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RESUMO 

Comumente a população associa os insetos a aspectos negativos, tais como, são 
pragas urbanas e agrícolas, transmissores de doenças e outros. Com isso, o 
objetivo deste trabalho é sensibilizar as pessoas acerca da importância dos serviços 
ecológicos das formigas para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico e contribuir 
para difusão do conhecimento da mimercofauna para a comunidade social. As 
pesquisas sobre a biologia, ecologia e comportamento das formigas foram 
realizadas na Internet, em sites específicos de formigas e outros sites como Scielo, 
Periódico Capes e Google Acadêmico, e em livros textos, livros didáticos do ensino 
básico e artigos científicos. A cartilha, destina-se a estudantes da educação básica, 
população em geral e demais interessados no tema. A cartilha apresenta os 
seguintes tópicos principais: 1. Introdução geral; 2. A importância das formigas; 3. As 
funções ambientais das formigas; 4. Algumas curiosidades e 5. Considerações 
finais. A cartilha apresenta uma linguagem simples e de fácil entendimento e 
compreensão. Esse material didático de difusão é uma importante ferramenta de 
educação ambiental e de popularização da ciência.  
PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta didática, mimercofauna, serviços ecológicos. 
 

METHODOLOGY OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT EDUCATION AL 
BOOKLET "THE ROLE OF ANTS IN NATURE" 

 
ABSTRACT  

Commonly the population associated insects to negative aspects, such as are urban 
and agricultural pests, disease vectors and others. Thus, the objective of this work is 
to raise awareness about the importance of ecological services of the ants to 
maintain the ecosystem balance and contribute to spreading knowledge of 
mimercofauna for social community. The research on the biology, ecology and 
behavior of ants were conducted on the Internet at specific sites of ants and other 
sites like Scielo, Capes Journal and Google Scholar, and textbooks, textbooks of 
primary education and scientific articles. The booklet intended for students of basic 
education, general public and other interested in the topic. The booklet presents the 
following main topics: 1. General introduction; 2. The importance of ants; 3. The 
environmental functions of ants; 4. Some curiosities and 5. Final. The booklet offers 
simple, easy to understand and understand language. This didactic material diffusion 
is an important tool for environmental education and popularization of science. 
KEYWORDS:  Teaching tool, mimercofauna, ecological services. 
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INTRODUÇÃO 
A percepção dos aspectos benéficos dos insetos à população geralmente 

está associada a padrão de beleza, simpatia e utilização de seus subprodutos 
(CAJAIBA & SILVA, 2014). Entretanto, é muito comum que a população associe os 
insetos principalmente a aspectos negativos, tais como, são pragas urbanas e 
agrícolas, transmissores de doenças, animais nojentos e desprezíveis. Conforme, 
ULYSSÉA et al., (2010), essa percepção negativa está fortemente relacionada ao 
enfoque dado pelos meios de comunicação que mostram diariamente esses animais 
somente como pragas (urbanas ou rurais) e enfatizam a importância de extermina-
los, reforçando o distanciamento entre ser humano e insetos.  

Apesar da forte repulsa que os insetos podem proporcionar à população, 
estudos acerca da etnoentomologia apontam o fascínio e a forte relação entre 
espécie humana e os insetos, tais como: música, literatura, linguagem, teatro, 
cinema, alimentação, medicina, entretenimento, sexualidade, filosofia, religião e 
folclore (NETO, 2004). Além disso, sabe-se que esses animais são fundamentais 
para a conservação do meio ambiente harmonioso e equilibrado, devido às funções 
ecológicas que desenvolvem. WILSON (2002), afirma que se toda a sociedade 
humana fosse extinta, isso não afetaria uma única espécie de inseto, mas a 
reciproca não é verdadeira, enfatizando a importância desses animais para os 
ambientes naturais. 

As formigas são insetos que geralmente são relacionados somente a 
aspectos negativos, como, agentes contaminantes de alimentos (MACHADO et al., 
2001), pragas urbanas e agrícolas (CASTRO et al., 2014) entre outros, contudo, são 
animais fundamentais para o equilíbrio ambiental, pelo papel ecológico que 
desempenham (DIEHL-FLEIG, 1995), dessa forma, torna-se necessário que tal 
conhecimento seja difundido `a comunidade em geral, para desmistificar esses 
insetos.  

No processo de popularização da ciência, a produção de materiais 
paradidáticos são ferramentas importantes, com isso, objetivou-se produzir um 
material paradidático (cartilha), a fim de sensibilizar a população sobre a importância 
do papel funcional (serviços ecossistêmicos) das formigas para a manutenção do 
equilíbrio ecológico de forma a contribuir para difusão desse conhecimento, 
aproximando a sociedade do conhecimento cientifico. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a confecção da cartilha foram realizadas pesquisas bibliográficas 
sobre a biologia, ecologia e comportamento dos formicídeos, no período de 
setembro de 2014 até janeiro de 2015. As pesquisas foram realizadas na Rede 
Mundial de Computadores (Internet), em sites específicos de formigas, como: 
Formigas Brasil - Um Blog Sobre Mirmecologia (http://formigasdobrasil.com/) e 
outros sites como Scielo, Periódico Capes e Google Acadêmico e através de livros 
textos, livros didáticos do ensino básico e artigos científicos. As imagens ilustrativas 
foram coletadas da Internet e em ambiente natural com o auxílio de máquina 
fotográfica semiprofissional Nikon. A formatação da cartilha foi feita com o auxílio do 
programa Microsoft office Power point e Word 2013, sendo formatada em tamanho 
A4, fonte Times New Roman, tamanho 18. 

Após a compilação do referencial teórico, as informações foram dispostas 
de forma didática, ilustrada e de compreensão acessível, com o auxílio de estrutura 
esquemática e um texto de linguagem simples. O público alvo ao qual se destina a 
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cartilha é composto por estudantes da educação básica, população em geral e 
demais interessados no tema.  

A difusão da cartilha “O papel das formigas na natureza” como ferramenta 
pedagógica e de popularização científica será realizada pela Secretaria de Estado e 
Meio Ambiente (SEMA) do estado do Pará, em decorrência da doação dos autores à 
esta secretaria estadual. Dessa forma, a cartilha terá uma ampla distribuição aos 
estudantes do Ensino Básico e aos visitantes dos parques ecológicos e ambientais 
administrados por esta secretaria, assim como, a os participantes de eventos e 
ações promovidos pela SEMA. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estruturação da cartilha apresenta os seguintes tópicos principais: 1. 
Introdução geral; 2. A importância das formigas (destacando as funções abordadas 
nesta cartilha: polinização, dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes, aeração 
do solo, drenagem de água, elementos da cadeia trófica e relações ecológicas); 3. 
As funções ambientais das formigas (esse tópico é organizado dando destaque para 
as funções abordadas, informando ao leitor: o que é a função tratada, sua 
importância para a natureza e como as formigas executam essa função); 4. Algumas 
curiosidades gerais e 5. Considerações finais.  

A cartilha foi elaborada em uma estrutura voltadas para atender um 
público heterogêneo, que inclui crianças e adultos de todas as faixas etárias, 
pertencentes a diferentes níveis sociais de escolaridade.  Para tal objetivo, o texto 
da cartilha é apresentado em linguagem simples e de fácil entendimento e 
compreensão. Quanto a isso, MALCHER et al., (2013), apontam a necessidade de 
adaptação da linguagem no processo de aproximação do conteúdo científico a 
diferentes públicos. Portanto, a importância da elaboração de estratégias (materiais 
de divulgação), como esta cartilha, para tornar determinadas temáticas atrativas e 
promover a integração do conhecimento cientifico com a divulgação de novos 
conhecimentos à comunidade em geral, vem sendo uma dinâmica fundamental para 
o desenvolvimento científico e social.  

  A cartilha “O papel das formigas na natureza” (Figura 1) possui uma 
lauda de apresentação que tece algumas considerações sobre os insetos como um 
grupo animal dominante em virtude de sua vasta distribuição em todos os 
continentes do planeta e aborda as formigas como exemplo de inseto (Figura 2). 
Possui uma lauda correspondente ao  sumário (Figura 2), que objetiva apresentar  
ao leitor a temática abordada, bem como a paginação de cada tópico contido na 
cartilha (Figura 2).  
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FIGURA 1. Capa e contracapa com as logomarcas das instituições 
que colaboraram   para a elaboração da cartilha “O 
papel das formigas na natureza”. Fonte: Autores. 

 
 

 
FIGURA 2. Páginas referentes a Apresentação e Sumário da cartilha 

“O papel das formigas na natureza”. Fonte: Autores. 
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A introdução traz informações gerais acerca da organização social, ciclo 

de vida, comportamento reprodutivo (acasalamento) e comunicação das formigas, 
utilizando uma linguagem simples e de fácil compreensão, além de uma organização 
esquemática para facilitar o entendimento ao leitor (Figura 3).  

 
 
 

 
 
FIGURA 3. Páginas referentes à Introdução da cartilha “O papel das formigas na 

natureza”. Fonte: Autores. 
 

Os tópicos seguintes abordam a importância e funções ecológicas das 
formigas, tais como: polinização, dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes e 
outros, esta seção é estruturada com imagens e esquemas, sempre explicando a 
função abordada, a importância para natureza e como as formigas interagem para a 
manutenção do meio ambiente equilibrado (Figuras 4, 5 e 6).  
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FIGURA 4. Páginas referentes a Importância e as Funções ambientais das formigas 

(polinização e dispersão de sementes) da cartilha “O papel das formigas 
na natureza”. Fonte: Autores. 

 
 

 
FIGURA 5. Páginas referentes as funções ambientais das formigas (ciclagem de 

nutrientes, aeração do solo e drenagem da água e elementos da 
cadeia trófica)) da cartilha “O papel das formigas na natureza”. Fonte: 
Autores. 
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A cartilha “O papel das formigas na natureza” também apresenta algumas 
curiosidades sobre as formigas. Na condição de curiosidades, se repassa ao leitor 
alguns aspectos da biologia e comportamental das formigas, tais como: “as formigas 
operárias são todas fêmeas e não apresentam asas”, “as formigas não têm pulmões, 
sua respiração ocorre por orifícios, chamados de espiráculos”, “a formiga gigante da 
Amazônia (Paraponera clavata), possui uma das ferroadas mais dolorosa entre os 
insetos” e outros (Figura 6).  

 

 
FIGURA 6. Páginas referentes as funções ambientais das formigas (da cadeia 

trófica, relações ecológicas e algumas curiosidades) e algumas 
curiosidades da cartilha “O papel das formigas na natureza”. Fonte: 
Autores. 

 
  Nas considerações finais (figura 7), reforça-se a importância das 
formigas para a manutenção do equilíbrio ambiental, destacando a importância da 
conservação  dos ambientes naturais e urbanos para a preservação desses insetos 
e consequentemente da biodiversidade.  

Essa cartilha, além de contribuir para a popularização do conhecimento 
sobre a mimercofauna, também pode ser utilizada como uma ferramenta de 
educação ambiental, por proporcionar conhecimento sobre um importante 
componente da biodiversidade e também por favorecer (indiretamente) ao leitor a 
compreensão sobre a importância da manutenção dos ambientes naturais e 
urbanos. Quanto a isso, ressalta-se que a educação ambiental é o processo onde o 
indivíduo e coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes e 
competências voltadas para conservação do meio ambiente, uso comum e a 
sustentabilidade (BRASIL, 1999). Sendo assim, BACELAR et al., (2009) afirmam 
que o processo de educação ambiental é fundamental por assegurar ações 
duradouras de gestão ambiental por meio da modificação de comportamentos e 
elevação da consciência ambiental. 
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FIGURA 7. Página referente as 
considerações finais da cartilha “O papel das 
formigas na natureza”. Fonte: Autores. 

 
 
 

CONCLUSÃO  
A cartilha “O papel das formigas na natureza” como material didático de 

difusão, pode ser considerada um instrumento de popularização da ciência e uma 
importante ferramenta de educação ambiental. Isso porque, ela pode promover o 
processo de sensibilização da população para a importância dos insetos, em 
especial, as formigas, quanto aos serviços ambientais desempenhados por estas ao 
meio ambiente e consequentemente à humanidade. Ressalta-se também que esta 
cartilha, em decorrência de seu conteúdo pode contribuir para o entendimento da 
população sobre a importância da conservação dos ambientes naturais e 
consequentemente da biodiversidade, além de tentar amenizar a repulsa e o 
preconceito que as pessoas sentem em relação aos invertebrados, principalmente 
aos insetos. 
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