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Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 Atividades práticas são apontadas como um recurso importante para o ensino de Ciências. Contudo, fatores
limitantes como falta de equipamentos e instalações adequadas impedem sua ampla utilização pelos
professores do ensino fundamental. Além disso, a eficiência das práticas ministradas quase sempre não é
avaliada, dificultando ao professor saber a real aplicabilidade como ferramenta mediadora no processo de
ensino aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo construir caixas entomológicas como alternativa didática
as aulas de ciências nas escolas municipais e avaliar a eficiência dessa abordagem didática na construção do
conhecimento dos alunos envolvidos, discutindo a contribuição destas coleções neste processo do ensino de
ciências no ensino fundamental. A eficiência das aulas atividades será avaliada através da aplicação de
questionários antes e depois da montagem da coleção entomológica e os resultados obtidos serão comparados
pelo teste binomial. Espera-se que a montagem das coleções entomológicas auxiliem no aprendizado dos
alunos, fazendo com que derrubem mitos e construam uma visão crítica sobre o tema. Tais coleções constituem
material de baixo custo, devido à abundância dos insetos, sua facilidade de coleta e de utilização em sala de
aula.
Palavras-Chave:

 Insetos, Ferramenta educativa, Coleção entomológica
Justificativa: 

 O uso de recursos didáticos como propostas de trabalho na educação básica vem tomando espaço ao longo dos
anos e é uma importante ferramenta para facilitar a aprendizagem (SILVA et al., 2012) já que vai além do
ensino tradicional (RODRIGUEZ; PAIVA, 2017) e complementa ou substitui o material didático impresso que se
constitui em uma das principais mídias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem no Brasil; contudo, é
um dos mecanismos didáticos com piores índices nas avaliações discentes (HEINSFELD; PENA, 2017). Nesse
caso, várias estratégias de ensino têm sido utilizadas para facilitar a compreensão e a aprendizagem, bem
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como a prática docente, como a experimentação, aulas em ambientes externos e o uso de recursos
tecnológicos (LIMA; SILVA, 2016); o que condiz com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, já que
através do ensino pode-se estimular uma postura crítica que permita avaliar como a sociedade intervém na
natureza, visando assim, formar cidadãos mais atuantes e críticos (BRASIL, 1998). Autores como Baptista e
Nascimento (2017), Diedrich et al. (2017) e Ribeiro et al. (2017) avaliam atualmente a dinâmica interacional
envolvida na produção de materiais didáticos e como essas intervenções educacionais podem facilitar a
aprendizagem dos alunos, tornando as aulas mais interessantes, atraentes e serem base para métodos
pedagógicos inovadores. No que concerne ao ensino de Ciências, tem sido perceptível uma ação mecânica
interligada à mera transmissão de conteúdos, dissociados de contextos e significados (BAPTISTA;
NASCIMENTO, 2017) e sem abrir espaços para participação mais ativa dos estudantes, através de diálogos e
práticas científicas (RIBEIRO et al., 2017). Nesse contexto, o ensino da classe dos insetos faz parte do conteúdo
abordado na matriz curricular. Esses organismos são destacados por sua importância ecológica (ZAZYCKIA et
al. 2015) e econômica e da saúde (FRIZZAS et al., 2017), e seus estudos são realizados a partir de vários
métodos, nos quais se destacam as coleções entomológicas (MUNHOZ et al., 2015) como recurso interativo das
aulas (PEREIRA, 2016).
Resumo: 

 Atividades práticas são apontadas como um recurso importante para o ensino de Ciências. Contudo, fatores
limitantes como falta de equipamentos e instalações adequadas impedem sua ampla utilização pelos
professores do ensino fundamental. Além disso, a eficiência das práticas ministradas quase sempre não é
avaliada, dificultando ao professor saber a real aplicabilidade como ferramenta mediadora no processo de
ensino aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo construir caixas entomológicas como alternativa didática
as aulas de ciências nas escolas municipais e avaliar a eficiência dessa abordagem didática na construção do
conhecimento dos alunos envolvidos, discutindo a contribuição destas coleções neste processo do ensino de
ciências no ensino fundamental. A eficiência das aulas atividades será avaliada através da aplicação de
questionários antes e depois da montagem da coleção entomológica e os resultados obtidos serão comparados
pelo teste binomial. Espera-se que a montagem das coleções entomológicas auxiliem no aprendizado dos
alunos, fazendo com que derrubem mitos e construam uma visão crítica sobre o tema. Tais coleções constituem
material de baixo custo, devido à abundância dos insetos, sua facilidade de coleta e de utilização em sala de
aula.
Palavras-Chave:

 Insetos, Ferramenta educativa, Coleção entomológica
Metodologia: 

 As atividades serão desenvolvidas com turmas do nono ano do ensino fundamental, de escolas municipais de
Rio do Sul, que serão escolhidas a partir de indicações de alunos do Instituto Federal Catarinense. A duração
total da atividade, em cada escola, corresponderá a cinco aulas de quarenta e cinco minutos cada, ou seja,
duzentos e vinte e cinco minutos no total. Aula 1: Avaliação prévia – Duração 45 minutos As concepções
prévias dos estudantes acerca dos insetos serão investigadas por meio de um questionário (pré-teste) que
também funcionará como parâmetro de referência na avaliação da eficácia das atividades propostas ao final da
abordagem didática. É importante destacar que tais questionários servirão essencialmente para testar a
atividade de ensino e não como mecanismo para aferir notas. O questionário será constituido de três questões,
sendo uma objetiva e duas subjetivas. Na primeira, será mostrada uma seleção de quinze imagens de
organismos, sendo seis insetos e nove pertencentes a outros grupos, os quais rotineiramente as pessoas
confundem com insetos, como diplópodes, crustáceos, aracnídeos, serpentes e roedores (COSTA-NETO e
PACHECO, 2004). O objetivo dessa questão será o de averiguar a capacidade em diferenciar os insetos dos
outros grupos de artrópodes. O parâmetro avaliado nessa questão será a proporção de acertos em relação ao
número total de imagens. Na segunda questão será pedido que os alunos façam um desenho de um inseto e
indiquem suas principais estruturas como asas, pernas e antenas. O objetivo será saber o grau de
conhecimento da morfologia de um inseto apresentada pelos alunos. Os parâmetros de avaliação serão: (1)
proporção de acertos em relação a divisão correta do corpo (cabeça, tórax e abdome); (2) proporção de acertos
da posição correta das diferentes estruturas morfológicas, ou seja, número e posição correta das antenas,
pernas e asas, pois essas características morfológicas diferenciam os insetos de outros grupos de artrópodes
(aranhas, escorpiões, carrapatos, centopéias etc.). A última questão será para conhecer a importância dada
pelos estudantes aos insetos do ponto de vista etnoentomológico. Para isso será pedido que os alunos citem os
benefícios e malefícios causados por esses organismos ao homem e à natureza. As respostas serão agrupadas
em duas categorias: aspectos positivos e aspectos negativos dos insetos. Essa atividade terá por objetivo
avaliar a presença do antropocentrismo nas respostas, com a identificação de insetos “úteis e nocivos”, muito
difundida nos livros didáticos. Respostas esperadas abordam não só a relação inseto-homem, mas também sua
relação com plantas e outros organismos no ambiente (servir de alimento a outros animais, parasitas etc). Os
dados obtidos a partir do primeiro questionário nortearão as aulas subseqüentes, tanto a abordagem teórica
quanto a prática para a confecção da coleção entomológica. Aula 2: Abordagem Teórica – Duração 45 minutos
Será realizada uma aula teórica abordando alguns aspectos da entomologia, de forma a despertar nos alunos o
interesse sobre a confecção da coleção entomológica. Nesse momento, serão ressaltados o papel ecológico dos
insetos no ambiente, a utilização dos seus serviços pelo homem (mel, cera, polinização, controle biológico) e a
importância da conservação dessa fauna. Durante essa aula serão discutidos temas referentes à entomologia,
em concordância com os conteúdos próprios para o nono ano (BRASIL, 1998). Além disso, serão abordados
procedimentos rotineiros nos estudos entomológicos, como métodos de coleta e de como sacrificar os animais,
acondicionamento dos espécimes coletados e utilização de chaves de identificação. Será salientado também que
as coletas devem ser realizadas apenas com fins didáticos e científicos (SANTOS et al., 2006). Aula 3:
Confecção da coleção entomológica – Duração 90 minutos Para a realização da aula prática, os alunos serão
divididos em grupos de no máximo quatro pessoas. Cada grupo receberá uma placa de Petri com insetos
pertencentes a uma mesma ordem não identificada, ficando responsável pela montagem e identificação dos
insetos fornecidos em nível de ordem, com auxílio de chave de identificação simplificada, adaptada
especialmente para essa atividade. Essa atividade terá como objetivo estimular a capacidade de observação dos
alunos e familiarizá-los com as diferentes estruturas morfológicas dos insetos. Um roteiro contendo instruções
precisas e explícitas norteará a realização das atividades pelos alunos, o que dará autonomia aos grupos para
trabalharem em seu próprio ritmo e sem auxilio constante do professor. Além disso, bibliografia adequada será
disponibilizada para eventual consulta em caso de dúvidas. Após a montagem, os indivíduos serão organizados
sobre uma placa de isopor acondicionada em uma caixa de papelão contendo pequenos potes com naftalina
para conservação do material. Além disso, os insetos coletados que não for utilizados na confecção da coleção
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serão armazenados em solução de álcool a 70%, para serem utilizados em aulas práticas futuras. Aula 4:
Apresentação das coleções pelos grupos e aplicação do segundo questionário – Duração 45 minutos Por último,
cada grupo compartilhará os novos conhecimentos com a turma apresentando a identificação dos insetos em
nível de ordens e suas características morfológicas, hábitos, importância econômica e ecológica, resultado de
pesquisa bibliográfica. Ao final das apresentações, um novo questionário (pós-teste) será aplicado aos alunos
para posterior comparação entre o conhecimento prévio e o construído durante as aulas. Esse segundo
questionário também será composto por três questões, sendo estas confeccionadas nos mesmos moldes do
questionário anterior, porém, com outras imagens de animais e inversão da ordem das questões, de forma a
evitar o condicionamento dos alunos e a simples repetição das respostas do pré-teste. A coleção confeccionada
será doada ao estabelecimento de ensino, constituindo-se um recurso didático a ser utilizado no ensino
fundamental e médio da escola. Os dados obtidos provenientes dos dois questionários serão comparados por
meio de teste de proporções (teste binomial), uma vez que se comparará a proporção de acertos antes e depois
das aulas em todas as questões formuladas (CRAWLEY, 2002). Para a primeira questão, serão comparadas as
proporções de figuras assinaladas corretamente como sendo insetos. Para a segunda questão, o teste binomial
será utilizado para comparação entre a proporção de acertos nos dois critérios de avaliação: (1) morfologia
geral – desenhos que apresentavam a divisão do inseto em cabeça, tórax e abdome; (2) estrutura – desenhos
com a posição e número correto de antenas, pernas e asas. A finalidade desta segunda questão será avaliar a
capacidade de identificação de um inseto e conhecimento morfológico do mesmo. Na última questão, será
utilizado teste binomial para comparar a proporção das citações positivas versus negativas.
Referências: 

 ALBUQUERQUE, F.P.; MILLÉO, J.; LIMA, J.M.M.; BARBOLA,I.F. Entomologia no ensino médio Técnico agrícola:
uma proposta de trabalho. Revista Eletrônica de Educação, 8(3), 251‐265. 2014. ANDRADE, M.L.F.; MASSABNI,
V.G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências. Ciência e
Educação, 17(4), 835‐854. 2011. AZEVEDO,H.J.C.C.; FIGUEIRÓ, R.; ALVES, D.R.; VIEIRA, V.; SENNA, A.R. O
uso de coleções zoológicas como ferramenta didática no ensino superior: um relato de caso. Revista Práxis,
4(7), 43‐48. 2012. BAPTISTA, G.C.S.; NASCIMENTO, J.G.A. do. Formação de professores de ciências para o
diálogo intercultural: análise de um caso. Revista Ensaio, v.19, P. 1-22, 2017. BRASIL. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais. MEC/SEF, Brasília, 1998. BRASIL.
Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno. (2ª ed.). Rio de Janeiro: Fiocruz. 2003.
COSTA, C.; IDE, S.; ROSADO‐NETO, G.H.; GALILEO, M.H.M.; FONSECA, C.R.V.; VALENTE, R.M.; MONNÉ, M.A.
Diagnóstico Del conocimiento de lãs principales coleciones brasileñas De coleóptera. In MARTIN‐PIERA, F.;
MORRONE, J.J.; MELIC, A. (Coords.),Proyecto para Iberoamérica de Entomología Sistemática (p.115‐136).
Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 2000. COSTA-NETO, E. M.; PACHECO, J. M. A construção do
domínio etnozoológico “inseto” pelos moradores do povoado de Pedra Branca, Santa Terezinha, Estado da
Bahia. Acta Scientiarum. Biological Sciences, Maringá, v. 26, n. 1, p. 81-90, 2004. COSTA, M. H. A. Linguagem
como interlocução e aprendizagem como cognição situada. Linguagem em Foco, 2(2), 151‐167. 2010. CHIESA,
A.F.S.; MODENA, G.; DIEL, M. Coleção entomológica. In Mostra Nacional De Iniciação Científica e Tecnológica
Interdisciplinar (p.01‐05). Camboriú: Instituto Federal Catarinense. 2013. CRAWLEY, M. J. Statistical
computing: an introduction to data analysis using S-Plus. New York: John Wiley & Sons, 2002. DELIZOICOV,
D.; ANGOTTI, J.A.; PERNAMBUCO, M.M. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez.
2011. DIEDRICH, M.S.; VALÉRIO, P. da S.; RIGO, K. de A. A dinâmica interacional em salas de aula virtuais:
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C. Bibliografia de Jocélia Grazia. Entomología y Vectores, 12(1), 01‐18. 2005. LIMA, J.M.M.; AYUB, C.L.S.;
MORALES, A.G.; LORENCINI‐JÚNIOR, A. Aproximação entre a Teoria historico‐crítica e a aprendizagem
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Atendimento Escolar Hospitalar - ENAEH, 2015, Curitiba, Anais... Curitiba, 2015. PEREIRA, A.C. O uso de
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M. do A. dos S. et al. Utilização de Recursos Didáticos no processo de ensino e aprendizagem de Ciências
Naturais em turmas de 8º e 9º anos de uma Escola Pública de Teresina no Piauí -Congresso norte e nordeste de
pesquisa e inovação, 7. 2012, Palmas, Anais... Palmas, 2012. ZAZYCKIA, L. C. F. et al. Biology and fertility life
table of Eriopis connexa, Harmonia axyridis and Olla v-nigrum (Coleoptera: Coccinellidae). Braz. J. Biol., v. 75,
n. 4, p. 969- 973, 2015.
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