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RESUMO  

A dimensão de que o planeta é único e engloba inúmeras formas de interação ainda é um 
assunto que precisa ser aprofundado, especialmente nas séries iniciais. A interdependência 
entre os organismos vivos e a compreensão do papel desses ao ambiente é fundame
Nesse contexto, a entomologia, se constitui uma temática muito rica, que pode ser 
trabalhada sob a ótica agrícola, epidemiológica, ecológica e demais áreas. A sistematização 
dessa área do conhecimento pode proporcionar o rearranjo da percepção e dos 
prévios das crianças, acerca de sua importância ecológica, econômica e social, atribuindo
lhe, deste modo, novo sentido. Neste estudo, enfocou
ferramenta de educação científica nas séries iniciais do ensino funda
tem como objetivo apresentar a importância da implementação de atividades práticas com 
insetos no desenvolvimento da educação científica. Para tanto, realizou
bibliográfico no portal de periódicos CAPES, em um rec
2020). Para a busca, utilizaram
educação. Foram analisados 8 artigos, categorizados de acordo com o objetivo central do 
estudo e a abordagem da temática. De acordo com os tr
entomologia é enfocada com pouca propriedade e falta de informações em livros didáticos, 
isso acaba gerando um maior distanciamento entre alunos e conhecimento sobre insetos. 
Tal fato e a busca por novas estratégias de ensino 
realização de aulas práticas, visitas a campo e utilização de caixas entomológicas como 
ferramentas pedagógicas para o ensino de ciências. O que os estudos analisados mostram 
é que, muito embora a entomologia constitua uma t
ensino e aprendizagem, ela vai além de conteúdos específicos do ensino fundamental I, 
proporciona aos alunos à oportunidade de trocar ideias, investigar, levantar hipóteses, 
compartilhar e experimentar de modo prazeroso
processos. A entomologia se constitui uma ferramenta 
contextualizadora, para despertar o interesse das crianças pela diversidade biológica, 
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A dimensão de que o planeta é único e engloba inúmeras formas de interação ainda é um 
assunto que precisa ser aprofundado, especialmente nas séries iniciais. A interdependência 
entre os organismos vivos e a compreensão do papel desses ao ambiente é fundame
Nesse contexto, a entomologia, se constitui uma temática muito rica, que pode ser 
trabalhada sob a ótica agrícola, epidemiológica, ecológica e demais áreas. A sistematização 
dessa área do conhecimento pode proporcionar o rearranjo da percepção e dos 
prévios das crianças, acerca de sua importância ecológica, econômica e social, atribuindo
lhe, deste modo, novo sentido. Neste estudo, enfocou-se a temática da entomologia como 
ferramenta de educação científica nas séries iniciais do ensino fundamental I. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar a importância da implementação de atividades práticas com 
insetos no desenvolvimento da educação científica. Para tanto, realizou-se um levantamento 
bibliográfico no portal de periódicos CAPES, em um recorte temporal de 10 anos (2010
2020). Para a busca, utilizaram-se palavras-chave, como: insetos; crianças; ensino; 
educação. Foram analisados 8 artigos, categorizados de acordo com o objetivo central do 
estudo e a abordagem da temática. De acordo com os trabalhos analisados, a área da 
entomologia é enfocada com pouca propriedade e falta de informações em livros didáticos, 
isso acaba gerando um maior distanciamento entre alunos e conhecimento sobre insetos. 
Tal fato e a busca por novas estratégias de ensino têm colaborado, portanto, com a 
realização de aulas práticas, visitas a campo e utilização de caixas entomológicas como 
ferramentas pedagógicas para o ensino de ciências. O que os estudos analisados mostram 
é que, muito embora a entomologia constitua uma temática potencial para o processo de 
ensino e aprendizagem, ela vai além de conteúdos específicos do ensino fundamental I, 
proporciona aos alunos à oportunidade de trocar ideias, investigar, levantar hipóteses, 
compartilhar e experimentar de modo prazeroso a compreensão da natureza e de seus 
processos. A entomologia se constitui uma ferramenta didático-pedagógica eficiente e 
contextualizadora, para despertar o interesse das crianças pela diversidade biológica, 
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A dimensão de que o planeta é único e engloba inúmeras formas de interação ainda é um 
assunto que precisa ser aprofundado, especialmente nas séries iniciais. A interdependência 
entre os organismos vivos e a compreensão do papel desses ao ambiente é fundamental. 
Nesse contexto, a entomologia, se constitui uma temática muito rica, que pode ser 
trabalhada sob a ótica agrícola, epidemiológica, ecológica e demais áreas. A sistematização 
dessa área do conhecimento pode proporcionar o rearranjo da percepção e dos conceitos 
prévios das crianças, acerca de sua importância ecológica, econômica e social, atribuindo-
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