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Introdução

No correr dos últimos trinta anos, os que atuam na 
área da educação ambiental têm gradualmente tomado 
consciência da riqueza e da amplitude do projeto 
educativo que ajudaram a construir. Deram-se conta de 
que o meio ambiente não é simplesmente um objeto de 
estudo ou um tema a ser tratado entre tantos outros; 
nem que é algo a que nos obriga um desenvolvimento 
que desejamos seja sustentável.

Em vista de sua amplitude e por exigir mudanças 
em profundidade, o projeto educativo da educação 
ambiental é certamente de difícil realização. Ele requer 
o envolvimento de toda a sociedade educativa: escolas, 
museus, parques, municipalidades, organismos 
comunitários, empresas etc. Cabe a cada ator definir 
seu "nicho" educacional na educação ambiental, em 
função do contexto particular de sua intervenção, do 
grupo alvo a que se dirige e dos recursos de que dispõe: 
trata-se de escolher objetivos e estratégias de modo
oportuno e realista, sem esquecer, contudo, do conjunto 
de outros objetivos e estratégias possíveis [1].

Entretanto, a nova sociedade que está sendo 
moldada necessita de indivíduos muito mais capazes do 
ponto de vista de criatividade e geração de 
conhecimento, conforme antecipado por alguns autores. 
Essas idéias enfatizam e valorizam a abordagem estar 
junto virtual e, conseqüentemente, a necessidade de se 
desenvolver ferramentas novas (de comunicação e 
interação) totalmente reformuladas e especialmente 
projetadas para essa abordagem, ao invés de tentar 
adaptar as existentes sem muito sucesso. Além disso, 
enfatizam a importância do Ensino Superior e suas 
áreas de atuação: ensino, pesquisa e extensão [2, 3].

A Classe Insecta ou Hexápoda, considerada a maior 
e a mais evoluída do ramo Arthropoda, vulgarmente 
chamados insetos, é particularmente observada pelos 
entomólogos e zoólogos como maior grupo animal e 
representa o seu elevado número de espécies, mais da 
metade dos seres vivos [4]. 

Muitos insetos são extremamente importantes para 
o homem e sem eles a sociedade humana não poderia 
existir na sua forma presente, pelas suas atividades de 

polinização, fornecer mel, seda e outros produtos de 
valor comercial, que servem como alimento para o 
homem e outros animais, muitos são utilizados no 
controle biológico, têm sido úteis em medicina e 
pesquisa científica, alguns são nocivos ao homem e 
animais, como vetores de doenças e outros são 
prejudiciais às plantas causando anualmente enormes 
perdas em colheitas agrícolas e produtos armazenados
[5].

Assim como todos os outros animais da Terra, os 
insetos estão encarando uma enorme ameaça de 
extinção. Certamente, muitos milhares de espécies 
tornaram-se extintas durante o ultimo século como 
resultado de uma desenfreada mudança no uso da terra 
e desflorestamento. Com a aceleração da perda de 
diversidade biológica em todo o mundo, as estimativas 
sobre o numero de espécies de insetos que se tornarão 
extintas no ano 2025 alcançam os milhões [6]. 

O objetivo deste trabalho é veicular informação
sobre ecologia, meio ambiente e conservação ambiental 
integradas aos conhecimentos entomológicos, 
modificando a visão das comunidades rurais sobre 
manutenção dos ecossistemas rurais.

Metodologia

O trabalho foi realizado em Escolas Rurais e 
Comunidades dos Municípios de Escada, Timbaúba e 
Tracunhaém, Região da Mata Norte e Sul de 
Pernambuco, com alunos, professores do Ensino 
Fundamental e Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/ UFRPE. Consultou a Secretaria de 
Educação dos Municípios, a fim de realizar o 
levantamento das escolas rurais. Após o contato com as 
Secretarias de Educação cada escola teve aulas teóricas 
sobre morfologia externa dos insetos, importância 
econômica, médica, ecológica, métodos de coleta e 
orientações sobre coletas que devem ser feita para fins 
didáticos e científicos, como também palestras sobre 
meio ambiente, poluição, reciclagem de lixo orgânico e 
inorgânico (Fig. 2B, C, D). Este foi executado no 
período de maio a setembro de 2009. Os alunos foram 
orientados por professores e estagiários do 
Departamento de Biologia/ Área de Zoologia/
Laboratório de Entomologia Forense (LEF) / UFRPE. 



Os insetos capturados foram levados para a sala de 
aula e com a utilização de pinças histológicas, foram 
feitos todos os processos de triagem, colocados em 
bandejas retangulares de polietileno por Ordens. Em 
seguida iniciou-se a técnica de montagem dos insetos, 
posteriormente foram levados para o Laboratório de 
Entomologia da UFRPE, onde se colocou na estufa por 
aproximadamente 48 a 72 horas para desidratarem, a 
uma temperatura de 50°C. Após todo processo de 
triagem, montagem e secagem dos insetos orientou-se
os alunos na preparação das caixas entomológicas e 
junto com eles foram feitas às identificações em nível 
de Ordens, através das Chaves de identificação de 
Gallo et al. [5] e Borror [7] e separados até família. Os 
insetos foram organizados nas caixas de acordo com as 
Ordens com a ajuda dos alunos e doadas às escolas.

Em conformidade com os objetivos do trabalho de 
educação ambiental e consciência ecológica foram 
proferidas aulas teóricas, práticas, organização do 
acervo da Coleção Entomológica Didática e palestras 
sobre educação ambiental, abordando a 
conscientização da importância da biodiversidade e da 
preservação dos ecossistemas dando ênfase à 
Entomofauna.

Resultados e Discussão

Constatou-se com os resultados alcançados na 
participação deste projeto um total de nove Escolas 
Rurais dos Municípios de Escada (Escola Municipal
Ministro André Cavalcanti, Escola Municipal Lygia 
Magdala e Escola Mário Domingues (Fig. 2A), 
Timbaúba (Escola Coronel João de Andrade e Escola 
Manoel Ferreira Costa Azevedo) e Tracunhaém (Escola 

Anísio Cabral, Escola Maria Laura, Escola João Lira 
Maranhão e Escola Santa Teresinha) (Tabela 1).

A realização das aulas sobre educação ambiental e 
consciência ecológica, houve uma ampla divulgação da 
Extensão Universitária na sociedade, em virtude da 
interação das Escolas e Comunidades Rurais e UFRPE.

Foram atendidas três escolas rurais de Escada, duas 
de Timbaúba e quatro de Tracunhaém, atingindo um 
total de 457 alunos. O Município com maior número de 
alunos conscientizados foi o de Escada com 50,55%, 
seguido de Timbaúba 27,13% e por fim Tracunhaém 
22,32% (Fig. 1). O Projeto de Educação Ambiental 
conseguiu atender durante os cinco meses de trabalho 
um público alvo de 682 participantes, contando com 
pessoas das comunidades.
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Tabela 1. Quantidade de alunos conscientizados nas Escolas Rurais e Comunidades dos Municípios de Escada, Timbaúba e 
Tracunhaém da Região da Mata Norte e Sul de Pernambuco, durante o período de maio a setembro de 2009.

MUNICIPIO
S

ESCOLAS MUNICIPAIS QUANTIDADE DE ALUNOS

Escola Municipal Ministro André Cavalcanti 54

Escola Municipal Lygia Magdala 116Escada

Escola Mário Domingues 61

Escola Coronel João de Andrade 67
Timbaúba

Escola Manoel Ferreira Costa Azevedo 57

Escola Anísio Cabral 24

Escola Maria Laura 25

Escola João Lira Maranhão 21
Tracunhaém

Escola Santa Teresinha 32

Figura 1. Percentual da quantidade de alunos abordados nas Escolas Rurais e Comunidades dos Municípios de Escada, Timbaúba e 
Tracunhaém da Região da Mata Norte e Sul de Pernambuco, durante o período de maio a setembro de 2009.

Figura 2. A. Escola Municipal Mário Domingues visitada durante o projeto; B. Aluno mostrando a atividade didática; C. Aula 
teórica sobre coleta, reciclagem, poluição ambiental e biodiversidade dos insetos; e D. Alunos em atividades educativas ministrada, 
durante o período de maio a setembro de 2009.  


