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O escotismo é o maior movimento educativo não governamental do mundo, 

com aproximadamente 40 milhões de participantes divididos em 216 países. Trata-
se de um movimento de jovens com a colaboração voluntária de adultos. Uma das 
etapas da progressão dos jovens escoteiros é a especialidade escoteira, que é um 
conhecimento ou habilidade a qual o jovem desenvolve ao longo da vida. As 
especialidades são compostas por uma série de tarefas e conteúdos a serem 
estudados. Desta maneira, após cumprir tais requisitos, o jovem recebe a devida 
certificação, a qual pode ser dividida em três níveis. A especialidade de Entomologia 
consiste em conhecer os insetos, saber identificá-los e compreender sua importância 
para o meio ambiente e para a saúde pública. Nesse sentido, surgiu a oportunidade 
dos alunos do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), orientarem esses jovens nessa conquista, tendo como principal objetivo a 
conquista da especialidade em nível três, o estágio mais avançado de 
especialização. O projeto foi dividido em quatro encontros mensais, com duração de 
duas horas e trinta minutos cada. O primeiro encontro, realizado na sede dos 
escoteiros no Parque do Sabiá, contou com uma apresentação teórica sobre as 
temáticas: diferenciação entre insetos, aranhas e escorpiões; identificação de cinco 
ordens diferentes de insetos e primeiros socorros em caso de acidentes. 
Posteriormente, houve uma prática na qual tiveram acesso ao material fixado para 
conhecerem os animais vistos na aula teórica. O segundo encontro será realizado 
no Laboratório de Biologia Animal do Instituto de Biologia - UFU, onde serão 
abordados os tipos de aparelhos bucais e alimentação dos insetos, os tipos de 
pernas e de asas, relacionando suas características com o comportamento e habitat 
dos insetos. A aula será apresentada em slides e, posteriormente, os escoteiros 
terão em mãos os animais fixados e os classificarão com chaves taxonômicas 
interativas. No terceiro encontro haverá uma gincana (“Pega o bicho”), na qual as 
crianças serão liberadas por uma hora dentro do Parque do Sabiá para fotografarem 
cinco espécimes de insetos de ordens diferentes e identificarem tipos de asas, 
pernas e aparelhos bucais. No fim do encontro, serão apresentados os critérios para 
construção de seminários, em que cada grupo apresentará as doenças causadas 
por insetos, falando sobre os vetores, sintomas, formas de contágio; além da 
orientação para elaboração um texto explicando a importância dos insetos para o 
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meio ambiente, falando sobre aspectos positivos e negativos ao ser humano. Por 
último, o quarto encontro, será realizado na sede dos escoteiros, com a entrega dos 
textos solicitados e a apresentação dos seminários. Apoio: PET/Biologia-UFU. 
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