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RESUMO

A Entomologia é o ramo da ciência que estuda os insetos e todas as suas interações com o ambiente. O ensino dessa modalidade, hoje, na educação básica, muitas vezes

carece de melhores fontes e maior destaque sobre o tema, devido a grande importância cientificamente comprovada que os insetos têm sobre a vida na Terra e, inclusive, sobre

os seres humanos. Partindo da experiência adquirida durante a disciplina de entomologia oferecida pelo curso de ciências biológicas, na UEMG Passos, quando há a exigência

da construção de uma coleção de insetos, pode-se perceber a importância da criação de uma sala voltada à divulgação da importância dos insetos, dado os inúmeros habitats

que ocupam e graças à imensidade de hábitos que desenvolveram evolutivamente.	Diante do exposto, e partindo do fato de todo final de semestre, ao término de mais uma

disciplina de entomologia, o laboratório receber várias coleções produzidas pelos alunos, o Centro de Ciências criou um ambiente denominado “Sala dos Insetos”, onde as

coleções são rearranjadas em nível de ordem, a fim de expor a diversidade de formas, tamanhos e cores destes fantásticos organismos, responsáveis por incríveis relações

harmônicas e desarmônicas com outros grupos e com o meio ambiente. O espaço disponibilizará ainda oficinas para ajudar os visitantes, de forma lúdica e prazerosa, a

desvendar o maravilhoso mundo destes insetos, através de estudos rápidos e práticos sobre a temática; banners apresentando temas como a origem dos insetos, ciclos de vida,

controle biológico, relação inseto-planta, etc, que deverão ser apresentados, inclusive, em braille, permitindo a inclusão dos deficientes visuais. A Sala dos Insetos conta ainda

com microscópios estereoscópicos, o que permite ao visitante visualizar, inclusive os insetos diminutos.
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