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Introdução

A Classe Insecta constitui o maior grupo 
animal vivo da Terra, correspondendo a cerca de 4/5 de 
todo o Reino Animal [1]. Esses organismos possuem 
ecologia variada, podendo dominar cadeias e teias 
alimentares, desempenhando diversas funções nos 
ecossistemas, como: participação na reciclagem de 
nutrientes e propagação e manutenção da estrutura das
comunidades de plantas [2]. Além disso, podem ocupar
os mais diversos tipos de habitat, tendo na Entomologia 
a ciência que os estuda sob todos os aspectos, incluindo 
sua relação com os seres humanos, animais e plantas [3 
e 4]. 

Por apresentarem uma variedade de formas, 
cores e tamanhos e por estarem amplamente 
distribuídos, estes organismos são facilmente 
encontrados e acabam despertando o interesse de 
crianças e jovens em período escolar. Diante disso, 
muitas Universidades são freqüentemente procuradas 
por estudantes do ensino Fundamental e Médio com o 
objetivo de obterem informações sobre os insetos,
visando utilizá-los em Feiras de Ciências e de 
Conhecimentos nas escolas [5].

Assim, levando em consideração esses aspectos, 
percebe-se que os insetos representam um grupo com 
grande viabilidade para ser utilizado em atividades de 
ensino e extensão, uma vez que oferecem subsídios 
para que os professores de escolas de Ensino Médio e 
Fundamental disponibilizem aos seus alunos 
oportunidades práticas de aprendizagem de conceitos 
concretos em Ciências e Biologia.

Material e Métodos

Foram realizadas atividades em escolas da rede 
pública e particular do município de São José do 
Belmonte - PE e arredores. A divulgação do trabalho 
foi realizada através de visitas às mesmas, onde 
procedeu-se o cadastro das turmas interessadas em 
participar da proposta, estabelecendo-se um 
cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

As atividades realizadas compreenderam diversas 
etapas. Nas escolas, foram aplicados questionários aos 
estudantes com o objetivo de analisar a Percepção e 

Conhecimento dos mesmos acerca dos insetos. Já na 
UAST/UFRPE, os alunos receberam aulas teóricas, 
abordando noções básicas de morfologia, biologia e 
importância desses organismos.

Posteriormente, foram desenvolvidas dinâmicas de 
grupo com o auxilio de modelos didáticos contendo fotos de 
vários animais citados nos questionários, os quais foram 
distribuídos aleatoriamente à turma para construção de um 
mural com os termos: INSETOS e NÃO-INSETOS. Os 
alunos organizaram as fotos recebidas, de acordo com os seus 
próprios conhecimentos.

Após o preenchimento do mural, foram repassadas 
informações básicas de identificação e diferenciação da 
Classe Insecta em relação aos demais Artrhopoda, através de 
características gerais da Classe. A partir daí, os alunos 
reavaliaram a organização das fotos no mural, corrigindo a 
posição daquelas que se encontravam classificadas de forma 
“errônea”. Também foram repassadas informações sobre os 
métodos usuais de coleta, montagem e conservação de Insetos 
para uso didático. Por fim, visando uma maior fixação do 
conteúdo abordado, realizou-se a confecção de modelos 
didáticos de insetos pelos próprios alunos participantes do 
projeto e brincadeiras com um “dominó entomológico”
contendo fotos e perguntas associadas aos representantes da 
Classe Insecta.

Após o treinamento em laboratório, os alunos foram 
levados ao campo para realizar a coleta dos insetos,
utilizando redes entomológicas e de varredura (para coleta 
direta de insetos em vôo ou presentes na vegetação rasteira), 
além de tubo sugador (para coleta de pequenos insetos sobre 
folhas, ramos, caules, frutos). 

O material coletado foi devidamente etiquetado e 
acondicionado em frascos de vidro contendo álcool a 70% ou 
em envelopes entomológicos. Posteriormente, os exemplares 
obtidos foram levados ao laboratório de 
Entomologia/Ecologia da UAST/UFRPE para triagem e 
identificação.

Em laboratório, os insetos coletados foram colocados 
em placas de Petri e, com o auxílio de lupa binocular, 
separados ao nível de Ordem. A partir daí, procedeu-se a 
montagem desses organismos pelos próprios estudantes, de 
acordo com as técnicas rotineiras, utilizando-se isopor, 
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alfinetes, pinças, estiletes entomológicos e tiras de 
papel. Após a montagem os indivíduos foram 
colocados na estufa para secar, a uma temperatura de 
50°C, por um período de 24 a 48 horas.

Posteriormente, foram montadas caixas 
entomológicas pelos estudantes das escolas 
participantes, as quais foram doadas às mesmas para 
utilização em Feiras de Ciências e de Conhecimento 
nas escolas. Além disso, foram repassadas também 
informações sobre montagem de maquetes, cartazes e 
painéis com insetos, para fins didáticos.

Todas as atividades foram desenvolvidas tendo 
como monitores os estagiários do Laboratório de 
Entomologia da UAST/UFRPE e supervisionadas pelos 
professores de Entomologia da instituição.

Resultados e Discussão

Os questionários foram aplicados a 200 
estudantes do Ensino Fundamental (6ª série) e Médio 
(3° Ano) das Escolas Professor Manuel de Queiroz, 
Walmyr Campos Bezerra e Colégio Municipal Dr. 
Arcôncio Pereira, localizadas no município de São José
do Belmonte - PE. A maior representatividade de 
estudantes foi do Colégio Municipal Dr. Arcôncio 
Pereira (50%), seguido da Escola Professor Manoel de 
Queiroz(35%) e da Escola Walmyr campos Bezerra 
(15%) (Fig. 1). 

Observou-se que o termo “inseto”, utilizado 
pelos entrevistados, possui ampla categoria 
etnotaxonômica, estando relacionado a animais que 
provocam um sentimento de repulsa por transmitirem 
doenças, causarem medo, etc.. Além disso, engloba 
tanto os organismos inseridos na Classe Insecta (Fig. 2) 
quanto outros animais não relacionados 
sistematicamente (Fig. 3). 

De maneira geral, os estudantes associaram 
corretamente o hábito de muitos dos insetos citados 
com o ambiente em que esses organismos vivem, 
relacionando-os à vegetação, por exemplo. Entretanto, 
também fazem comentários sobre a vida dos insetos 
estarem ligadas a ambientes repulsivos, como esgotos, 
dentre outros (Figura 4).

Quanto à importância dos insetos para o 
homem e suas interações, apesar de apresentarem 
sentimento repulsivo, muitos dos entrevistados 
relataram que estes organismos desempenham 
importante papel considerando suas diversas funções, 
principalmente, no equilíbrio ecológico, ou seja, como 
componentes da cadeia alimentar e para a saúde 
humana, uma vez que muitos foram citados como 
vetores de doenças (Figura 5).  

Os insetos são importantes ferramentas de 
subsídio como de fixação de aprendizagem, além de 
serem amplamente encontrados na Natureza. A 
parceria entre a Universidade (UFRPE/UAST) e as 
Escolas da Região do Sertão do Pajeú, proporciona aos 
professores de Biologia e Ciências e os demais 
interessados, com pouco conhecimento na área, a 

oportunidade de aperfeiçoar e ampliar as informações até 
então conhecidas.
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FIGURA 1. Distribuição dos estudantes participantes do Projeto 
em função das escolas envolvidas.



                                            

FIGURA 3. Animais citados como “insetos” pelos 
participantes do projeto.

FIGURA 2. Insetos mais citados por estudantes das escolas 
participantes do projeto.

FIGURA 4. Locais onde os insetos são mais observados, 
de acordo com os estudantes das escolas participantes do 
projeto.

FIGURA 5. Importância que os Insetos apresentam, de acordo 
com os estudantes das escolas participantes do projeto.
.


