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RESUMO 

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado profissional, cujo objetivo 
era analisar como os estudos observacionais da artista e cientista Maria Sibylla Merian 
(1647-1717) poderiam contribuir para o ensino dos insetos e a construção coletiva do 
insetário virtual, mediado pelos smartphones e a aplicativo Instagram,  em um contexto 
específico da Educação Básica. Foi desenvolvida com os estudantes do Ensino Médio 
em uma escola pública do Estado do Paraná. Os resultados obtidos demonstram que a 
inserção da história e da filosofia dos estudos observacionais de Maria Sibylla Merian 
contribuem significativamente para a construção coletiva de um insetário virtual, bem 
como os smartphones e o aplicativo Instagram potencializam experiências tecnológicas 
dialógicas e problematizadoras no Ensino de Biologia. 
 
Palavras chave: história e filosofia da ciência; insetário; tecnologias móveis. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Dentro da Escola Básica com os estudantes nas aulas de Biologia percebemos 

que é valoroso enriquecer o diálogo em torno dos conteúdos escolares, propostos em 

currículo, para a disciplina. 

 Com esta premissa visualizamos possibilidades diferenciais de estabelecer 

relações de ensino-aprendizagem dialógicas e problematizadoras que permitam um 

enfoque inovador. Abordar a morfologia, a fisiologia e a ecologia dos insetos inspirados 

na obra de Maria Sibylla Merian resgata a História, a Arte e a Biologia presente em seus 

trabalhos e podem inspirar a curiosidade e a possibilidade de efetivação do diálogo 

através da construção coletiva de um insetário virtual. 

 Para construir com os estudantes esse insetário escolhemos o caminho de: em 

um primeiro momento, investigar, estudar e compreender as observações e registros de 
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Maria Sibylla Merian para, posteriormente, estabelecer as aproximações e 

distanciamentos entre a construção de um insetário tradicional e o insetário virtual. 

Dessa forma, esse artigo  traz uma caracterização dos organismos em estudo – os 

insetos, os conceitos presentes na construção de um insetário tradicional, a inviabilidade 

de trabalho com espécimes vivas em sala de aula e uma proposta metodológica 

diferenciada: a construção coletiva do insetário virtual, tendo por referência a obra da 

artista e cientista Maria Sibylla Merian e  mediado pelos smartphones e Instagram, com 

os estudantes da Escola Básica. 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  Caracterizando os insetos 

 Os insetos pertencem ao Reino Animal, Filo Arthropoda. Constituem a classe 

mais numeroso de animais do planeta, correspondendo a cerca de 80% das espécies já 

classificadas. Storer (2005, p. 504) “perfazem mais de 900.000 espécies. São os mais 

abundantes e espalhados de todos os animais terrestres, sendo os mais importantes 

invertebrados que podem viver em ambientes secos e capazes de voar”. 

A variedade de espécies está relacionada com a capacidade de adaptação e 

reprodução nos mais variados ambientes, associada a capacidade de voar e, portanto, 

conquistar o planeta. Para Cruz (2009, p. 6) “a capacidade da maioria dos insetos em 

voar contribuiu bastante para o seu sucesso. O voo potencializa a distribuição, a 

exploração de fontes alimentares e de habitats, a fuga de predadores e os processos 

reprodutivos”.  

Segundo Leite (2011) os insetos surgiram na Terra a cerca de 300 milhões de 

anos, no Período Devoniano. A capacidade adaptativa fez com que esse grupo se 

adaptasse em vários ambientes como cavernas subterrâneas, locais de altas altitudes, 

polos, desertos, lagos e rios. O único lugar onde é raro de encontrá-los é em mar aberto. 

As principais características da classe, comum a outros artrópodes, são: 

exoesqueleto quitinoso com mudas periódicas; apêndices articulados; simetria bilateral; 

coração dorsal; sistema nervoso central e ventral, com gânglios. 
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São características exclusivas da Classe Incesta: o corpo dividido em três parte 

(cabeça, tórax e abdômen), três pares de patas articuladas, dois pares de asas, um par de 

antenas, respiração traqueal, trato digestivo completo, sistema nervoso com gânglios e 

cordão nervoso ventral, excreção por túbulos de Malpighi, reprodução caracterizada 

pela presença de sexos separados e desenvolvimento, na maioria das espécies, com 

vários estágios larvais. 

Storer (2005) classifica os insetos, quanto a presença ou não de estágios larvais – 

a metamorfose -  em três grupos: ametábolos (sem metamorfose), hemimetábolos (com 

metamorfose gradual ou incompleta) e os holometábolos (com sucessivos estágios 

larvais). Esse último grupo, tem os lepidópteros – mariposas e borboletas – tão bem 

representados em seus estágios larvais, na obra de Merian. 

Os insetos estabelecem uma relação muito próxima com os seres humanos, 

despertando a curiosidade sobre os seus aspectos morfológicos, fisiológicos, 

econômicos e sociais. 

Na natureza são responsáveis pela polinização. Sem eles, a vida vegetal estaria 

propensa a extinção e, é claro, todas as demais formas de vida na Terra. Agem ainda 

como saprófagos, coprófagos, na aeração e fertilização do solo. Na criminologia 

auxiliam na solução de casos, a chamada Entomologia Forense. Economicamente, 

fornecem vários produtos como o mel, cera e corantes, sem contar que, em algumas 

culturas são usados diretamente a alimentação. Pesquisas médicas e genéticas utilizam 

insetos para experimentações científicas (LEITE, 2011, p. 2-3). 

O estudo dos insetos – a Entomologia – atrai, dessa forma, muitos pesquisadores 

e pessoas que, direta ou indiretamente estão ligadas a atividades com esses organismos: 

cientistas, agricultores, pecuaristas, geneticistas, leigos e artistas, demonstrado que na 

Arte, insetos têm um valor especial. 

Esse valor artístico foi demonstrado pelo interesse de Maria Sibylla Merian 

(1647-1717), no Renascimento, através de seus estudos observacionais da anatomia, 

reprodução, metamorfose e relações ecológicas dos insetos. 

Maria Sibylla Merian dedicava-se basicamente à três áreas da Entomologia, 

caracterizadas por Leite (2011, p. 3-4): 
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Sistemática de Insetos: área que estuda a diversidade de insetos e toda e 
qualquer relação entre eles. Princípios, métodos e técnicas de coleta, 
preservação e criação de insetos, identificação de insetos adultos e imaturos, 
coleções entomológicas, história da sistemática dos insetos, regras 
internacionais de nomenclatura... 

Morfologia dos insetos: estudo das características morfológicas internas e 
externas, função, evolução e anatomia comparada. 

Ecologia dos insetos: população e comunidade ecológica, dinâmica 
populacional, comportamento dos insetos, ecossistemas, fluxo de energia, 
biodiversidade, polinização. 

 

Essas três áreas da Entomologia, acima citadas, aparecem nos trabalhos da 

artista-cientista Maria Sibylla Merian, sendo possível, em sala de aula, estabelecer 

relações de ensino-aprendizagem entre a história e a filosofia dos seus trabalhos com o 

conteúdo insetos. 

Isso significa que o interesse em conhecer essa classe de Invertebrados, os 

insetos, esteve e está presente no ser humano e, provavelmente, esse interesse 

manifesta-se também nos estudantes da Escola Básica, motivo pelo qual, as construções 

de um insetário, tendo como fundamentação os estudos observacionais de Maria Sibylla 

Merian podem construir “condições em que aprender criticamente é possível. E essas 

condições implicam ou exigem a presença de educadores e educandos criadores, 

instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” (FREIRE, 

1996, p.29). 

 
2.2.  Conceituando e caracterizando um insetário tradicional 

 

 Um insetário caracteriza-se como uma instalação onde se conservam insetos 

coletados, organizados e devidamente classificados, para fins de estudo. 

 A prática de construção de insetários é bastante comum nos cursos de graduação 

como Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. Nas licenciaturas em Ciências, coletar 

artrópodes, identifica-los e organiza-los em uma coleção é parte integrante das ementas 

da disciplina de Zoologia, desses cursos, geralmente.  
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Essa prática, realizada na graduação, repete-se, ainda, na Escola Básica. Os 

estudantes são orientados pelos professores, tanto no Ensino Fundamental como no 

Ensino Médio a capturar, armazenar e identificar as espécies de insetos para a confecção 

do insetário. 

Geralmente, nos manuais de coleta e conservação de insetos que orientam a 

confecção do insetário, algumas dicas gerais são elencadas. A primeira delas refere-se a 

coleta que deverá ser realizada com pinças, peneiras, redes entomológicas, etc. A 

segunda coloca maneiras de matar os animais coletados, destacando-se a via úmida 

(álcool 70%) quando trata-se de espécies jovens ou larvas e utilização de gases (acetato 

de etila, cianeto de potássio, éter ou clorofórmio) para indivíduos adultos. A terceira, diz 

respeito a conservação sendo a via seca a mais utilizada e caracterizada por conservar os 

insetos em caixas (madeira ou papelão) com naftalina para evitar a deterioração por 

fungos ou até mesmo insetos; poucos indivíduos são conservados em via úmida. 

Realizada a coleta e a conservação, confecciona-se a etiqueta de identificação da 

coleta. Segundo Almeida (1998, p.2) “as etiquetas devem acompanhar o material desde 

o momento da sua coleta, pois qualquer exemplar não acompanhado de etiqueta de 

procedência não possui valor”.  

Na etiqueta de procedência devem aparecer os seguintes dados: local ou 

localidade da coleta, data da coleta, nome do coletor seguido do termo col. (abreviatura 

de coletor). Segue o exemplo abaixo: 

 

Campo Largo, PR, Brasil. Machado, E.F col. 

Quadro 1: etiqueta de identificação de insetos. Fonte: os autores 

O próximo passo diz respeito a identificação da espécie em estudo. Como o 

Reino, Filo, Classe e Ordem. Raramente aparece a família, o gênero e a espécie nas 

coleções, já existentes na Escola Básica. 

 

 Abaixo, um exemplo de identificação de um besouro apresentado por Cruz 

(2009, p. 34): 
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Nessa identificação aparece a ordem do inseto, o local onde foi encontrado e o habitat 

da coleta, seguido do coletor e respectiva data. 

 O “Manual de simplificado de coleta de insetos e formação de insetário” 

disponível em www.uern.br/professor/arquivo_baixar.asp?arq_id=7697 traz as 

principais ordens de insetos coletados e apresentados em um insetário. Storer (2005, p. 

523-544) classifica os insetos em suas principais ordens descrevendo as principais 

características e ilustrando os principais representantes de cada ordem. No site 

Insetologia, disponível em http://www.insetologia.com.br/ além de exemplares que 

auxiliam a identificação (Seção “Identifique você mesmo”) há a possibilidade de envio 

de fotos de exemplares coletados para pedidos de auxílio na identificação. 

 Desta forma, montar um insetário requer equipamentos de coleta, procedimentos 

de preservação dos exemplares coletados e pesquisas para a identificação correta das 

espécies. 

 

2.3. A inviabilidade de construção de insetários na Escola Básica 

 Conhecendo a estrutura de um insetário, as técnicas de coleta e preservação das 

espécies coletadas pergunta-se: é viável, na Escola Básica, coletar insetos em grande 

quantidade para a confecção de vários insetários, uma vez que, o número de estudantes 

e turmas é grande? Quais as possibilidades e limitações dessas coletas? 

 Primeiramente, alguns professores que confeccionam insetários na Escola Básica 

partem do princípio que, sendo os insetos a classe mais numerosa de seres vivos não 

faria diferença alguma coleta-los.  Almeida (1998) afirma que como os insetos são 

abundantes, a probabilidade de que coletas, mesmo extensas, tenham algum impacto no 

tamanho das populações é irrelevante. Para ele, os conservacionistas não precisam se 

preocupar com o rompimento do equilíbrio ecológico pelas coletas comuns. 

Coleóptero 
Goiânia, GO, BRA 

No chão 
Cruz, A.H.S col. 

03-VI-2009 

Quadro 2: exemplo de identificação de insetos. Fonte: os autores 
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 No entanto, um documento elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná intitulado “Legislações Brasileiras que apresentam itens correspondentes ao 

laboratório escolar”, sugere, baseado em leis federais e estaduais, normas para o uso de 

animais em atividades didáticas e/ou científicas.  

 Na Lei Federal 6639/79, no artigo 3º, item V, fica proibida a vivissecção de 

animais em estabelecimentos da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). Isso 

significa que, nenhuma espécie, por mais abundante que seja na natureza, pode ser 

vivissecada nos laboratórios de Ciências e Biologia dos estabelecimentos de ensino. 

 A Lei Federal 1153/95 regulamenta o inciso VII, do parágrafo 1º, do Artigo 255 

da Constituição Federal. Ele enfatiza a necessidade de proteção da flora e da fauna, 

restringindo a atividade com animais e plantas apenas em estabelecimento com cursos 

técnicos na área biomédica e estabelecimentos de Ensino Superior.  

 A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9605/98) estabelece sansões para 

atividades lesivas ao meio ambiente, tanto a fauna como a flora. 

 O mesmo documento da Secretaria de Estado da Educação enfatiza que o uso de 

animais com fins didáticos caracteriza uma experimentação e, portanto, restringe-se aos 

cursos universitários e laboratórios de pesquisa, depois de submetidos à Comissão de 

Ética. 

 A Lei Estadual 14.037/03 institui o Código de Ética Estadual de Proteção dos 

Animais. No Artigo 21 enfatiza a proibição da vivissecção de animais em 

estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio e, no Artigo 22 considera 

desnecessárias as experiências cujos resultados já apareçam ilustrados nos livros 

didáticos ou em outras mídias. 

 A Resolução 02/02 do Conselho Federal de Biologia apresenta o Código de 

Ética do Biólogo e, em seu Artigo 2º destaca que “toda atividade do Biólogo deverá 

sempre consagrar respeito à vida, em todas as suas formas e manifestações e à qualidade 

do meio ambiente”. A mesma resolução, no Artigo 19 destaca que “o Biólogo deve ter 

pleno conhecimento da amplitude dos riscos potenciais que suas atividades poderão 

exercer sobre os seres vivos e o meio ambiente, procurando e implementando  

formas de reduzi-los ou eliminá-los” (p. 10, grifos nossos). 
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 Além disso, quando refere-se a ecologia, espera-se que nossos estudantes 

compreendam as relações dinâmicas e interdependentes entre as espécies. 

 Capra (1996) defende a ideia de cidadãos ecologicamente alfabetizados. Ora, 

como alfabetizar ecologicamente um estudante estimulando-o a coletar espécies e 

sacrificá-las para uma atividade escolar?  

 Por isso, os estudantes da Escola Básica necessitam compreender as relações de 

interdependência entre as espécies de uma comunidade biológica e que “uma 

perturbação não estará limitada a um único efeito, mas tem a probabilidade de se 

espalhar em padrões cada vez mais amplos” (CAPRA, 1996, p. 232). 

 Cabe ressaltar, ainda, que além da interdependência, Capra (1996) destaca a 

diversidade e a complexidade das relações estabelecidas entre as espécies e o ambiente 

onde vivem. Da mesma forma, Maria Sibylla Merian, no século XVII, através de seus 

estudos observacionais demonstrava, simultaneamente a interdependência, a diversidade 

e a complexidade dos insetos entre si e com o meio. 

 Se todas as espécies pertencem a um ambiente e com ele estabelecem relações 

de equilíbrio por que estimular a captura de inúmeros insetos? 

 Esses questionamentos auxiliam na reflexão sobre uma atividade aparentemente 

simples, como a captura de insetos e suas implicações na formação cidadã.  

 Boff (2006, p. 61-62) em seus estudos sobre a complexidade e as relações do ser 

humano com a natureza questiona: “qual o sentido do ser humano no conjunto dos seres 

e no Universo?” e, na sequência, responde, com as ideias auto-eco-organizadoras: 

 
Vamos logo dizendo: certamente não foi chamada à existência para dominar, 
ameaçar e destruir as demais espécies. Seria contra o sentido da seta do 
tempo que se rege a lei mais universal que existe: a solidariedade cósmica. 
Ele é membro, entre outros tantos, da imensa comunidade universal, 
planetária e biótica. Por ser portador singular do espírito que pervaga todas as 
coisas, é chamado a agradecer, a celebrar e a louvar a indescritível beleza e 
simetria dinâmica da criação. 
 

 Portanto, com é essa responsabilidade ecológica que precisa ser incentivada na 

escola, não apenas em discursos, mas em práticas metodológicas que correspondam a 

tais atitudes na comunidade escolar. 

 Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a responsabilidade legal da 

escola com os estudantes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) tanto 
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a família quanto a sociedade (e aqui se entende todos os membros da comunidade 

escolar) devem zelar pela criança e pelo adolescente, protegendo-os. O Artigo 7º (p.5) 

destaca que “a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde...”.  

Uma coleta de insetos pode leva-los a situações de risco, como por exemplo, 

ferimentos com os materiais de coleta, picadas e reações alérgicas causadas pelos 

insetos. E, nessa situação, a escola e o professor (a) poderão ser responsabilizados 

quanto a atividade proposta, uma vez que, para construir um insetário tradicional, as 

coletas geralmente são realizadas no contra turno das aulas, em locais próximos ou não, 

da casa dos estudantes, sem acompanhamento dos professores ou outro adulto 

responsável por eles.  

 Assim, diante das legislações acima compiladas no documento da Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, das propostas ecológicas para a atualidade e a escola 

como uma das instituições responsável pela criança e pelo adolescente, observa-se uma 

inviabilidade na coleta e preservação dos insetos para a construção de um insetário, nos 

moldes permitidos em cursos universitários e alguns cursos técnicos. 

 No entanto, é fundamental que o estudante aproprie-se dos conhecimentos sobre 

os insetos, o maior grupo de animais presente no planeta. Conhecer suas características 

anatômicas, fisiológicas e hábitos de vida além da importância econômica, ecológica e 

social corresponde a proposta das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Biologia (PARANÁ, 2008, p. 14) quando destaca que “os sujeitos da Educação Básica, 

crianças, jovens e adultos, geralmente oriundos das classes assalariadas, urbanas ou 

rurais, de diversas regiões e com diferentes origens étnicas e raciais, devem ter acesso 

ao conhecimento produzido pela humanidade que, na escola, é veiculado pelas 

disciplinas escolares”. 

 Se a produção de um insetário tradicional, com os estudantes da Escola Básica 

não é viável, de forma alguma eles podem ser isentos do conhecimento dos insetos.  Por 

isso que, dialogando e problematizando a história e a filosofia da obra de Maria Sybilla 

Merian, foi possível estabelecer uma relação entre a ciência e a arte presente nos seus 

trabalhos com os insetos e, dessa forma, propor a construção de um insetário virtual, 

minimizando os riscos. 
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2.4. O insetário virtual: uma proposta metodológica com a mediação  dos 
smartphones e  e do aplicativo Instagram 

 

 Discutindo, anteriormente, o que é um insetário, como construí-lo e as 

limitações dessa construção com os estudantes da Escola Básica, propõe-se aqui, a 

construção coletiva de um insetário virtual, com base nos estudos observacionais de 

Maria Sibylla Merian, no diálogo, na curiosidade e na coletividade entre os sujeitos 

envolvidos no processo.  

 Primeiramente, cabe ressaltar que Maria Sibylla Merian não sacrificava os 

insetos para observá-los e pintá-los. Vários relatos em seus cadernos de estudo (TOOD, 

1997) demonstram sua preocupação com cada espécie e, quando retirava os insetos da 

natureza, procurava sempre coloca-los em caixas com as folhas ou frutos dos quais se 

alimentavam e, observar atenciosamente seus hábitos e suas transformações, fato que a 

deixava impressionada. Isso aparece no próprio título dos seus livros “A maravilhosa 

transformação e a estranha nutrição das lagartas” (1679) e “Metamorfose dos insetos 

do Suriname” (1705). 

 Em seus processos observacionais, Merian desenhava, em placas, as espécies 

com suas respectivas formas de nutrição e transformação. Essas placas eram, 

posteriormente, impressas por uma técnica muito utilizada nos ateliês renascentistas: a 

impressão em placas de cobre. Ronan (2001, p. 10) explica que: 

 

Na Europa, a invenção da composição por tipos móveis coincidiu com outra, 
a técnica de imprimir ilustrações com chapas de metal gravadas. Originária 
do vale do Reno e do norte da Itália, na década de 1450, ela também ajudou a 
propagar o conhecimento na época da Renascença e viria a desempenhar um 
papel especial em alguns campos científicos. O desenvolvimento da 
impressão por meio da xilogravura também viria a se mostrar significativo no 
avanço da ciência. Muito logicamente, a importância desses métodos de 
impressão não deixou de ser observada por muitos estudiosos, e assim, 
nasceu um novo fenômeno, o advento do estudioso-impressor e do estudioso-
gravador. Artistas também se voltaram para a arte da gravação. Albrecht 
Dürer, de Nuremberg, foi um exemplo notável de pintor criativo que 
apreciava o sucesso material que se podia obter com a confecção de cópias 
gravadas de seus trabalhos e que, incidentalmente, combinava isso com a 
impressão de seus próprios livros. 
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 Nota-se que Merian contava com uma tecnologia típica da época em que viveu 

para realizar seus trabalhos de gravação e impressão. Tanto ela, como outros artistas 

renascentistas, naturalistas ou não, produziam e reproduziam suas gravações utilizando 

esse tipo de impressão. 

 Postman (1994, p. 32-33) utilizaria o termo “ferramenta” para se referir as 

técnicas de impressão da Renascença. Para ele “até o século XVII todas as culturas 

eram usuárias de ferramentas [...] mas a característica principal de todas as culturas 

usuárias de ferramentas é o fato de que estas foram inventadas, em grande parte, para 

fazer duas coisas: resolver problemas específicos e urgentes da vida física [...] ou servir 

ao mundo simbólico da arte, da política, do mito, do ritual e da religião”.  

 No entanto, a utilização da impressão em placas de cobre por Maria Sybilla 

Merian, em seu ateliê associado ao seu espírito curioso, criativo tecnológica e 

cientificamente demonstra que “devemos concluir que culturas usuárias de ferramentas 

não são necessariamente empobrecidas de tecnologia e, para nossa surpresa até podem 

ser sofisticadas” (POSTMAN, 1994, p. 34). E nesse caso, os trabalhos de Merian eram. 

 Hoje, as observações realizadas pelos estudantes, em várias dimensões de suas 

vidas, são registradas pelas TIC destacando-se os smartphones e seus aplicativos. Como 

a maioria das escolas estão equipadas com laboratórios de informática ligados a rede 

mas o número de computadores (uma média de 30 equipamentos por laboratório e cada 

escola conta com um ou no máximo dois laboratórios) são insuficientes ao número de 

estudantes e, a mediação do processo de ensino-aprendizagem com as tecnologias 

móveis, torna-se uma boa opção, nas salas de aula. A maioria dos estudantes da Escola 

Básica tem um smartphones e formas de acesso à Internet, sem contar os inúmeros 

aplicativos que eles instalam, de acordo com suas necessidades e preferências. 

 Um desses aplicativos é o Instagram. Ele caracteriza-se com uma rede social de 

produção e compartilhamento de imagens. Segundo seus criadores, Kevin Systrom e 

Mike Krieger: 

Instagram é uma maneira divertida e peculiar para compartilhar sua vida com 
os amigos através de uma série de imagens. Tire uma foto com o seu celular, 
em seguida, escolha um filtro para transformar a imagem em uma memória 
para sempre. Estamos construindo o Instagram para permitir que você, ao 
experimentar momentos da vida com seus amigos, registre-os através de 
fotos, como eles acontecem. Imaginamos um mundo mais conectado através 
de fotos (INSTAGRAM, 2014). 
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 O Instagram permite que os estudantes tirem fotos, apliquem filtros e 

compartilhem com seus colegas na própria plataforma ou em redes sociais como o 

Facebook, Twitter, Tumbler, entre outras. Ainda, nesse aplicativo, é possível produzir 

vídeos, “curtir” e “comentar” as postagens do grupo de amigos. 

 Segundo Lisboa e Freire (2014, p.138) “no que se refere à fotografia do 

aplicativo Instagram, esse duo (criar e fruir) se dá a partir de três momentos: a captura 

da imagem, pela câmera do celular; a possiblidade de aplicar um dos dezenove filtros 

tradicionais disponíveis, além da opção normal, embora a atualização recente já traga 

mais treze opções de filtros; e o compartilhamento desse resultado nas redes”. 

 O Instagram 

Muito além de ser aplicativo que estimula a criatividade do usuário, o 
Instagram também se populariza pelo seu aspecto interativo. A rede social 
que pode ser integrada a mais quatro – Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr – 
oferece a possibilidade de compartilhar os resultados fotográficos nestas 
redes, potencializando assim o alcance das imagens em relação aos usuários. 
Isso estimula a troca de comentários e o volume de curtidas entre os 
membros do app, incentivando ainda o cadastramento de novos participantes. 
(LISBOA e FREIRE, 2014, p. 141). 

 
 Esse aplicativo pode caracterizar-se como um mediador de práticas pedagógicas 

com as TIC nas salas de aula, em especial na construção coletiva do insetário virtual e, 

permitir ainda, a relação entre a produção artesanal de imagens dos insetos, por Maria 

Sibylla Merian, no Renascimento e a produção de imagens hoje, pelos estudantes. É 

esse par artesanal e tecnológico que contribuirá com a proposta diferencial e inovadora 

no Ensino de Biologia. 

 Para Rama (2012, p. 1793) há relações intensas entre práticas artesanais e o uso 

de novas tecnologias. Para ele é possível reconstituir a cisão entre técnicas artesanais de 

produção de imagens e as novas tecnologias: “muitas foram as mudanças sofridas pela 

imagem e pelos seus processos de construção que permitiram a transição da imagem 

renascentista à imagem digital”. 

 Dessa forma, na construção do insetário virtual a partir dos estudos 

observacionais de Maria Sibylla Merian, conduz à essas aproximações, entre o artesanal 

e o tecnológico, na produção de imagens, em uma prática pautada no diálogo e na 

problematização. 
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 O quadro, a seguir, traz uma breve comparação entre as tecnologias do século 

XVII e hoje, na produção de imagens, o par artesanal e tecnológico: 

 

Imagens de Maria Sibylla Merian 
Século XVII 

Imagens produzidas pelos estudantes 
Século XXI 

Reproduzidas pela gravação em placas de 
cobre (calcogravura) 

Produzidas pelas câmeras digitais dos 
smartphones. 

Impressão da imagens das placas de cobre 
em pergaminho. 

Portfólio com as imagens produzidas pelo 
usuário. 

Pintura das telas impressas, em aquarela, 
com diferentes cores e materiais. 

Aplicação dos filtros do aplicativo 
Instagram para alterar as imagens. 

Imagens comercializadas em seu ateliê de 
produção e impressão. 

Socialização das imagens entre os 
participantes do grupo, via Instagram. 

Quadro 3: O par artesanal e tecnológico na produção de imagens. 
 Fonte: Machado, E.F; Miquelin, A.F 

 

 Assim, diante dos trabalhos de Maria Sibylla Merian e as possibilidades de 

construção de um insetário virtual inspirado em suas composições, espera-se trazer para 

a sala de aula, as tecnologias móveis como mediadoras e potencializadoras das situações 

de ensino-aprendizagem. 

 Observa-se que o termo é a mediação e não a utilização. A utilização, sem 

reflexão, de uma tecnologia no contexto escolar pode contribuir apenas para a 

manutenção da condição de “usuário-leigo”, seja dos professores ou dos estudantes. Já 

as TIC como mediadoras contribuem para transformar a sala de aula em um local de 

reflexão do papel que elas desempenham na vida e como elas podem potencializar 

situações efetivas de aprendizagem (MIQUELIN, 2009). 

 A conectividade e a colaboração proporcionadas pelos smartphones e pelo 

aplicativo Instagram em seus papeis mediadores, trazem potencialidades de um trabalho 

com tecnologias móveis em sala de aula em uma relação dialógica e problematizadora.  

Freire (1996, p.52) afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”. Assim, essa proposta 

diferencial e inovadora envolve os sujeitos da escola, onde todos ensinam e aprendem, 

mediados pelas TIC. 

 Por isso “todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de 

aprendiz que, a partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do 
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conhecimento do objeto” (FREIRE, 2014), justamente, o que se propõe aqui, 

possibilitar aos estudantes o incentivo a curiosidade, a pesquisa e o compromisso de, 

mediados pelas TIC, sejam autores dos processos de ensino-aprendizagem na Biologia. 

 

3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A pesquisa realizada apresentava a seguinte questão norteadora: “Como os 

estudos observacionais de Maria Sibylla Merian (1647-1717) contribuiriam para a 

aprendizagem do tema insetos e a construção de um insetário virtual,  considerando a 

problematização nas aulas, o diálogo, a integração de saberes e a mediação das TIC. 

Para isso discutiu-se sobre os caminhos da pesquisa, como a mesma seria 

reallizada em um contexto específico da Educação Básica. Dessa forma, optou-se pela 

pesquisa-ação (CARR e KEMMIS, 1986), organizando uma comunidade colaborativa 

de planejamento, ação, observação, reflexão e, assim, sucessivamente, em uma espiral 

de ciclos, até chegar-se o mais próximo dos resultados esperados. 

Participaram da pesquisa trinta e sete estudantes, com idade entre quinze e 

dezessete anos, de uma escola pública do Estado do Paraná. Todos esses estudantes 

tinham smartphones e diversos aplicativos instalados, sendo um deles o Instagram, o 

aplicativo mediador dessa proposta de trabalho. 

A observação participante, as gravações em áudio e o questionário quali-

quantitativo possibilitaram analisar e discutir os resultados apresentados na sequência 

(LUDKE e ANDRE, 2013). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A obra de Maria Sibylla Merian trouxe possibilidades diferenciais para a sala de 

aula pois com suas obras, os estudantes foram capazes de analisar as obras, 

principalmente as telas que retratam a vida e a metamorfose dos insetos e, inclusive, 

fotografar os insetos em situações semelhantes às que Merian retratava-os em suas 

pinturas. 
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Nas imagens da Figura 1, fotos dos insetos, socializadas via Instagram pelos 

estudantes. Essas fotos demonstram as aproximações entre os estudos observacionais de 

Maria Sibylla Merian e a construção coletiva do insetário virtual: 

 
Figura 1: Imagens produzidas e socializadas pelos estudantes no insetário virtual e inspiradas pelos 

estudos observacionais de Maria Sibylla Merian. Fonte: MACHADO, E.F. 25. Jun. 2015. 
 

Ainda, sua obra permite um paralelo entre os seus métodos de estudo e o estudo 

mediado pelas TIC. A tecnologia que mediava a produção artística-científica de Merian, 

no Renascimento, era a calcogravura, técnica para a impressão e posterior pintura em 

aquarela, para dar cores às suas ilustrações. 

Contemporaneamente as câmeras dos smartphones produzem imagens de alta 

resolução que, em segundos, são modificadas, compartilhadas e comentadas.  

As TIC, em especial aqui os smartphones e Instagram como mediadoras desse 

processo de ensino-aprendizagem, estabeleceram relações com a obra de Maria Sibylla 

Merian. Ao conhecer os métodos de produção de imagens na Renascença, os estudantes 

estabeleceram conexões com a produção e socialização de imagens hoje, naquilo que 

chamamos de par artesanal e tecnológico. 

Maria Sibylla Merian pintava, uma a uma, suas ilustrações em aquarela. Com o 

Instagram os estudantes, após fotografar o inseto na natureza, podem utilizar os 
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recursos de “filtro” do aplicativo, modificando a imagem e aproximando, Arte e 

Ciência, tal como fazia Merian. 

Em uma das respostas do questionário, um estudante afirmou que:  “hoje em dia, 

onde tudo é moderno, não valorizamos tanto a natureza. No entanto, tive esse 

‘gostinho’ de olhar e guardar a imagem da borboleta em cima de flores e pedras”: 

 

 
Figura 2: imagem de uma borboleta sobre pedras produzida e socializada por um estudante do Ensino 

Médio. Fonte: MACHADO, E.F. 02. Ago. 2015 
 

A imagem da borboleta sobre a planta hospedeira (Figura 3) , com uso de um 

dos “filtros” do Instagram. Sobre essa possibilidade do aplicativo um estudante relata 

que “no insetário virtual acabei aprendendo sobre as espécies diferentes de insetos. 

Sobre o celular foi muito melhor, pois não precisamos matar os insetos e ainda dar 

cores diferentes as imagens pelos filtros do Instagram”. 
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5.  
Figura 3: foto editada com um dos filtros do Instagram. Fonte: MACHADO, E.F. 24. Jun. 2015. 

 

Situar, histórica e culturalmente a produção de um conhecimento científico e, 

nesse caso, transpor para a contemporaneidade contribui com o entrelaçamento de 

saberes na escola básica e, além disso esse par artesanal e tecnológico conduzem os 

estudantes às reflexões sobre as tecnologias em diferentes contextos sociais e históricos. 

Oliveira (2014, p. 27) ao prefaciar a obra Pedagogia da Solidariedade de Paulo 

Freire afirma que: 

a experiência não pode ser exportada, ela só pode ser reinventada. Esta é a 
natureza histórica da educação. Isto explica por que, por exemplo, a principal 
responsabilidade, para os educadores e educadoras, é de mudar a educação. 
As pessoas responsáveis pela educação deveriam estar molhadas pelas águas 
culturais do momento e do espaço onde atuam.  
 

Nesse caso, a inclusão das tecnologias móveis,  em sala de aula, precisam ser 

repensadas considerando as relações dos estudantes adolescentes com essas tecnologias 

e a maneira como elas podem mediar os trabalhos pedagógicos, proporcionando novas 

experiências tecnológicas aos estudantes e professores. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Com essa pesquisa-ação considera-se que os estudos observacionais de Maria 

Sibylla Merian contribuíram significativamente para o conhecimento dos insetos. Sua 

obra, com inúmeras ilustrações sobre o modo de vida dos insetos, despertaram a 

curiosidade dos estudantes para a observação desses seres vivos, seu habitat e forma de 

vida, enfim, sua ecologia. 

 Conhecendo os estudos de Maria Sibylla Merian, os estudantes demonstraram 

interesse pela sua história de vida, como artista e cientista e, inspirados pelos seus 

trabalhos, muitos estudantes passaram a observar insetos nas proximidades onde 

residem, aproximando-os da observação sistemática e registrada, através de relatos 

escritos, orais e das fotos, fato que os aproximou da forma como a produção científica é 

realizada. 

 A forma como Maria Sibylla Merian produzia suas imagens, através da 

calcogravura, permite a comparação entre as técnicas de ilustração e impressão no 

metal, na época de suas produções e, as diversas formas que os estudantes tem para 

produzir imagens, principalmente através de seus smartphones. Mediar a produção de 

imagens via smartphone, aproxima os estudantes do professor e do tema de estudo 

porque eles demonstram interesse em fotografar, editar e socializar imagens no 

aplicativo Instagram.  

 A construção coletiva do insetário virtual evitou a coleta de espécies da natureza 

e a mortalidade das mesmas, como propõem as metodologias tradicionais de construção 

de um insetário. A interdependência dos ecossistemas (Capra, 1996) foi respeitada pelos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem produzindo-se apenas fotos dessas 

relações, registradas e socializadas com a mediação da tecnologias móveis. 

 Os estudos observacionais de Maria Sibylla Merian contribuíram tanto para a 

aprendizagem dos insetos e à construção coletiva do insetário virtual como também para 

proporcionar uma experiência tecnológica diferenciada e inovadora aos estudantes,  

potencializando o papel das tecnologias móveis nessa situação de ensino-aprendizagem 

e abrindo possibilidades para outras propostas em sala de aula, com os  smartphones e 

aplicativos  no Ensino de Biologia. 
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