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RESUMO
Os insetos representam 70% dos animais do mundo, desempenham funções
ecológicas fundamentais para a manutenção dos ecossistemas e, fazem parte do
cotidiano das pessoas. O trabalho objetivou organizar uma coleção didática temática
sobre os besouros para ser utilizada como ferramenta no ensino de ciências. Na
coleção didática temática utilizou-se besouros doados pela Coleção Zoológica Dr.
Joachim Adis da UEPA. Foram elaborados textos didáticos sobre os insetos com
base nos Parâmetros Curriculares Nacionais. A coleção foi organizada em expositor
entomológico e foi utilizada em uma aula para uma turma do 7º ano do Ensino
Fundamental de uma escola de Belém-PA. Foi aplicado um teste de sondagem
sobre os insetos, antes da aula que testou a coleção como ferramenta didática. Após
a aula, aplicou-se o questionário novamente de forma avaliativa. Durante a aula,
percebeu-se a curiosidade e o interesse dos alunos. Após a aula os alunos
souberam distinguir os insetos de outros animais com o aumento de acerto de 8%
para 26%. Quanto às partes do corpo de um inseto, o acerto foi de 33% para 87%.
Sobre a importância dos insetos, inicialmente, os alunos compreendiam que estes
eram importantes, mas não sabiam mencioná-las, após a aula com a coleção,
reconheceram a importância e os serviços ambientais dos insetos como a
polinização, elemento nas cadeias alimentares, reciclagem de nutrientes, controle
populacional de outros insetos. Conclui-se que a Coleção Didática de Besouros é
uma importante ferramenta pedagógica e um excelente recurso didático para o
Ensino de Ciências.
PALAVRAS-CHAVE: Inseto, Coleoptera, Metodologia de ensino, Recurso didático.
THEMATIC DIDACTIC COLLECTION OF BEETLES: A TOOL FOR THE
TEACHING OF SCIENCES
ABSTRACT
Insects account for about 70% of the world's animals, play key ecological roles for
the maintenance of ecosystems and are part of people's daily lives. This article
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aimed to organize a Thematic Collection of Beetles to be used as a tool in science
education. To compose the thematic didactic collection, specimens of beetles were
used donated by the Zoological Collection Dr. Joachim Adis of UEPA and didactic
texts about insects were elaborated and based on the National Curricular Parameters
and textbooks. The collection was organized as an entomological exhibitor and was
applied in a science class for students of a 7th grade at an elementary school in
Belém-PA. Was applied a test (questionnaire) about insects before and after the
lesson that tested the collection as a didactic tool. During the lesson, the curiosity
and the interest of the students was raised, who started to distinguish the insects of
other invertebrates, with an increase of correctness from 8% to 26%. As for the body
parts of the insect, the accuracy increased from 33% to 92%. About the importance
of insects, students seemed to understand that these animals were important but
could not express it and, after using the collection, they recognized the importance
and ecological services, such as pollination, nutrient recycling, and population control
of other insects. It is concluded that the Thematic Didactic Collection of Beetles
contributed to the students' learning and, therefore, is considered a valuable
pedagogical tool for Science Teaching.
KEYWORDS: Insect, Coleoptera, Teaching methodology, Didactic resource.
INTRODUÇÃO
A classe Insecta abrange cerca de 70% das espécies de animais (GALLO et
al., 2002), sendo classificados em 33 Ordens (RAFAEL et al., 2012) e habitam
diversos ambientes e desempenham papéis ecológicos significativos na dinâmica
dos ecossistemas. Possuem hábitos e comportamentos diferentes (MACHADO et
al., 2003) e o número estimado de espécies pode variar de 890.000 a mais de um
milhão (BRUSCA & BRUSCA, 2007).
Considerando a importância dos insetos, o estudo desses animais no ensino
básico mostra-se relevante, visto que constituem um dos grupos mais diversos e,
estão presentes no cotidiano da população de um modo em geral. Também, podem
ser utilizados como ferramentas para consolidação de aprendizagem de diversos
assuntos apresentados aos alunos nos livros didáticos (ARAÚJO et al., 2017).
A Ordem Coleoptera é a maior da Classe Insecta em número de espécies,
sendo por isso considerada um grupo megadiverso no contexto mundial
(FARMINHÃO et al., 2014) e reúne insetos conhecidos popularmente como
besouros.
Esses insetos ocupam os mais variados ecossistemas onde desempenham
papéis ecológicos diversificados nas teias alimentares, nos processos de
decomposição de matéria orgânica e no fluxo de nutrientes. E alguns besouros são
associados a características físicas, tais como, umidade e quantidade de nutrientes
no solo (FARIAS et al., 2015). Um bom exemplo refere-se aos besouros rola-bosta
(Scarabeidae) que atuam na reciclagem de nutrientes, devido se alimentar de
excrementos de animais ou madeiras em decomposição (GARCIA et al., 2013).
Ressalta-se que algumas espécies de besouros realizam a polinização de muitas
espécies de plantas e outras que são predadoras de outros insetos, como as
joaninhas (Chrysomelidae), que realizam o controle populacional de outros insetos,
sendo por isso, utilizadas como controladoras de determinadas espécies
consideradas pragas agrícolas (GUERREIRO, 2004).
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O ensino de ciências, ainda encontra-se restrito às aulas expositivas, com
pouca ou nenhuma participação dos alunos, colocando-os, muitas vezes, na posição
de receptores de informações. A fim de melhorar o processo de aprendizagem, o
professor deve levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e
incentivar a exploração de suas ideias (SOUZA JÚNIOR et al., 2014), para que
possam imprimir suas
próprias concepções, a partir do confronto entre o
conhecimento prévio e o adquirido nas aulas, o que resulta em um conflito cognitivo,
que constitui um dos motores da evolução conceitual (GRUBERT et al., 2012).
Quanto a isso, é fundamental o uso de metodologias de ensino, pois se tratam de
importantes ferramentas do processo ensino-aprendizagem, por tornar a aula mais
dinâmica, interativa e contextualizada (CHIOFI & OLIVEIRA, 2014), quando podem
ser utilizados simultaneamente, os conhecimentos prévios dos estudantes e os
repassados nas salas de aula.
No ensino de ciências, o uso de coleções temáticas é uma proposta que vem
ganhando espaço no meio escolar, pois, trata-se de método importante no ensino de
determinados assuntos por serem instrumentos que apresentam ao aluno os
conteúdos e aspectos científicos, levando o estudante a refletir sobre o sentindo das
coleções para os seres humanos (MIRANDINO et al., 2014) e melhorando o
processo ensino-aprendizagem, pois proporcionam a aprendizagem através de
exposições, demonstrações em aula ou treinamento (SANTOS & GONDIM, 2013).
Ressalta-se que a coleção didática temática, além de possibilitar uma
vivência diferenciada ao estudante, corresponde a um material de baixo custo que
tem a potencialidade de tornar as aulas mais atraentes e motivadoras. Por isso, esta
pesquisa teve como objetivo organizar uma Coleção Didática Temática sobre
Besouros para ser utilizada como ferramenta pedagógica para o ensino de ciências
em uma escola pública de Belém-PA.
MATERIAL E MÉTODOS
Organização da Coleção Didática Temática sobre Besouros
Os insetos utilizados na organização da Coleção Didática Temática foram
oriundos de doação da Coleção Zoológica Didática-Científica Dr. Joachim Adis da
Universidade do Estado do Pará (CZJA-UEPA), onde foi realizado o tratamento e a
preparação (triagem e montagem) de tal material zoológico. Os espécimes de
besouros foram identificados em laboratório, ao nível de Família com o uso de
chaves dicotômicas de TRIPLEHORN & JONNSON (2011) e com o auxílio de
estéreomicroscópio Leica M36.
As informações e textos contidos na coleção temática foram elaborados com
base nos conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e
os livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental. Os conteúdos do texto foram
apresentados de forma didática e ilustrada, e estão redigidos em linguagem simples
e de fácil compreensão. O texto aborda a divisão do corpo de um inseto, aspectos
do desenvolvimento (de ovo ao adulto), da diversidade dos grupos funcionais dos
insetos com base nos besouros, destacando a importância destes insetos para o
Homem (importância econômica) e para o meio ambiente (importância ecológica).
Quanto a isso, ressalta-se que foram abordados na coleção os besouros
predadores, necrófagos, detritívoros e polinizadores, e no texto foram repassados os
conceitos de cada um desses grupos funcionais.
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A coleção foi organizada em um expositor entomológico de madeira (44 x 56
x 6,1 cm) com tampa superior em vidro, para facilitar a observação no interior da
mesma. No expositor foram acondicionados besouros de diferentes espécies, que
foram doados pela CZJA-UEPA. Os besouros ficaram organizados na porção central
da gaveta entomológica, em fileiras e separados por suas funções ecológicas
(predadores, polinizadores, necrófagos, detritívoros e coprófagos). Ao lado destes,
fixou-se o texto, que foi previamente elaborado, contendo as características gerais
dos besouros. Também foram utilizadas ilustrações (figuras) que mostravam os tipos
de desenvolvimento dos insetos: metamorfose completa, metamorfose incompleta e
desenvolvimento direto, além da divisão do corpo dos insetos, tendo como modelo
um besouro.
Aplicação da coleção como ferramenta pedagógica
A aplicação da Coleção Didática-Temática sobre os Besouros foi testada
como ferramenta pedagógica na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Jarbas Passarinho, município de Belém do Pará, em uma turma do 7º ano do Ensino
Fundamental, composta por 24 alunos. Esta atividade foi desenvolvida em dois dias
de aula de ciências na escola e foi dividida em três etapas:
• 1ª etapa
Foi realizada a aplicação de um questionário de sondagem ou pré-teste, a fim
de verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema: Insetos. O
questionário foi composto por perguntas fechadas e com imagens, contendo as
seguintes questões:
1. Quais animais abaixo são invertebrados?
2. Quais animais abaixo são insetos?
3. Para você, o corpo dos insetos é dividido em quantas partes/regiões?
4. Quantas pernas os insetos possuem?
5. Marque os ciclos de vida abaixo que são desenvolvidos pelos insetos
6. Para você, os insetos possuem alguma função na natureza? Quais?
7. Quais as figuras abaixo representam as funções dos insetos na natureza?
• 2ª etapa
Nesta etapa (uma semana depois da 1ª etapa) foi ministrada uma aula
expositiva-dialogada, sobre os invertebrados com ênfase nos insetos, na qual os
alunos da turma participaram de forma direta, com relatos e conhecimentos que já
possuíam. Como recurso pedagógico foi utilizada a Coleção Didática Temática sobre
os Besouros. Na aula foram abordadas as principais características dos insetos,
destacando a maior diversidade do grupo entre os invertebrados, presença do
exoesqueleto, partes do corpo do inseto, reprodução, tipos de desenvolvimento,
importância econômica e ecológica (funções na natureza).
• 3ª etapa
Após a aula que utilizou a coleção didática temática como ferramenta
pedagógica (no mesmo dia da 2ª etapa), foi aplicado novamente o questionário (pósteste), como forma avaliativa da aula ministrada, a fim de identificar o nível de
assimilação dos alunos.
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Socialização para doação da coleção
Ao final da atividade, da 3ª etapa, a coleção didática foi doada para a escola
Jarbas Passarinho, a fim de que os professores possam utilizá-la como recurso
pedagógico durante as aulas de ciências e biologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleção didática temática
Foram utilizados 38 espécimes de besouros pertencentes a nove famílias:
Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, Curculionidae, Passalidae,
Scarabaeidae, Staphylinidae e Chrysomelidae. Estas famílias de besouros reúnem
espécies predadoras, necrófagas, saprófitas e polinizadoras, que correspondem aos
grupos funcionais que foram tratados no texto que compõe a coleção didática
temática. Nesse contexto, ressalta-se que a ordem Coleoptera é megadiversa e
apresenta um número grande de famílias e espécies, que são representantes de
variados grupos funcionais, como os abordados na coleção temática.
O texto elaborado para a coleção didática temática foi confeccionado em
forma de tópicos, para torná-lo didático e instigador, auxiliando a compreensão dos
assuntos tratados. O texto aborda os aspectos gerais sobre os insetos, dando
ênfase aos besouros, e considera a classificação taxonômica, a divisão do corpo e
os apêndices (asas e pernas), o aparelho bucal, o ciclo de vida (desenvolvimento de
ovo ao adulto), além da importância econômica e ambiental desses invertebrados.
Ressalta-se que o texto na Coleção Didática Temática de Besouros foi posicionado
no interior do expositor da coleção, na porção lateral direita do mesmo, abaixo de
uma ilustração (Figura 1).
A diversidade de besouros utilizada na coleção didática temática foi composta
por besouros (Coleoptera), pertencentes a diferentes grupos funcionais pertencentes
a famílias e espécies distintas e que apresentam tamanho e morfologia variadas.
Tais besouros, no interior do expositor da coleção, foram identificados com etiquetas
que destacavam os seguintes grupos funcionais: Polinizadores, Predadores,
Necrófagos, Detritívoros e Coprófagos, referentes às funções ecológicas que os
mesmos desempenham na natureza. Dessa forma, os besouros no expositor da
coleção foram acondicionados na porção central da gaveta entomológica, da
seguinte forma:
Na 1ª fileira foram organizados os besouros polinizadores e para representálos utilizou-se membros da família Curculionidae. Vale ressaltar, que na família
Curculionidae encontram-se os polinizadores mais importantes de palmeiras
(HENDERSON, 1986).
Na 2ª e 3ª fileira ficaram organizados os besouros predadores, representados
pelas famílias Carabidae, Chrysomelidae e Coccinellidae, sendo que as duas últimas
reúnem besouros conhecidos popularmente como joaninhas. Segundo HODEK
(1973), os coccinelídeos apresentam grande atividade predadora e são muito
vorazes, sendo por isso, caracterizados como eficientes predadores de cochonilhas,
psilídeos, ácaros fitófagos, pulgões e ovos de lepidópteros (borboletas).
Na 4ª e 5ª fileira os besouros necrófagos: Staphylinidae e Scarabaeidae.
Ressalta-se que estes besouros, são importantes elementos no processo de
decomposição cadavérica (GRIGULO, 2016). Os Insetos necrófagos se aproveitam
de restos cadavéricos de outros animais (maioria vertebrados), para se alimentarem
e depositarem seus ovos.
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Na 6ª e 7ª fileira foram acondicionados os besouros detritívoros: Passalidae,
Cerambycidae e Scarabaeidae. Os besouros dessas famílias, promovem a remoção
e reingresso da matéria orgânica no ciclo de nutrientes, aumentando a aeração do
solo e consequentemente a sua capacidade produtiva.
Na 8ª e 9ª fileira foram organizados os besouros coprófagos da família
Scarabaeidae. Estes besouros são importantes agentes de remoção de massas
fecais em áreas de pastagens (RODRIGUES & MARCHINI, 1998), sendo por isso,
benéficos economicamente por interferir no ciclo de vida da mosca-do-chifre (praga
de bovinos) (GLOBO RURAL, 2012; ) e ecologicamente por contribuir na introdução
da matéria orgânica no solo. Esta informação justifica a representação desses
insetos na coleção didática temática.
No expositor da coleção as ilustrações referentes ao ciclo de vida e fases do
desenvolvimento dos insetos, com ênfase nos besouros, ficaram no lado esquerdo
dos espécimes. Cada ilustração teve um título que identificava o ciclo de vida e o
desenvolvimento que ilustrava a holometabolia (metamorfose completa), a
hemimetabolia (metamorfose incompleta) e por último a ametabolia (ausência de
metamorfose).
A ilustração referente às partes/regiões que compõem o corpo dos insetos,
com base nos coleópteros, ficou situada no lado direito aos espécimes de besouros
da coleção, acima do texto que contém os conteúdos de ciências, que tratam dos
insetos segundo os PCN e os livros didáticos pertinentes. Com a coleção didática
temática sobre os besouros (Figura 1), os alunos puderam identificar a diversidade
de espécies desses insetos, relacionando-as com seu papel ecológico na natureza.

FIGURA 1. Coleção Didática Temática de Besouros utilizada como ferramenta

pedagógica em uma aula de ciências.
Fonte: Os autores.
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Aplicação da coleção como ferramenta pedagógica
Aplicação do questionário de sondagem – Pré-teste (1ª Etapa)
A partir da aplicação do questionário foi possível observar a insegurança dos
alunos quanto à resolução correta das questões, visto que ficaram tirando dúvidas
entre si e comparando as respostas. Sendo assim, a maior preocupação dos
estudantes era quanto ao número de acertos, e não sobre o que se tratava o
questionamento.
Aula expositiva utilizando a coleção e pós-teste (2ª e 3ª Etapa)
Durante a aula que utilizou a coleção (Figura 2), os alunos demonstraram
interesse pela ferramenta didático-pedagógica testada, ou seja, a Coleção Didática
Temática sobre Besouros despertou a curiosidade e interesse dos estudantes que
ficaram muito entusiasmados e participativos, pois fizeram perguntas sobre os
insetos contidos na coleção (Figura 3).

FIGURA 2. Aula expositiva-dialogada ministrada aos alunos do 7º ano
no laboratório de Ciências da E.E.E.F.M. Jarbas
Passarinho, Belém-PA.
Fonte: Os autores.
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FIGURA 3. Alunos do 7º ano observando a Coleção Didática Temática
sobre Besouros.
Fonte: Os autores.
Quanto à identificação dos insetos, tratada no pré-teste e pós-teste, observouse que após a aula, os alunos conseguiram identificar quais das imagens
correspondiam a insetos, com base nas explicações feitas na aula. No teste inicial
(pré-teste) a porcentagem de acerto a esta questão foi de 8% e no pós-teste,
aplicado após a aula, este percentual aumentou para 26%. Embora tenha ocorrido
uma melhora no número de acertos, alguns alunos identificaram outros artrópodes
como insetos, tais como aranha (Arachnida), carrapato (Arachnida) e embuá
(Diplopoda). Quanto a isso, ressalta-se que classificar os animais não insetos, como
insetos, é considerado um fenômeno transcultural, no qual, os indivíduos tendem a
projetar sentimentos de nocividade, periculosidade, irritabilidade, repugnância e
menosprezo à categoria “inseto” (COSTA NETO, 1999). MIRANDA & FIGUEIREDO
(2009), afirmam que é comum os estudantes pensarem que todos os animais
pequenos com várias pernas são insetos, e por isso classificam animais inofensivos,
de grupos diferentes, como por exemplo, os embuás, com as aranhas venenosas ou
escorpiões que possuem peçonha.
Através do uso da Coleção Didática Temática de Besouros foi possível
aumentar a percepção dos alunos quanto aos detalhes à cerca das principais
características morfológicas dos insetos, possibilitando aos mesmos a capacidade
de reconhecimento desses invertebrados. De maneira geral, os alunos souberam
distinguir os insetos de outros animais, pois, na segunda aplicação do questionário
(pós-teste) todos os alunos (100%) identificaram a imagem de um “gafanhoto” como
sendo de um inseto.
Quanto à identificação das partes do corpo do inseto, houve diferença na
porcentagem de acertos, sendo observado melhor resultado após a aula ministrada
com a coleção didática. A porcentagem de acertos saltou de 33% no pré-teste para
92% no pós-teste (Figura 4). Uma suposição quanto à dificuldade dos alunos
compreenderem em quantas partes se divide o corpo de um inseto deve-se
possivelmente a carência dessa informação nos livros didáticos. Tais livros não
abordam a relação existente entre a estrutura corporal do animal e seus apêndices
com a sua função, para que o aluno possa compreender tal relação (SANTOS &
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SOUTO, 2011). Não se pode deixar de mencionar que os alunos que erraram essa
questão do pós-teste, estavam desatentos no momento da aula com a coleção
didática e, portanto, não prestaram atenção nas explicações repassadas na aula,
embora estivessem curiosos para ver a coleção. Ressalta-se que repetidamente foi
mencionada a divisão do corpo dos insetos em três regiões: cabeça, tórax e
abdome, que na coleção didática está representada por uma ilustração que destaca
as regiões corporais de um besouro.

FIGURA 4. Porcentagem de acertos quanto ás partes do corpo de um inseto no
Pré- Teste e no Pós-Teste, aplicados aos alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental.
Fonte: os autores.
Em seguida, foi abordado o número de pernas que os insetos possuem, no
pré-teste houve 37% de acertos. Entre as respostas, alguns incluíram 4, 8 e 9
pernas. Já no pós-teste houve 100% de acerto, ou seja, todos os alunos
responderam que os insetos possuem três pares de pernas, o que é importante pelo
fato de que estes animais pertencem ao grupo dos Hexapoda (seis pernas), que
refere principalmente a esta característica e ao plano corporal distinto em cabeça,
tórax e abdome (BRUSCA & BRUSCA, 2007). Durante a aula, uma dúvida
persistente entre os estudantes, se referia ao questionamento sobre se os insetos
possuíam a capacidade de regeneração, caso perdesse alguma perna, pois alguns
alunos tinham a informação de que outros animais regeneram pernas perdidas.
Os alunos que inicialmente no pré-teste não souberam apontar corretamente
a quantidade de pernas que os insetos possuem, poderiam estar fazendo uma
associação ao número de pernas de outros animais, como as aranhas, que possuem
quatro pares de pernas. Outro provável motivo para a percepção errada, pode ser
devido a criação artística de insetos com características humanas (SILVA et al.,
2011), como as que podem ser observadas em desenhos animados, em filmes ou na
televisão, onde os insetos possuem pernas e braços, como os humanos.
Outro assunto abordado na aula foi referente ao ciclo de vida e o
desenvolvimento dos insetos. Quanto a isso, os alunos compreendiam o conceito de
metamorfose, porém, não entendiam que os insetos possuem desenvolvimento e
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ciclo de vida diferentes, sendo a metamorfose completa (Holometabolia) o
desenvolvimento mais citado pelos alunos durante a aula. O fato da Holometabolia
ter sido mais comentada entre os alunos, durante a aula, possivelmente foi motivado
pelo fato desse ser o tipo de desenvolvimento observado nas borboletas e que esse
inseto é admirado pelas pessoas comumente pela sua relação com as flores e por
sua beleza cromática. Nesse sentido, a coleção didática temática apresentou aos
alunos outras duas formas de desenvolvimento que eles não sabiam que existiam,
pois achavam que todos os insetos se desenvolviam de uma única forma.
Quanto ao questionamento sobre a importância dos insetos, no pré-teste,
83% dos alunos responderam que os insetos possuem alguma importância na
natureza. Dentre as funções realizadas por estes animais, citaram a polinização, a
produção de alimentos e o ciclo de vida, sendo que esses dois não são funções dos
insetos. Entre os que assinalaram que os insetos possuem alguma importância, 37%
não citaram nenhuma função, afirmando que não sabiam. No pós-teste todos os
alunos (100%) afirmaram que os insetos possuem alguma importância na natureza,
e citaram as seguintes funções: polinização, produção de alimentos (como produto
da polinização), reciclagem de nutrientes, atuarem como detritívoros, necrófagos,
coprófagos, predadores e por possuírem importância econômica.
Durante as discussões sobre as funções dos insetos na natureza, foi
observado que a maioria dos alunos não compreendiam bem os conceitos
ecológicos básicos, como os termos: necrófago, coprófago e detritívoros. Vale
ressaltar que a Coleção Didática Temática de Besouros, detinha as informações
sobre tais conceitos e também ilustrava-os, visto que no expositor entomológico da
coleção haviam exemplares de besouros que ilustram tais conceitos. Quanto a isso,
ressalta-se que ao ministrar aulas, o professor deve ser cuidadoso ao utilizar alguns
conceitos científicos, pois estes devem facilitar a compreensão do aluno quando em
ações cotidianas.
O conceito de polinização era compreendido, mas os alunos não conseguiam
explicar como esse processo era realizado. Esse resultado demonstra que trata-se
de saber lidar com esses conhecimentos como ponto de partida, a fim de provocar o
diálogo constante entre alunos, o conhecimento das ciências e das artes, garantindo
a apropriação desse conhecimento e da maneira científica de pensar (HENTZ,
1998). E o que mais chamou atenção e gerou curiosidade foi quanto aos besouros
coprófagos (rola-bosta), pois alguns estudantes conheciam essa família de besouro,
assim como as atividades desenvolvidas pelo animal, mas não conheciam a
importância ecológica dos mesmos para a natureza.
Socialização para doação
Após a aplicação da aula que utilizou a Coleção Didática Temática de
besouros, foi feita a doação da mesma para a professora responsável pela turma do
7º ano da Escola Jarbas Passarinho. A doação da coleção didática de besouros para
a escola implicará no seu uso como recurso didático-pedagógico nas aulas dos
conteúdos das disciplinas do ensino básico, principalmente os do ensino de ciências
e biologia.
CONCLUSÕES
A partir das atividades desenvolvidas para a elaboração deste trabalho, podese inferir que é possível realizar uma aula mais dinâmica e atrativa para os alunos do
Ensino Básico, utilizando ferramentas didáticas de materiais simples e de baixo
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custo, desde que, bem planejadas. Dessa forma, o uso da Coleção DidáticaTemática de Besouros mostrou-se uma ferramenta com potencial para ser um
excelente recurso didático no ensino de ciências, possibilitando uma aproximação
entre os alunos e o tema Insetos, através da observação das características
morfológicas externas, desenvolvimento e diversidade biológica, por meio de
imagens utilizadas e os próprios exemplares contidos na gaveta entomológica, que
possibilitou a absorção do conteúdo abordado.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, J.M.; ARAÚJO, J.I.M.; SILVA, A.L.A.; ROCHA, R.B.; SANTOS, G.R.;
OLIVEIRA, R.F.; SILVA, G.F.; SILVA, K.M.; SILVA, L.B. Estudo de entomologia
como ferramenta pedagógica do ensino fundamental e do ensino médio. PUBVET
v. 11, n. 2, p. 191-198, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org
/10.22256/pubvet.v11n2.191-198> doi: 10.22256/PUBVET.V11N2.191-198.
BRUSCA, G.J.; BRUSCA, R. Invertebrados. Ed Guanabara Koogan, 2 ed. Rio de
Janeiro, p 614, 2007.
CHIOFI, L.C.; OLIVEIRA, M.R.F. O uso das tecnologias educacionais como
ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. II Jornada de
didáticas. Desafios para a docência e II Seminário de pesquisa do CEMAD, 2014.
COSTA NETO, E.M. A etnocategoria “inseto” e a hipótese da ambivalência
entomoprojetiva. Acta Biológica Leopoldensia, v. 21, n. 1, p. 7-14, 1999.
FARIAS, P. M.; ARELLANO, L.; HERNÁNDEZ, M. I. M.; ORTIZ, S. L. Response of
the copro-necrophagous beetle (Coleoptera: Scarabaeinae) assemblage to a range
of soil characteristics and livestock management in a tropical landscape. Journal of
Insect
Conservation. v. 19, p. 947-960, 2015. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1007/s10841-015-9812-3> doi: 10.1007/s10841-015-9812-3.
FARMINHÃO, J.; GAMEIRO, J.; CARRILHO, M.; HANSAN-BEIGI, Y. Os insetos
endémicos de Portugal continental. Ecologi@, v. 7, p. 33-39, 2014.
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA-NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BAPTISTA,
G.C.; BERTI-FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES. S.B.; VENDRAMIM,
J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. Entomologia agrícola.
Piracicaba: FEALQ, 920p, 2002.
GARCIA, F.P.; RODRIGUES, S.R.; BAGNARA, C.A.C.; OLIVEIRA, D.S. Survey of
saproxylophagous Melolonthidae (Coleoptera) and some biological aspects in
Aquidauana, MS. Biota Neotropica, v. 3, n. 3, p. 38-43, 2013.
<http://www.scielo.br/pdf/bn/v13n3/1676-0603-bn-13-03-38.pdf>
GLOBO RURAL ON-LINE. Controle de mosca-dos-chifres deve ser feito no
início
do
período
chuvoso.
2012.
Disponível
em:
<http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,EMI320775-18530,00CONTROLE+DE+MOSCADOSCHIFRES+DEVE+SER+FEITO+NO+INICIO+DO+PE
RIODO+CHUVOSO.html> Acesso em: 20 Dez 2016.
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.1669

2017

GRIGULO, M.M.M. Entomologia forense: os insetos de maior importância para a
ciência
criminal.
Jornada
integrada
de
Biologia,
2016.
<
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/jornadaintegradaembiologia/article/view/1021
3/5574>
GRUBERT, G.; SCHMIDT, F,; ABDALLA, J.; FRISON, M. D. Instrumentos de
ensino em aulas de ciências: implicações na aprendizagem escolar. XIV
seminário internacional de educação no Mercosul, XI seminário interinstitucional, II
curso de práticas socioculturais interdisciplinares, I Encontro Estadual de Formação
de Professores “Conhecimento e Interdisciplinaridade”, 2012.
GUERREIRO, J.C. A importância das joaninhas no controle biológico de pragas no
Brasil no mundo. Revista científica eletrônica de agronomia. Ano III, n. 5, 2004.
<http://www.faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/6xRKHS59mQ0
AipM_2013-4-26-14-30-29.pdf>
HENDERSON, A. A review of pollination studies in the Palmae. The Botanical
Review, Bronx, v. 52, n. 3, p. 221-259, 1986. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1007/BF02860996> doi:10.1007/BF02860996.
HENTZ, P. Eixos norteadores da proposta curricular. In: Proposta curricular de
Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental e médio: temas
multidisciplinares. Florianópolis: COGEN, 1998.
HODEK, I. Biology of Coccinellidae. Prague: Academy of Sciences, p. 260, 1973.
MACHADO, C. P.; CANEVALE, A. B.; FARIA, C. D. Levantamento da fauna
entomológica: plano de manejo do PNE. GO-MS-MT, 2003.
MIRANDA, J.P.S.; FIGUEIREDO, R.A. Percepção e valores dos insetos no
ensino fundamental de escola pública em Araraquara, SP. V EPEA - Encontro
Pesquisa em Educação Ambiental. SP, 2009.
MIRANDINO, M.; RODRIGUES, J.; SOUSA, M. P. Coleções como estratégia
didática para a formação de professores na pedagogia e na licenciatura de
ciências biológicas. V Enebio/ II Erebio, SP, p. 1-12, 2014.
RAFAEL, J.A.; MELO, G. A. R.; CARVALHO, C. J. B.; CASARI, S. A.;
CONSTANTINO, R. Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia. Ed Holos, 1 ed.,
2012.
RODRIGUES, S.R.; MARCHINI, L.C. Besouros coprófagos (coleoptera;
scarabaeidae) coletados em piracicaba, SP. Scientia Agrícola. v. 55, n. 1,
Piracicaba Jan./Abr, 1998.
Disponível
em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S010390161998000100010> doi: 10.1590/S0103-90161998000100010
SANTOS, L. A. S.; GONDIM, M. J. C. Ações para a organização de uma coleção
didática de zoologia em uma escola de Uberlandia, MG. Revista Ciência em
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.1670

2017

Extensão, v. 9, n. 2, p. 19-27, 2013. <http://200.145.6.204/index.php/revista_
proex/article/view/778/840>
SANTOS, D.C.J.; SOUTO, L.S. Coleção entomológica como ferramenta facilitadora
para a aprendizagem de Ciências no ensino fundamental. Scientia Plena, v. 7 n. 5,
2011. <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/310/186>
SILVA, R.C.; DELMÔNICO, V.; BIANCON, M.L. Percepção entomológica por
alunos do ensino médio no município de Ribeirão do Pinhal- PR, Brasil. XI
Congresso de educação do Norte Pioneiro, 2011.
SOUZA JUNIOR, E.A.; COSTA NETO, E.M.; SANTOS, G.C.B. As concepções que
estudantes da sexta série do ensino fundamental do Centro de Educação Básica da
Universidade Estadual de Feira de Santana possuem sobre os insetos. Gaia
Scientia, v. 8, n. 1, p. 08-16, 2014. <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/
index.php/gaia/article/view/17924/10217>
TRIPLEHORN, C. A.; JONNSON, N. F. Introdução ao Estudo dos Insetos.
Cengage Learning, São Paulo. p.809 , 2011.

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.1671

2017

