 

meio ambiente? 

 

4.5. ATIVIDADE 5 

 

Mapas Conceituais 

 

Construir os mapas conceituais, quando o aluno apresenta certo conhecimento 

sobre o assunto á ser trabalhado. 

 

...avaliar o que o aluno sabe em termos conceituais, isto é, como ele 
estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina, integra, 
conceitos de uma determinada unidade de estudo, tópico, disciplina etc. 
(MOREIRA, 2006,p.19).  

 

4.6. ATIVIDADE 6 

 

Trabalho em grupo: No trabalho em grupo, o estudante tem a oportunidade de 

trocar experiências, apresentar suas proposições aos outros estudantes, confrontar 

ideias, desenvolver espírito de equipe, atitude colaborativa, pesquisas sobre o tema, 

seminários, entrevistas com pessoas-fonte, debates, discussões, painéis integrados, 

trabalhos experimentais, demonstrações. 



 
 

 

4.7. ATIVIDADE 7 

 

Exposição teórica sobre a importância econômica e para a saúde. Nesta 

atividade serão abordados textos e artigos da EMBRAPA e do Instituto Butantã: A 

Embrapa, em parceria com o Instituto Butantã, e Universidade de Brasília, está 

desenvolvendo um projeto que envolve a produção de novos bio materiais isolados das 

teias de aranhas brasileiras. As teias de aranhas são constituídas de proteínas flexíveis 

de grande resistência e de dureza comparadas com o aço e com as fibras sintéticas. 

Genes associados à produção das proteínas das teias foram clonados, inseridos em 

bactérias transgênicas e assim teias de aranhas foram produzidas em laboratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Teias de aranha 
Fonte: http://cienciaseviver.blogspot.com.br/2011/04/estudo-com-aranhas-no-espaco.html 

 
 

4.8. ATIVIDADE 8 

 

Nesta atividade serão abordados as questões da interação dos insetos com o 

homem, destacando-se as doenças transmitidas.  

 

4.9. ATIVIDADE 9 

 

Nesta atividade serão abordados os agentes polinizadores das angiospermas. O 

termo Entomofilia será abordado na aula bem como sua descrição. Entomofilia: é a 

polinização que se realiza por meio de insetos. As flores são perfumadas e exibem 

corolas ou brácteas coloridas e atraentes. O odor e a cor atraem os insetos para as 

flores, as quais possuem espécies de glândulas chamadas nectários, que servem para 

produzir uma solução adocicada chamada néctar. O néctar é alimento para o inseto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Polinização 
Fonte: http://animeassistir.blogspot.com.br/2012/04/lista-de-animes-online.html 

 

4.10. ATIVIDADE 10 

 

Fisiologia e Anatomia dos insetos: 

 

Os estudos de zoologia desenvolveram-se mais rapidamente a partir dos 

avanços tecnológicos, posteriores a 1800, com o desenvolvimento das técnicas de 

conservação dos animais que permitiram estudos anatômicos comparativos, dando novo 

impulso à sistemática animal e aperfeiçoando as observações e descrições feitas por 

Aristóteles (RONAN, 1987 a; MAYR,1998). 

Nesta etapa vamos estudar os órgãos, anatomia interna dos insetos. E também 

as funções, sistemas, circulação, respiração, excreção e metamorfose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 
Morfologia estrutural da aranha 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 
Morfologia estrutural da formiga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 
Morfologia estrutural do gafanhoto 

 

4.11. ATIVIDADES LÚDICAS 

 

As atividades lúdicas além de facilitar a aprendizagem do aluno, faz uma 

integração entre o professor e aluno, podendo utilizar-se de instrumentos que promovam 

a imaginação, a exploração, a curiosidade e o interesse, tais como jogos, brinquedos, 

modelos, exemplificações realizadas habitualmente pelo professor. 

 

• Músicas: 

o CANÇÃO DOS INSETOS 
 

Olha que coisa mais linda 

Olha que coisa mais linda 

O inseto que passa 



 
 

Com duas antenas   

E seis patas 

Cabeça; Tórax e Abdome 

Hemolinfa é a circulação 

Traqueal é a respiração 

Tubos de malpighi a excreção. 

 

5. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A construção de uma educação básica direcionada à cidadania tornou-se 

essencial quando a situação mundial e a brasileira foram analisadas. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

e os temas transversais vieram com objetivo de reformar o sistema educacional 

brasileiro. 

Essas propostas surgem da necessidade de se oferecer um ensino de qualidade 

e de se estabelecer uma referência curricular nacional cuja abrangência estenda-se por 

todo o país, contribuindo para a construção da unidade e garantindo o respeito à 

diversidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais configuram uma proposta aberta e 

não um modelo preestabelecido imposto às escolas. Visam também à valorização da 

capacidade de utilizar crítica e criativamente os conhecimentos transmitidos e não o 

simples acúmulo de informações. 

Tais Parâmetros buscam, então, indicar vias facilitadoras para que os problemas 

de ensino no Brasil sejam enfrentados tendo como eixo o desenvolvimento das 

capacidades do aluno, sendo ele o sujeito de sua própria formação, interagindo com 

professores e com o conhecimento. 

Para que tal proposta seja efetivada, é necessário que a escola tenha redefinida 

sua função e possibilite a integração das diferentes áreas do saber, assim como questões 

ligadas à Ética, ao Meio Ambiente, à Orientação Sexual, á Saúde, à Pluralidade Cultural 

e ao Trabalho e Consumo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se, nestas diretrizes, que no processo de ensino-aprendizagem a 

construção de conceitos pelo estudante não difere, em nenhum aspecto, do 

desenvolvimento de conceitos não sistematizados que traz de sua vida cotidiana. 

O aprendizado dos estudantes começa muito antes do contato com a escola. 



 
 

Por isso, aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o 

primeiro dia de vida e qualquer situação de aprendizagem na escola tem sempre uma 

história anterior. 

Há, no entanto, uma diferença entre o aprendizado anterior e o aprendizado 

escolar. O primeiro não é sistematizado, o segundo é, além disso, este objetiva a 

aprendizagem do conhecimento científico e produz algo fundamentalmente novo no 

desenvolvimento do estudante. 

 

Segundo Vygotsky 1991, a mente humana cria estruturas cognitivas 
necessárias à compreensão de um determinado conceito trabalhado no 
processo ensino-aprendizagem. As estruturas cognitivas dependem desse 
processo para evoluírem e somente serão construídas à medida que novos 
conceitos forem trabalhados. Esse processo propicia a internalização dos 
conceitos e sua reconstrução na mente do estudante. 

 

Os conceitos científicos que Vygotsky descreve em suas obras referem-se ao 

conhecimento sistematizado e ensinado na escola, como forma de representação, por 

meio de modelos, do conhecimento produzido pela ciência. O processo de construção 

desse conhecimento escolar se constitui na dialética entre os diferentes saberes sociais e 

seus respectivos significados. Tal embate, ora contribui para a construção do 

conhecimento científico pelos estudantes, ora se configura como obstáculo conceitual à 

sua reelaboração. 

Dentre os saberes sociais, os conhecimentos científicos e os do cotidiano “se 

mostram como campos que se inter-relacionam com o conhecimento escolar” 

(LOPES,1999, p.104), porém não sem contradições. O conhecimento cotidiano tem 

origem empírica e é a soma dos conhecimentos sobre a realidade produzida na 

cotidianidade.  

O educando, nos dias atuais, tem mais acesso a informações sobre o 

conhecimento científico, no entanto, constantemente reconstrói suas representações a 

partir do conhecimento cotidiano, formando as bases para a construção de 

conhecimentos alternativos, úteis na sua vida diária (DCE, Ciências, p.59). 
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