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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa abordou o ensino/aprendizagem sobre animais peçonhentos no 

ensino médio. Tendo como objetivo geral a produção de materiais didáticos para o estudo dos 

animais peçonhentos em no ensino médio como forma de auxiliar nas aulas de biologia 

especificamente nos conteúdos de zoologia e sáude com o íntuito de colaborar com a 

prevenção de acidentes por animais peçonhentos e com a conservação da fauna de aranhas, 

escorpiões e serpentes. Para isso, inicialmente, analisou-se a temática animais peçonhentos na 

perspectiva do aluno, do professor e do livro didático do ensino médio. Para chegar aos seus 

resultados, a pesquisa contou com 20 alunos com idade variando entre 15 a 18 anos de uma 

escola de ensino médio pùblica e urbana do município de Porto Seguro - Ba e 9 professores de 

Biologia, com idade variando de 27 a 58 anos de variadas escolas dos municípios de Porto 

Seguro e de Santa Cruz Cabrália na Bahia. O trabalho é uma pesquisa-ação de abordagem 

quantitativa e qualitativa. Os dados foram coletados através de questionários contendo 

questões fechadas e abertas e pela análise dos livros didáticos adotados pelos docentes 

entrevistados. Os dados foram tabulados e analisados em frequências absolutas e em 

frequência relativa, categorizados segundo a perspectiva de Bardin (2011). Em seguida, com 

base nas informações coletadas com estes agentes da educação foi construida uma Sequência 

Didática (SD) intitulada “ O fantastico mundo dos animais peçonhentos: aranhas, escopiões e 

serpentes visando facilitar o ensino de Zoologia e Saúde com enfoque em animais 

peçonhentos e também foi elaborado uma cartilha informativa intitulada “Manual ilustrado de 

prevenção de acidentes por animais peçonhentos e de cconservação da fauna de aranhas, 

escorpões e serpentes”, que pode ser utilizado por professores, alunos e comunidade em geral. 

Após a intervenção pedagógica realixzada por meio da SD, os alunos demonstraram um 

aproveitamento satisfatório nos conhecimentos sobre os animais peçonhentos. Percebeu-se 

também alguns equívocos nas percepções dos professores sobre o tema. Em relação aos livros 

didáticos, ainda são muito superficiais em tratar essa temática, sem fazer uma relação com a 

importância da fauna em estudo para o meio ambiente, para a saúde e para o ensino de 

Biologia. 

 
Palavras-chave:  Ensino de  biologia. Zoologia. Saúde. Atividades investigativas. 

Conservação da fauna. 



ABSTRAT 

 
 

This research addressed the teaching/learning about venomous animals in high 

school. Its general objective is to produce coursewear for the study of venomous animals at 

the high school level as a way to help in biology classes specifically in the contents  of 

zoology and health in order to collaborate with the prevention of accidents by venomous 

animals and with the conservation of the fauna, spiders, scorpions and snakes. For this, 

initially, the subject of venomous animals was analyzed from the perspective of the student, 

the teacher and the high school textbook. To reach its results, the survey counted with 20 

students between 15 and 18 years of age from a public and urban high school in the city of 

Porto Seguro - Bahia and 9 teachers of Biology, between 27 and 58 years old from various 

schools in the cities of Porto Seguro and Santa Cruz Cabrália in Ba. The paper is a quantitative 

and qualitative approach research-action. The data were collected through questionnaires 

(applied one to students and another to teachers) containing subjective and objective questions 

and by the analysis of the textbooks adopted by the teachers interviewed. The data were 

tabulated and analyzed in absolute frequencies (gross amount of responses) and relative 

frequency (simple percentage), categorized according to the perspective of Bardin (2011). 

Then, based on the information collected with these agents of education, a Didactic Sequence 

(DS) entitled "The fantastic world of venomous animals: spiders, scorpions and snakes" was 

constructed to facilitate the teaching of Zoology and Health with a focus on venomous 

animals and also an informative booklet entitled "Illustrated Manual for the prevention of 

accidents by venomous animals and the conservation of fauna of spiders, scorpions and 

snakes" was prepared by , which can be used by teachers, students and the community in 

general. After the pedagogical intervention carried out through the DS, the students 

demonstrated a satisfactory use of the knowledge about venomous animals. There were also 

some misunderstandings in the teachers' perceptions on the subject. Regarding the textbooks, 

they are still very superficial in treating this theme, without making a relationship with the 

importance of the fauna under study for the environment, for health and for the teaching of 

Biology. 

 

 
Key words: Teaching biology.  Zoology.  Health.  Investigative activities.  Conservation of 

fauna.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

 De acordo com FUNED (2015), animais peçonhentos são aqueles que possuem 

glândulas produtoras de veneno que se comunicam com dentes, ferrões, ou aguilhões, 

estruturas por onde o veneno é injetado, ou seja, aqueles animais que produzem veneno e que 

conseguem inocular o veneno (peçonha) em suas presas, daí o nome peçonhento. São 

exemplos desses animais algumas serpentes, aranhas e escorpiões, que apresentam espécies de 

relevância médica no Brasil. Ainda de acordo com FUNED (2015), animais peçonentos 

diferem dos venenoso pois estes produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador. 

O envenenamento ocorre por contato, ou compressão. Algumas espécies de sapos e de 

taturanas são animais venenosos.  

 A condição de um animal ser venenoso ou peçonhento perpassa por uma definição 

mais refinada de cada termo. Nesse aspecto Moreira e Morato (2014), afirmam que existe 

diferença entre peçonha e veneno, sendo a peçonha um tipo de substância que apresenta 

algum potencial de toxicidade, produzida por glândulas específicas de animais e injetada na 

pele das vítimas. Já o veneno é uma substância tóxica que pode ser produzido por alguns seres 

vivos como plantas e animais e a toxina pode ser ingerida tanto por vias digestórias quanto 

respiratórias.  

Em Freitas (1991), é feita uma revisão sobre diversos termos na 

toxicologia,ressaltando as propriedades farmacológicas e as relações biológicas relacionadas a 

esse tema. Segundo o autor, é recomendado, no meio científico e didático, designar como 

peçonha a secreção proviniente de glândulas animais especializadas, associadas ou não a 

estruturas inoculadoras, resguardando o uso do termo veneno para as toxinas espalhadas pelo 

corpo em vários tecidos e/ou orgãos de animais e plantas. Acidentes provocados pelo contato 

com animais peçonhentos já, há algum tempo, expressam-se através de dados alarmantes para 

a saúde pública. Tais ocorrências foram incluídas, em 2009, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), na lista de Doenças Tropicais Negligenciadas. Estimavam-se 1.841 milhões de 

casos de envenenamento anualmente, resultando em 94 mil óbitos em todo planeta. 

No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos são a segunda causa de 

envenenamento em humanos, atrás apenas de envenenamento por produtos químicos, 

conforme notificado em 2019 pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019). Segundo dados da SINAN (2019), no ano de 
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2019, ocorreram 30.482 acidentes por serpentes; por aranhas, foram 36.399 e, por escorpiões 

foram 154.812 em todo território nacional. Esses três grupos causaram um total de 221.693 

acidentes, dos quais 351 pacientes evoluíram para óbito. Isso representa uma taxa de 

mortalidade de 0,16% aproximadamente. Apenas acidentes identificados e notificados foram 

considerados, não entraram aqui os óbitos em investigação ou sem notificação, o que sugere 

um problema de subnotificação pelos órgãos municipais, como alertou a FIOCRUZ.  

Por meio da portaria MS nº 204, de 17 de março de 2016, ficou determinado que todo 

acidente por animal peçonhento atendido em unidade de saúde deve ser notificado através do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 2016), junto a isso foi 

criado pelo Ministério da Saúde o Programa de Controle de Acidentes por Animais 

Peçonhentos (PCAAP), que tem como objetivo diminuir a letalidade dos acidentes 

provocados por esse grupo de animais, através do uso adequado da soroterapia, e também 

reduzir o número de casos através da educação em saúde (BRASIL, 2016). 

No Nordeste, o SINAN (2019) informa que as serpentes foram reponsáveis por 1.722 

acidentes, já as aranhas provocaram 401 e os escorpiões, 6.136. Dos casos provocados por 

esses animais, um total de 142 pacientes moreram. Na Bahia (BA), o Centro de Informações 

Anti-Veneno (CIAVE) e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica são responsáveis pela 

coordenação, em nível estadual, do PCAAP. Nesse estado, os acidentes provocados por 

serpentes foram 2.336, as aranhas provocaram 843 acidentes e os escorpiões, 18.608, um total 

de 21.787. Dos quais 43 evoluíram para óbito, o que corresponde a 0,20% dos acientes 

causados por esses grupos de animais (SINAN, 2019).  

Informativos do CIAVE ressaltam a importância e contribuição dos estudos e das 

produções de conhecimento sobre essa temática. Pois, fornecem consideráveis orientações 

para que ocorra uma melhor distribuição e utilização dos soros anti-peçonha. Considerando 

sempre as necessidades regionais, bem como por ajudarem nas ações de vigilância e controle 

da fauna peçonhenta. Por meio de abordagens específicas de cada ecossistema de ocorrência 

desses animais (BAHIA, 2016). 

Seguindo a Legislação Federal instituída em 2016, o estado da Bahia promulgou a 

Portaria Estadual nº 1.411 de 03 de novembro de 2016, determinando a notificação 

compulsória dos acidentes por animais peçonhentos. Independentemente de o paciente ter sido 

ou não submetido à soroterapia. Reconhecendo, em seu Anexo I - Lista de Doenças com 

Notificação Compulsória - LDNC (Figura1), o acidente por animais peçonhentos como agravo 

de prioridade (BAHIA, 2016). Nesse mesmo período, foi criada a Ficha de Investigação, um 

instrumento fundamental para o conhecimento da abrangência desse tipo de agravo. 
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Possibilitando o estabelecimento de normas de atenção adequadas. Essa ficha é encontrada 

nas unidades de saúde de referência para aplicação de soros antipeçonha, distribuídas 

praticamente em todas as egiões do estado da Bahia (BAHIA, 2016). 

 

  Figura 01- Ficha de Acidentes por animais peçonhentos como agravo de notificação compulsória. 

Nº          DOENÇAS OU AGRAVOS                              Periodicidade de notificação CID 10 

  Imediata (até 

24horas) para 

Semanal  

  MS SES SMS   

1 a.  Acidente de trabalho com exposição 

material biológico. 

  X X Z20.9 

 b.Acidente de trabalho: grave, fatal e 

em criança e adolescentes. 

  X  Y96 

2 Acidentes por Animais Peçonhentos.   X  X29 

3 Anicendente por animal pontecialmente 

transmissor da raiva. 

  X  W64 

  Fonte: Diário Oficial da União. 

 

Meschial et al (2013) estudaram as internações hospitalares para caracterizar 

internações de vítimas de acidentes por animais peçonhentos, com vistas a fornecer subsídios 

à elaboração de medidas preventivas e assistenciais. Esses autores destacaram a importância 

de se notificar os casos de acidentes por esses animais, alertando para que a notificação fosse 

feita de maneira adequada e com um grau de cuidado minucioso, buscando registrar todas as 

informações necessárias que levassem aos profissionais de saúde a identificação do agente 

causador de maneira rápida e precisa.  

O estudo apontou que os acidentes ofídicos são os agravos causados por animais 

peçonhentos com o maior número de casos em internações hospitalares, seguidos por 

acidentes causados por escorpiões e aranhas. Esse estudo reforça o quanto é necessário se 

entender sobre os acidentes provocados por esses animais no intuito de prevenir os acidentes e 

o seu agravamento. 

 

 

1.1.1 Serpentes e ofidismo 

 

As serpentes são animais do filo Chordata, classe Reptilia, subclasse Lepdossauria, 

da ordem Squamata (POUGH; JANIS; HEISER, 2003), também conhecidas popularmente 

como cobras, esses animais têm como características: a ausência de pernas, de pálpebras e 

ouvido externo; a presença de língua bífida ou bifurcada e de pele recoberta por escamas. 

Algumas espécies são peçonhentas, podendo provocar acidentes graves pelo envenenamento 

conhecido como ofidismo. Outras, entretanto, não oferecem risco aos seres humanos. Existem 
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espécies de serpentes vivíparas, que parem seus filhotes, e outras, ovíparas, que colocam ovos 

(FUNED, 2015). Moura et al (2010) informam que,em nível mundial, o grupo é composto por 

mais de 3.100 espécies distribuídas em 12 famílias. 

No Brasil, segundo Costa e Bérnils (2018), atualmente são conhecidas cerca de 405 

espécies, considerando as subespécies, chega a 442 o número de serpentes identificadas, das 

quais 40% são endêmicas do Brasil e se alocam em 10 famílias, são elas: Anomalepididae, 

Leptotyphlopidae, Typhlopidae, Aniliidae, Tropidophiidae, Boidae, Colubridae, Dipsadidae, 

Elapidae e Viperidae. Dessas, aproximadamente 15% são consideradas peçonhentas de 

importância médica (MISE, 2009). 

 A família Viperidae inclui a subfamília Crotalinae, na qual se concentram os 

gêneros de serpentes com maior periculosidade para envenenamento humano como: Bhotrops 

(Jararacas), Crotalus (Cascavéis) e Lachesis (Surucucu-Pico-de-Jaca) (LEÃO, 2012). Além 

dos Viperídeos, os Elapídeos, que inclui o gênero Micrurus (Corais Verdadeiras), também são 

considerados de alta importância para medicina (CAMPBELL e LAMAR, 2004). A região 

Nordeste encontra-se atualmente em terceiro lugar no número de espécieis e subespécies 

cientifica mente reconhecidas, com 210. Entre os estados da federação, a Bahia está em 

quinto, com 143 descrições de serpentes (COSTA E BÉRNILS, 2018). 

As serpentes possuem diferentes tipos de dentição. As cascavéis, jararacas e 

Surucucus são solenóglifas (Figura 3B), ou seja, possuem grandes presas móveis inoculadoras 

de veneno, localizadas na região anterior da boca. As corais verdadeiras são proteróglifas 

(Figura 4), neste caso, as presas são pequenas, fixas, e são localizadas na região anterior da 

boca (FUNED, 2015). Outras serpentes também podem ter dentição opistóglifa, que com 

presas pequenas e na região posterior da boca, de acordo com Santos et al. (1995) “Algumas 

destas serpentes possuem venenos ativos no homem. Esse tipo de envenenamento é raro, pois 

a maioria das espécies com este tipo de dentição é dócil e não mordem para se defender, ou 

áglifas, sem dentes diferenciados inoculadores de peçonha. As últimas geralmente são 

constritoras, matando as presas por asfixia (LOBO et al., 2014).  

A grande maioria das serpentes possuem estes dois tipos de dentição: opistóglifa ou 

áglifas e não representam riscos de envenenamento, são inofensivas e têm uma grande 

importância ecológica. Outra estrutura estratégica para as serpentes peçonhentas na captura de 

suas presas são as fossetas loreais (Figura 3A). A seguir,são apresentadas, no Fluxograma 1, 

algumas características que possibilitam a identificação das serpentes peçonhentas do Brasil. 

A presença de serpentes peçonhentas no mesmo ambiente que o homem gera 

conflitos, sendo um fator de risco para as serpentes, que, na maioria das vezes, são mortas, e 
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também para as pessoas que podem ser vítimas de ofidismo, ou seja, podem sofrer um 

acidente com serpentes (ARGÔLO, 2004). Devido ao temor natural, o homem do campo 

produz algum impacto às populações de serpentes, através da matança durante as práticas 

culturais da lavoura. Entretanto, as espécies perigosas mais expostas a riscos (dependente de 

florestas) são as que menos produzem acidentes (ARGÔLO, 2004). Um exemplo disso é a 

surucucu-pico-de-jaca, serpente exclusiva de florestas fechadas e úmidas que provoca um 

número de casos de acidentes irrisório frente aos demais. 

Os estudos sobre ofidismo no Brasil têm início a partir do século XX com as 

pesquisas de Vital Brasil em São Paulo. As estatísticas apontavam, naquela época, que o 

número de óbitos era de 4.800/ano, com cerca de 19.200 acidentes ao ano (BRAZIL, 1911). 

Na última década, no Nordeste, o coeficiente de incidência média anual do ofidismo foi bem 

maior entre os trabalhadores agropecuários do que na população não agropecuária (MISE, 

2014). Em 2017, o SINAN registrou, para o estado da Bahia, 27 mortes por acidentes 

provocados por animais peçonhentos. Destes, as serpentes foram responsáveis por 14 óbitos 

um percentual de mais de 50% (BAHIA, 2019). 

O ofidismo é um dos agravos mais frequentes para a saúde da população rural 

quando se trata de acidentes com animais peçonhentos, pois as pessoas do campo estão direta 

e constantemente expostas aos encontros com serpentes, seja em suas atividades laborativas 

ou escolares, seja no lazer e em sua moradia (ARGÔLO, 2004). Dos acidentes por serpentes 

registrados em 2018, na Bahia, 78,7% ocorreram na zona rural e, dentre eles, 30% foram 

relacionados aos acidentes de trabalho. Dentre os grupos de serpentes envolvidos nos 

acidentes, as do gênero Bothrops (Jararacas) concentraram 67,3% de incidência, as do gênero 

Crotalus (Cascavéis) provocaram 5,5% dos acidentes e, em 19,7%, não se identificou o 

gênero (BAHIA 2019). 

Argôlo (2004) afirma que alguns aspectos da cultura popular podem potencializar 

conflitos dos homens com  as serpentes e que muitas fantasias sobre esses animais povoam o 

imaginário, em geral acentuando a periculosidade, a argúcia, a engenhosidade, a capacidade 

de vingança de uma ou outra espécie de serpente. Durand (1997) diz que a serpente pode ser 

um dos símbolos mais importantes do imaginário humano, no ambiente onde esse réptil não 

existe mais, é difícil para o inconsciente encontrar-lhe um substituto tão válido, tão cheio de 

variadas direções e simbolismo. É importante salientar que, no caso de contato visual com 

uma serpente, a atitude mais correta seria evitar se aproximar, deixar que o animal, por conta 

própria, siga seu destino. Caso seja numa área residencial, deve-se apenas observar de longe 
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Cauda 
com 

chocalho 

Cauda com 
escamas 

arrepiadas 

Cauda 

lisa 

Peçonhentas 

Crotalus Lachesis Bothrops 

para garantir que ela está se afastando e acionar os órgãos competentes, nunca se aproximar 

para tentar identificar, pois alguns animais peçonhentos são muito parecidos com os não 

peçonhentos e vice-versa, o que pode confundir uma pessoa que não tem experiência no 

assunto (ARGÔLO,2003). Abaixo, apresenta-se uma pequeno fluxograma com algumas 

características mais visiveis nas serpentes peçonhentas do Brasil (Quadro 1). 

 
Quadro 01- Características que identificam os gêneros das serpentes peçonhentas brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de FUNASA (2001) * Algumas corais verdadeiras não seguem esse padrão. 

 

As serpentes pertencentes ao gênero Bothrops, Wagler, 1824 (Figura 02), são 

conhecidas popularmente como jararacas e são endêmicas de regiões Neotropicais, ocorrendo 

da América Central e Antilhas até a Patagônia (CAMPBELL e LAMAR, 2004). Nesse 

gênero, a uma grande diversidade de característicasnas entre as espécies, habitando desde 

áreas abertas até florestas úmidas de baixas altitudes. Com estratégias variadas em relação ao 

uso dos ambientes, elas podem ser exclusivamente terrícolas, com predominância para 

ambiente abertos ou desérticos, até mesmo com espécies preferencialmente arborícolas de 

florestas (CAMPBELL e LAMAR, 2004). 

 De acordo com Leão (2012), entre algumas espécies de Bothrops existe uma ampla 

distribuição, como, por exemplo, Bothrops atrox Linnaeus, 1758 e Bothrops asper Garman, 

1884. Existem espécies, no entanto, que são endêmicas, como é o caso de Bothrops insulares 

Amaral, 1922, Bothrops alcatraz Marques, Martins e Sazima, 2002. Por esse fator, o gênero 

Bothrops tem uma grande variação quanto à distribuição geográfica. No estado da Bahia, são 

Presente Ausente 

Fosseta Loreal 

Não 

peçonhentas 

Micrurus* 

Anéis branco, preto e 

vermelho circulando o 

corpo completamente* 
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encontradas geralmente as espécies Bothrops erythromelas Amaral, 1923 e Bothrops 

neuwiedi Wagner, 1824, B. Blineatus, B. Jararacussu, B. lutzi, B. moojeni. Na região Sul do 

estado, são mais comuns as espécies Bothrops jararaca Wied - Neuwied, 1824 e Bothrops 

leucurus Wagler, 1824, responsáveis pelo maior número de acidentes causados por jararacas, 

e Bothrops pirajai Amaral, 1923, que se encontra em iminente estado de risco de extinção 

(FUNASA, 2001; ARGÔLO, 2004; COSTA e BERNILS, 2018). 

Em nível mundial, o gênero Lachesis, Daudin, 1803 abrange as espécies Lachesis 

tenophrys, Cope, 1875, Lachesis melanocephala, Solórzano e Cerdas, 1986 e Lachesis muta, 

Linnaeus, 1766 (Figura 03). Apenas essa última espécie é encontrada no Brasil (COSTA e 

BÉRNILS, 2018). Elas vivem exclusivamente em áreas florestais como Amazônia, Mata 

Atlântica e alguns fragmentos de matas úmidas nordestinas (ZAMUDIO e GREENE, 1997; 

ROSENTHAL et al., 2002). São popularmente conhecidas por Surucucu, Surucucu-pico-de-

jaca, Surucutinga e Malha-de-fogo. A Lachesis muta é considerada a maior serpente 

peçonhenta das Américas, atingindo aproximadamente o máximo de 3,5 metros (FUNASA, 

2001; ARGÔLO, 2003; PARDAL et al., 2007).  

De Acordo com Argôlo (2004) e Campos (2011), a Lachesis muta (Surucucu-pico-

de-jaca) era mais facilmente encontrada nas florestas do Sul da Bahia. No entanto, com a 

perda considerável do bioma de Mata Atlântica que o estado vem sofrendo nos últimos anos 

(SOS Mata Atlântica, 2019), esse animal tem, cada vez mais, desaparecido do estado. Além 

da Bahia, FUNASA (2001) mostra a distribuição dessa espécie ainda para Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Ceará. Recentemente, 

Rodrigues et al. (2013) ampliaram sua distribuição para o estado da Paraíba. 
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Figura 02 - Exemplar de Bothrops leucurus, serpente representante do 
grupo das Jararacas (Gênero: Bothrops). 

 Fonte: Argôlo (2004) 
 

Figura 03 - Exemplar de Lachesis muta,  serpente representante do grupo 

da Surucucu-pico-de-jaca (Gênero: Lachesis). 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2013) 

 

A família Elapidae tem nas cobras Corais Verdadeiras suas mais importantes 

representantes por toda América. O gênero Micrurus (Figura 04) é o  mais relevante, pois nele 

se encontram as de maior importância médica. Com ampla distribuição geográfica, as 

Micrurus podem ser encontradas em diversos ambientes (PARDAL et al., 2010). Encontram- 

se desde florestas até campos abertos, um grande número delas vive na floresta tropical de 

planície ou na selva tropical (BUCARETCHI et al.,2003).O gênero Micrurus se distribui por 

todo território brasileiro e compreende 35 espécies variadas (CASTRO et al., 2019) com 
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animais de porte pequeno até médio. Com tamanho em torno de um metro, são vulgarmente 

chamadas de Coral, Coral verdadeira ou Boicorá. Geralmente, têm padrão de coloração 

característico, com anéis vermelhos, pretos e brancos, em várias combinações, porém existe, 

em todo país,outros gêneros inofensivos que possuem essa coloração e são chamadas de falsas 

Corais. Existem espécies de Coral verdadeira amazônicas que fogem desse padrão, 

apresentando cor marrom escuro com manchas avermelhadas no ventre (FUNASA, 2001). 

Santos et al. (1995) alertam para a caraterização desse padrão de coloração entre as 

Corais verdadeiras e falsas afirmando que: 

Tanto as Corais verdadeiras como diversas Corais falsas possuem 

anéis que dão a volta completa ao redor do corpo. Além disso, 

algumas Corais verdadeiras podem apresentar anéis incompletos e até 

não apresentar qualquer anel. Portanto, o fato de uma cobra com 

padrão de Coral ter anéis que dão a volta completa ao redor do corpo 

não significa necessariamente que ela seja venenosa. É  importante 

lembrar que o arranjo dos anéis coloridos (vermelhos, negros, 
amarelos ou brancos) varia muito de espécie para espécie nas Corais 

verdadeiras. Portanto, não existe um arranjo típico dos anéis coloridos 

que caracterize todas as Corais verdadeiras. Na Amazônia brasileira, 

existe uma espécie de Coral que não possui anéis vermelhos (apenas 

anéis negros, amarelos e brancos), outra que é preta com anéis brancos 

e, ainda, outras três que são pretas e não possuem nenhum anel 

(apenas manchas coloridas no ventre). Deste modo, a única maneira 

segura de se distinguir uma Coral verdadeira de uma Coral falsa  é 

através do exame dos dentes (as corais verdadeiras possuem a 

dentição proteróglifa e as Corais falsas possuem dentição áglifa ou 

opistóglifa) (SANTOS et al., 1995, p. 12). 

 

Esse problema torna difícil diferenciar uma Coral falsa de uma verdadeira, o que 

pode provocar o pavor em uma pessoa ao encontrar com uma delas e eventualmente a atitude 

de matar o animal na tentativa de se proteger. De acordo com FUNASA (2001); Argolo 

(2004) e Costa e Bérnils (2018), destacam-se três espécies com maior ocorrência, para o 

estado da Bahia, são elas: Micrurus corallinus Merrem, 1820, Micrurus lemniscatus Linnaeus, 

1758 e Micrurus ibiboboca Merrem, 1820. Atualmente, tem sido mais difícil encontrá-las na 

natureza devido a seus hábitos fossoriais e à redução de seu habitat natural (CASTRO, et al., 

2019). 

O gênero Crotalus, compreende serpentes peçonhentas que apresentam estruturas 

diferenciadas na ponta da cauda, chamadas de guizo ou chocalho, são vulgarmente conhecidas 

como Cascavel. De acordo com Costa e Bérnils (2018) e Simões (2019), no Brasil, 

distribuem-se em todas as regiões. Apenas uma espécie, Crotalus durissus (Figura 05), é 

abundantemente encontrada nas áreas da caatinga nordestinas, com alguns registros em 

regiões litorâneas (BOLDRINI-FRANCA et al., 2010). Para Simões (2019), existem registros 
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de Crotalus durissus em todos os estados do Nordeste.  

Embora tipicamente esteja descrita como habitando apenas áreas abertas e secas, o 

Núcleo de Ofiologia e Animais peçonhentos da Bahia (NOAP) afirma que essa espécie ocorre 

na maioria dos municípios da Região Metropolitana de Salvador e em pelo menos sete entre 

todos os municípios do litoral Norte do Estado, onde o clima não é árido e o ambiente é de 

dunas e restingas dentro do bioma de Mata Atlântica. Destaca-se que o gênero Crotalus ainda 

não  tem registro  da sua ocorrência para o extremo Sul da Bahia onde o estudo foi 

desenvolvido. É conveniente, no entanto, citá-lo neste estudo, por se tratar de uma serpente 

com grau representativo de periculosidade no quadro patológico de pessoas acidentadas por 

Cascavel em outras regiões da Bahia (FUNASA, 2001). 

 

Figura 04 - Exemplar e serpente representante do grupo das   Corais 

Verdadeiras (Gênero: Micrurus). 

Fonte: FUNED (2015) 
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B 
FONTE: Adaptado de FUNASA ( 2201) 

Figura 05 - Exemplar de Crotalus durissus,  serpente representante do grupo 

das Cascavéis (Gênero: Crotalus). 

Fonte: Susan Schmitz / Shutterstock.com 

 

 

Características básicas de reconhecimento das serpentes peçonhentas que ocorre no Brasil          

(Figura 06 e 07) 

 
Figura 06 Cabeça de Viperídeos (Cascavel, Jararaca , Surucucu-pico-de-jaca), A -  Estruturas faciais, B – 

Estrutura dentária e C - Cabeça de Elapídeo (Coral verdadeira) 
 

Fonte: Adaptado de FUNASA (2001) 

 

 

 
Figura 07 Caudas de serpentes peçonhentas do Brasil família Viperidae (Crotalinae). A - jararaca, B -  

Cascavel e C - Surucucu-pico-de-jaca. 

   

(A) Bothrops(Jararaca) (B) Crotalus(Cascavel) (C) Lachesis(Surucucu-pico-de-jaca) 

Fonte: Adaptado de FUNASA (2001) 
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1.1.2  Artrópodes  
 

São animais segmentados, com ou sem cutícula externa, o exoesqueleto, o qual é 

tipicamente duro e inflexível em boa parte do corpo, mais flexível nas articulações; os 

músculos são ancorados na cutícula que é formada no próprio animal. Com membros 

articulados, a contração rápida da musculatura estriada e um sistema nervoso bem 

desenvolvido, podem proporcionar uma locomoção rápida (MOORE, 2011). Dentre os 

viventes, poucos ultrapassam os 60 centímetros, a maioria é bem menor. Em geral, são 

animais ativos, com muita energia e têm alimentação variada (a maioria é herbívoro, porém 

existem alguns onívoros e também carnívoros). 

Esses animais têm um papel ecológico fundamental, participando da polinização e 

dispersão de várias plantas, alguns são vetores de microorganismo e transmitem doenças, 

outros produzem peçonha e são capazes de envenenar suas presas (HICKMAN et al., 2015), 

como as aranhas e os escorpiões. 

O filo Arthropoda de acordo com Hickman et al. (2015) se divide em cinco subfilos 

conforme demonstrado abaixo na Tabela 01. 

 
Tabela 01- Aspectos gerais dos Subfilos dos artrópodes. 
 

Subfilos Representantes Nº aproximado de 

espécies descritas 

Situação atual 

Trilobitomorpha Trilobitos 4.000 Totatualmente extintos 

Crustacea Caranguejo, lagostas, 

camarões, etc. 

67.8
29 

Viventes 

Hexapoda Insetos e seus 
parentes 

948.000 Viventes 

Myriapoda Lacraias, piolhos de 

cobra, etc. 

11.4

60 

Viventes 

Cheliceriformes Límulos,escorpiões, 

aranhas, ácaros, etc 

70.0

00 

Viventes 

 
Total 

  
1.101.289 

1.097.289  
Viventes 

 

Fonte: Dados retirados de Hikman et al. (2015) 

 
 

1.1.2.1 Caracterização das aranhas e dos escorpiões 

 

As aranhas e os escorpiões são artrópodes pertencentes ao subfilo Cheliceriformes, da 

classe Chelicerata, da subclasse Arachnida. As aranhas pertencem à ordem Araneae. Os 

escorpiões se alocam na ordem Scorpionida (HICKMAN et al., 2015). Os queliceriformes 
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compartilham as principais características com os demais artrópodes, porém se diferem destes 

por diversos aspectos: o corpo é dividido em duas regiões(prossoma e opistossoma), não têm 

uma cabeça delineada e definida, não possuem antenas, geralmente os seis segmentos do 

prossoma apresentam apêndices. O primeiro par de apêndices são as quelíceras, seguidas 

pelos pedipalpos (que são especializados para diversas funções como a alimentação, o sentido, 

a locomoção, a defesa e a cópula), logo depois vêm quatro pares de pernas. 

Nos escorpiões, o opistossoma usualmente apresenta um pós-segmento terminal 

denominado télson (BRUSCA E BRUSCA, 2015), no qual se localiza a glândula venenífera 

conectada à estrutura inoculadora, o aguilhão. Em FUNASA (2001) é mostrado que no caso 

das aranhas, essa estrutura terminal do opistossoma são as fiandeiras (Figura 08). A estrutura 

inoculadora do veneno são os ferrões encontrados nas quelíceras (Figura 09). 

 

 

Figura 08 - Morfologia externa dos escorpiões. 

Fonte: FUNASA (2001) 
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Figura 09 - Morfologia externa das aranhas. 

 

Fonte: FUNASA (2001) 

 

 

 

 

1.1. 2. 2 Escorpionismo 

 
Acidentes causados por escorpiões (escorpionismo) representam um sério problema 

para a saúde pública. Das 1.600 espécies conhecidas no mundo, apenas cerca de 25 são 

consideradas de interesse em saúde (BRASIL, 2009). No Brasil, onde existem cerca de 160 

espécies de escorpiões, as espécies responsáveis pelos acidentes graves pertencem ao gênero 

Tityus, que têm como característica, entre outras, a presença de um espinho sob o aguilhão 

(BRASIL, 2009). Pesquisas mostravam que, já nos anos 2000, cerca de 8.000 casos de 

escorpionismo ocorriam por ano no país (BORGES, 2006).  

No Centro-Sul do estado da Bahia, o problema é mais antigo, só no período de 1992-

1994 foram registrados 864 casos de escorpionismo de um total de 2.439 casos de acidentes 

por animais peçonhentos ocorrido no estado, dos quais 154 foram considerados graves com 

36 óbitos em crianças (BIONDI-DE-QUEIROZ et al., 1997). As constantes campanhas e o 

monitoramento realizado pelos órgãos de acompanhamento na última década apresentaram 

resultados significativos na redução dos acidentes em 2017. Neste ano, foram notificadas 10 
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mortes por picadas de escorpiões. Apesar da redução nos óbitos em 2017, eles ainda 

representaram 37% de óbitos por acidentes de animais peçonhentos na Bahia (BAHIA, 2019). 

E, no ano de 2019, o SINAN notificou 29 óbitos no estado da Bahia, o que demostra um 

aumento nos casos de escorpionismo. 

O alto índice de acidentes demonstrado acima indica a necessidade de se intensificar 

ainda mais os trabalhos nessa área doconhecimento. Conforme Sissom (1990), os escorpiões 

são encontrados em todo o mundo, exceto no continente antártico, distribuindo-se do Canadá 

e Europa Central até as regiões da África e América do Sul, com grande abrangência e 

diversidade nas áreas subtropicais, predominando em regiões áridas e diminuindo a 

ocorrência em lugares desérticos. A fauna escorpiônica brasileira é representada por cinco 

famílias: Bothriuridae, Chactidae, Euscorpiidae, Liochelidae e Buthidae. Esta última 

representa 60% do total, incluindo as espécies de interesse em saúde pública (SOLEGLAD e 

FET, 2003; BRASIL, 2009). A família Buthidae é encontrada em praticamente toda a 

América do Sul excetuando-se as regiões apicais chilenas e a parte meridional argentina 

(LOURENÇO, 1984; SOLEGLAD e FET, 2003). 

A espécie de escorpião Tityus serrulatus Lutz & Mello, 1922 (Figura 10) pertence à 

família Buthidae e é considerada a de maior potencial de envenenamento no Brasil, inclusive 

com registro de óbitos de crianças acidentadas (BIONDI-DE-QUEIROZ, 1999). Inicialmente 

descrito para Minas Gerais, a espécie T. serrulatus é encontrada atualmente na Bahia, Ceará, 

Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Sergipe, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, e recentemente registrado para Santa 

Catarina (BRASIL, 2009). É um animal com alta plasticidade ecológica, pioneiro em invadir 

ambientes com elevado grau de impactos (LOURENÇO, 1994). T. serrulatus (Figura 10) 

também é encontrado em todo Nordeste brasileiro, além de outras espécies como o Tityus 

stigmurus Thorell, 1877 (Figura 11) e Tityus bahiensis Perty, 1834 (Figura12) ambos com 

capacidade danosa ao acidentado (CARDOSO et al.,1995). 

 Tityus serrulatus, o escorpião amarelo, pode causar acidentes graves. Apresenta um 

tamanho de sete centímetros em média. As fêmeas se reproduzem por partenogênese, várias 

vezes ao ano. Espécie vivípara é frequentemente encontrada nas regiões urbanas, abrigando-se 

em tijolos, telhas, entulhos e galerias de esgoto. Na natureza, é encontrada debaixo de cascas 

de árvores e madeiras em decomposição. É característico do animal as pernas e cauda 

amareladas e corpo marrom-escuro. Possui serrilhas no terceiro e quarto segmentos da cauda 

(FUNED, 2015), a presença dessas serrilhas originou o nome da espécie (BRASIL, 2009).  

 O escorpião Tityus stigmurus é uma espécie bastante comum na região Nordeste do 
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Brasil, apontado como um causador considerável em número de acidentes (LIRA-DA-SILVA, 

1990). Biondi-de-Queiroz et al. (1997) e Biondi-de-Queiroz (1999), descrevem essa espécie 

como a que causa o maior número de acidentes no estado da Bahia. Em relação ao tamanho, é 

muito  parecido  com T. serrulatus, porém a coloração corporal se diferencia, já que apresenta 

uma faixa escura dorsal e longitudinal no mesossoma, apresenta ainda manchas escuras 

triangulares no seu prossoma, possui serrilha nos terceiros e quartos anéis da cauda, porém 

menos acentuada do que a do escorpião amarelo (BRASIL, 2009). 

Tityus bahiensis, chamado de escorpião marrom, é uma espécie de escorpião que 

pode causar acidentes graves em humanos, seu tamanho é  cerca de  sete centímetros em 

média. É encontrado nas regiões urbanas, abrigando-se em tijolos, telhas, entulhos e galerias 

de esgoto. Na natureza, é encontrado debaixo de cascas de árvores e madeiras em 

decomposição. Possuem pernas amareladas com manchas escuras, corpo marrom-escuro e 

cauda marrom-avermelhado (FUNED, 2015). É responsável pelo maior número de acidentes 

no estado de São Paulo, apesar de ser encontrado em outros estados como Minas Gerais, 

Goiás, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mata groso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (FUNASA, 2001). 

Biondi-de-Queiroz (1999); Brazil et al. (2009) e Porto, Brazil e Lira-da-Silva (2010) 

apontaram ainda a ocorrência de Tityus brazilae (Figura 13) para o estado da Bahia, sendo 

encontrado restritamente próximo a áreas de Mata Atlântica naturais, como em fragmentos 

reflorestados. Essa espécie é responsável por muitos acidentes no estado, porém de menor 

gravidade, como demonstrado por BIONDI-DE-QUEIROZ (1999) e CIAVE (2018). Pode 

chegar a medir entre cinco e sete centímetros de comprimento, sua coloração, geralmente 

amarela-avermelhada, apresenta manchas escurecidas nas pernas e nos pedipalpos possuem 

três faixas escuras no dorso longitudinalmente, as fêmeas têm a cauda e os palpos mais curtos, 

porém mais grossos que os machos apresentam uma espécie de espinho sob o ferrão. É 

encontrado na Bahia, Espírito Santo e Sergipe. 

Além dessas espécies apresentadas como de importância médica na Bahia, um 

cheklist apresentado por Porto, Brazil e Lira-da-Silva (2010) sobre a ocorrência escorpiônica 

no território baiano encontrou 28 espécies na Bahia, correspondendo a aproximadamente 22% 

das espécies brasileiras, distribuídas em sete gêneros.Esses dados foram obtidos de sete 

grandes coleções nacionais, com base em 100 anos de registros, de 1908 a 2008. O estudo 

mostrou ainda que esses animais são encontrados em todos os biomas do estado, sendo sete 

espécies endêmicas, com três delas podendo ser incluídas na lista vermelha nacional  que 

correponde a uma lista de espécies ameaçadas de extinção para o Brasil.
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Figura 10 - Exemplar de escorpião Amarelo (Tityus serrulatus). 

 

Fonte: FUNED (2015) 

 

 

 
 

Figura 11- Exemplar de escorpião (Tityus stigmurus). 

Fonte: FUNED (2015)
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Figura 12 - Exemplar de escorpião (Tityus bahiensis). 

Fonte: FUNED (2015) 

 

 

 

 

Figura 13 - Exemplar de escorpião (Tityus brazilae).

 
 

Fonte: FUNED (2015) 
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1.1.2.3 Araneísmo 

 

As principais aranhas de importância médica no Brasil pertencem aos gêneros: 

Loxosceles Heineken e Lowe, 1832 (Figura 14), Phoneutria Perty, 1833 (Figura 15) e 

Latrodectus Walckenae, 1805 (Figura 16), conhecidas popularmente como Aranha-marrom, 

Armadeira e Viúva-negra, respectivamente. No estado da Bahia, esses três grupos de aranhas 

são as principais causadoras de acidentes considerados de interesse médico (BRAZIL et al., 

2005). 

As Phoneutria são conhecidas como aranha “Armadeira”ou “Aranha-de-bananeira”, 

têm picada muito dolorosa e podem causar acidentes graves. Ela têm, em média, entre 3 e 4 

centímetros corporal com envergadura de até 15 centímetros de pernas, são encontradas em 

bananeiras, sob cascas de árvores, tijolos, telhas, entulhos e cupinzeiros. Consideradas 

animais agressivos, quando ameaçadas, apoiam-se sobre as pernas traseiras e levantam as 

pernas dianteiras. Podem saltar mais de 30 centímetros num ataque a uma presa. Não 

produzem teias para captura de alimento, são errantes e, geralmente, caçam à noite. Os 

acidentes ocorrem, frequentemente, dentro das residências e nas suas proximidades, ao se 

manusear material de construção, entulhos, lenha ou ao calçar sapatos (FUNED, 2015).  

De acordo com Dias, Benati e Peres (2005), foi descrita uma nova espécie, 

Phoneutria bahiensis Simó e Brescovit, 2001, endêmica do estado da Bahia. Eram apenas 

dois registros de ocorrência, um para a capital baiana, a cidade de Salvador, e o outro para a 

cidade de Ilhéus, localizada no sul da Bahia; seu terceiro registro foi encontrado no extremo 

sul baiano, mais precisamente no município de Itapebí (DIAS, BENATI e PERES, 2005) 

As aranhas pertencentes ao grupo das Loxoceles são popularmente chamadas de 

“Aranha Marrom”. Em geral, são consideradas um animal cosmopolita (que ocorre em todo 

mundo). De acordo com Marques-da-Silva e Fischer (2005), no Brasil são encontradas em 

(RS, SP, RJ, MG, PR, DF, PA, MT,  BA, MS, AM, CE, PE, PI , MA e TO). 

 As Aranhas-marrom podem causar acidentes graves, chegando em média a três 

centímetros de tamanho.Na natureza,são encontradas em cavernas, sob cascas de árvores e em 

cupinzeiros. Nas regiões urbanas, abrigam-se em tijolos,telhas, entulhos, sótãos e porões. Têm 

como características uma coloração corporal predominantemente marrom com uma mancha 

em formato de violino no cefalotórax e abdômen com formato oval. Não são agressivas. 

Produzem teias irregulares. A picada, em geral, é indolor (FUNED,2015). 
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Figura 14 - Exemplar de aranha marrom (Loxoceles sp.). 

 

Fonte: FUNED (2015) 

 

 

Figura 15 - Exemplar de aranha armadeira (Phoneutria spp.). 

Fonte: FUNED (2015) 

 

 

As “viúvas-negras” são aranhas do gênero Latrodectus. Distribuem-se amplamente 

nas zonas tropicais e subtropicais. São encontradas por toda costa brasileira. Na Bahia, 

distribuem-se nas regiões Norte, Centro Norte e Sul, porém estima-se que a ocorrênciaseja  

bem mais ampla. Os machos geralmente morrem após a cópula e podem ser devorados pelas 

fêmeas, o que gerou má fama a esse animal (LIRA-DA-SILVA et al., 2019). Adultas podem 

chegar até dois centímetros de tamanho em média. São encontradas na vegetação arbustiva, 
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em gramíneas, em cupinzeiros, em fendas de barracos e em mourões de madeira. Em 

ambiente domiciliar, podem ser encontradas em beiral de telhados, em portas, em janelas e 

sob móveis. Não são agressivas. Picam quando comprimidas contra o corpo, podendo causar 

acidentes graves. Produzem teias irregulares (FUNED, 2015). 

 No Brasil, principalmente na região Nordeste, é registrada a ocorrência das espécies: 

Latrodectus curacaviensis Muller 1776, Latrodectus mactans Müller, 1805 e Latrodectus 

gemetricus Koch, 1841. Os acidentes são provocados exclusivamente pelas fêmeas (BRASIL, 

2001 e LIRA-DA-SILVA et al, 2019). De acordo com Brazil et al. (2005) e Barbosa et al. 

(2014), as aranhas são exemplos de animais que, apesar de não serem muito apreciadas e de 

oferecerem algum perigo, encontram-se tipicamente relacionadas ao homem tornando- se 

comuns à realidade humana, passando a compartilhar certos habitat em comum. Por isso, 

foram denominadas de animais sinantrópicos (sin = junto; antropos= homem). Muitas 

espécies se adaptaram a viver em residências urbanas, onde encontram recursos e condições 

para a sobrevivência, o que pode, de certa forma, ocasionar acidentes. 

 

Figura 16 - Exemplar de aranha viúva-negra (Latrodectus sp.). 
 

Fonte: FUNED (2015) 

 

 

 

1.2  MEIO AMBIENTE E A CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

Temas relacionados à natureza são atualmente umas das questões que mais provocam 

discussões na sociedade civil organizada, inclusive nas escolas. Os Parâmetros Curriculares 



43  

 
 

Nacionais já reconhecem a existência de uma crise ambiental que muito se confunde com um 

questionamento do próprio modelo civilizatório atual, apontando para a necessidade da busca 

de novos valores e atitudes no relacionamento com o meio em que vivemos (BRASIL, 1998). 

A desconexão com o meio ambiente e seus efeitos negativos têm sido chamados, na literatura, 

de “Síndrome do déficit de natureza” (LOUV, 2008).  

Nesse aspecto, sendo o ambiente escolar um dos principais responsáveis pela 

formação dos indivíduos e pela alfabetização científica (CHASSOT, 2003), especialmente 

quando se trata de atitudes ambientais, é muito importante trazer o foco para os escolares, 

pois, quanto antes se fomentar essas atitudes nessa fase inicial da vida, maiores serão as 

chances de despertar mudanças de pensamentos e condutas pró-ambientais quando se 

tornarem adultas (GALLI et al., 2013). 

De acordo com os dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2019), a Mata Atlântica 

abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. Atualmente, está reduzida a 

12,4% de sua área original. No período 2018 a 2019, a área desmatada foi de 14.502 hectares 

(ha), é o segundo bioma mais ameaçado do Brasil, estimando que, das 202 espécies animais 

sob risco de extinção no Brasil, 171 vivem nesse bioma. Nesse sentido, destacam-se, na lista 

vermelha de espécies ameaçadas de extinção da International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN), duasespécies de serpentes “vulneráveis”, a Jaracuçu-

Tapete (Bothrops pirajai) e a Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta). Essas duas espécies de 

serpentes também se encontram na lista da fauna ameaçada da Bahia, que ainda apresenta 

mais duas outras espécies de serpentes: a Patrona (Bothrops jararacussu) e a Ouricana 

(Botthrops bilineatus) (BAHIA, 2017). 

No contexto da Mata Atlântica, as pesquisas iniciais sobre biodiversidade em áreas 

agrícolas, foram feitas em cacauais da região Sudeste da Bahia (ALVES, 1988; ARGÔLO, 

1992) no período datado do descobrimento, quando essas florestas cobriam 78% do Sul da 

Bahia (VINHA, et. al., 1976), atualmente seus remanescentes não ultrapassam 5% da área 

original. Segundo o relatório do desmatamento, o município de Porto Seguro, localizado no 

extremo  Sul da Bahia, está em sexto lugar no ranking entre as cidades que mais desmataram 

nos últimos anos, dentre outras cidades do Sul baiano, como Santa Cruz Cabrália, Belmonte e 

Ilhéus (SOS Mata Atlântica, 2019).  

Essas estatísticas de desmatamento relacionadas aos municípios da região Sul baiana 

remetem a um indício de afastamento da população local das questões voltadas para a 

natureza. Mesmo com a Lei 9.605/96 (IBAMA), que determina a proteção dos  animais 
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silvestres, ainda se observa uma alta mortandade de serpentes nessa localidade provocada pela 

ação antrópica, um problema que impacta diretamente o grupo das cobras. Outro fator que 

leva à morte desses animais é o fato de elas serem um dos seres mais temidos de toda a Terra, 

temor gerado pela falta de informações corretas e pelas distorções que muitas pessoas fazem 

do comportamento desses animais (ARGÔLO e SILVA, 2002). 

Serpentes arborícolas e subarborícolas representam um percentual significativo da 

ofidiofauna de florestas em comunidades neotropicais (DUELLMAN, 1989). Algumas 

espécies têm como área de atividades vitais as matas, desde  o solo até altos estratos das 

copas das árvores (LILLYWHITE e HENDERSON, 1993), e esse comportamento demonstra 

a vasta dieta desses organismos, pois as serpentes se alimentam de diversos tipos de animais e 

servem de alimento para vários outros, sendo extremamente importantes para o equilíbrio da 

natureza (ARGÔLO e SILVA, 2003). Diante do quadro apresentado, a população das 

serpentes representa um dos grupos que mais sofre com o avanço do desmatamento e, em caso 

de perturbações ou eliminação das florestas, elas são umas das primeiras a sofrerem com o 

impacto.  

Relacionado a isso, Wen et al. (2002) e Wen (2003) demonstraram que a distribuição 

dos acidentes ofídicos causados por serpentes de importância médica apresentou estreita 

correlação com as mudanças na cobertura vegetal, decorrentes, principalmente, do 

crescimento de áreas agrícolas em todo país, causadas pela ocupação desenfreada da terra, que 

impactou radicalmente a paisagem natural. O mesmo foi observado para escorpiões por 

Amorim et al. (2003) e Brazil et al. (2009), que, em seus estudos, puderam comprovar uma 

evolução nos casos de acidentes escorpiônicos na Bahia, condizendo com o processo de 

destruição do meio ambiente natural, principalmente por escorpiões de espécies oportunistas 

que conseguem se adaptar ao ambiente impactado. 

Lourenço (1984) destaca as características ecofisiológicas dos escorpiões, que os 

colocam como importantes bioindicadores para monitoramento ambiental e cita aspectos de 

suas estratégias para sobreviver a diferentes ambientes, como a diversificação da reprodução 

que possibilita a persistência desses animais. Além disso, enquanto alguns necessitam de um 

ambiente ecologicamente favorável, outros apresentam extrema facilidade de adaptação a 

ambientes impactados. Logo, enquanto alguns são altamente oportunistas e de ampla 

distribuição, com alta proliferação de descendentes (r- estrategistas), outros preferem 

ambientes estáveis e em equilíbrio, são hábeis competidores, com pouca adaptação ao 

ambiente modificado e com baixa prole por geração, porém com um tempo maior de vida em 

relação a outros escorpiões, por isso considerado como k-estrategistas (LOURENÇO,1995). 
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 Benati et al. (2010), por meio dos estudos sobre aranhas de serrapilheira em 

fragmentos de Mata Atlântica, demonstraram que o fragmento menor apresentou uma riqueza 

reduzida, assim como maior frequência de espécies generalistas. Verificaram ainda que a 

composição e a riqueza em espécies diferem entre os remanescentes, sugerindo que a 

conectividade do fragmento maior está favorecendo a manutenção das espécies, que, 

possivelmente, são mais exigentes, uma vez que a conexão promove a dispersão entre as 

comunidades. Esse estudo mostra a necessidade de se estabelecer um ambiente com 

características adequadas. Portanto, a conectividade entre fragmentos é um fator importante 

para a manutenção das comunidades dearanhas. 

Nesse aspecto, a Educação Ambiental busca despertar nos indivíduos o pensamento 

crítico e consciente por meio da sensibilização ambiental, na perspectiva de promover atitudes 

e condutas pró-ambientais à medida que dialoga sobre a preservação e a conservação do 

ambiente, a prática da cidadania, a promoção da saúde e do bem-estar e o pertencimento à 

natureza (MELO et al., 2015). Com tudo isso, é importante destacar que projetos na área da 

Educação Ambiental são importantes instrumentos para despertar nos indivíduos a 

necessidade de se respeitar o ambiente natural e, consequentemente, preservar os demais seres 

vivos que compartilham o espaço conosco, entre os quais se incluem os animais peçonhetos. 

Neste sentido Moreira et al. (2013)  afirmam que a Educação Ambiental pode auxiliar na 

formação de novos valores e de uma cultura de conservação dos animais peçonhentos pelos 

alunos e seus familiares.  

Partindo do pressusposto de Freitas e Ribeiro (2007), no qual o meio ambiente é visto 

tanto como um conjunto de propriedades da natureza que possibilita a vida, indispensável para 

os humanos e os demais seres vivos, quanto como tudo que é produto das relações entre 

ambos, torna-se imprescindível a busca e a manutenção da qualidade ambiental. Para tanto, 

deve-se estimular a conexão homem-ambiente desde as fases iniciais da vida, para que 

tenhamos uma geração de adultos mais conscientes sobre o meio ambiente. Neste sentido os 

PCN orientam a inclusão da Educação Ambiental de forma transversal nas discussões em sala 

de aula. Na tentativa de trazer esses questionamentos para o cotidiano dos estudantes, entendo 

que eles podem ser colaboradores na busca dessa conscientização ambiental. 

 
 

1.3  SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO/APRENDIZAGEM SOBRE ANIMAIS 

PEÇONHENTOS 

 

Temas relacionados à natureza e à saúde comumente provocam discussões na 
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sociedade civil organizada, inclusive nas escolas. Além disso, compõem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que, na sua primeira parte, abordam esses temas a partir de um breve 

histórico, discorrendo sobre o reconhecimento da existência de uma crise ambiental que muito 

se confunde com um questionamento do próprio modelo civilizatório atual, apontando para a 

necessidade da busca de novos valores e atitudes no relacionamento com o meio em que 

vivemos (PCNEM, 2000).  

Baptista e El-Hani (2006) afirmam que a falta de estímulo dos estudantes pelo ensino 

de Ciências é influenciada, muitas vezes, pela negação das suas realidades, provocando 

insatisfações e causando, em parte dos alunos, a desmotivação pela aprendizagem dos 

conhecimentos gerados pela ciência. Segundo Pereira (2001), Vygotsky defendia que a 

percepção de um objeto ou fenômeno se dá de acordo com o significado atribuído pelo 

sujeito, tratando- se, portanto, de uma realidade conceituada e não material. Nesse aspecto, 

percebe-se que o ambiente escolar é responsável pela formação dos indivíduos e pela sua 

alfabetização científica (CHASSOT, 2003). 

É reconhecido que os estudantes são potenciais agentes multiplicadores de 

informações importantes que podem contribuir na promoção do convívio harmônico entre os 

animais peçonhentos e as pessoas inseridas em um mesmo ambiente. Além disso, com base 

nas concepções dos estudantes, é possível fazer intervenções pedagógicas no sentido de 

promover uma aprendizagem significativa sobre o tema (SILVA, et al., 2004; VENTURA, 

2015).  

Nessa direção, Colombo e Magalhães-Júnior (2008), realizaram estudos sobre os 

erros conceituais apresentados nos livros didáticos (LD) sobre os animais peçonhentos, 

considerando que o LD é uma importante fonte de consulta e que tem influência no 

conhecimento dos professores e alunos quando se trata de animais peçonhentos. Admitem, no 

entanto, que o professor pode utilizar outras ferramentas, além do livro didático, quando se 

deseja implementar significância no aprendizado sobre animais peçonhentos.  

Meyer e Silva (2008) estabelecem que o uso de oficinas lúdicas/filosóficas com 

caráter investigativo é fundamental para otimizar o espaço da sala de aula que, muitas vezes, é 

limitado. Os autores afirmam que, na sua pesquisa, mesmo com conceitos culturais 

equivocados, tão enraizados nos alunos sobre os animais peçonhentos, ainda foi possível, com 

o uso de ferramentas lúdicas/filosóficas, refletir e despertar nos alunos a importância de se 

respeitar esses animais, evitando a destruição de seu habitat. Assim, fica explícita a 

necessidade de se investigar quais são as concepções dos estudantes e dos professores de 

Biologia sobre esse tema e como o assunto é tratado nos livros didáticos. 
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Outro aspecto importante levantado por Souza e Rocha (2017) é que os livros 

didáticos, em sua maioria, trazem, por meio de fotos e desenhos, exemplos de animais que 

não ocorrem no Brasil, tais como serpentes najas, aranha de Sydney, escorpião imperador, 

dentre outros. Todos os animais são relevantes, porém, a aprendizagem sobre o tema seria 

muito mais significativa para os escolares se os aproximassem da diversidade de animais que 

ocorrem na região onde moram, sendo mais real e interessante para os estudantes conhecer e 

perceber a riqueza da fauna brasileira ou, até mesmo, da região onde residem. 

Outro fator apontado pelos PCNEM (2002), por meio das Orientações Educacionais 

Complementares, analisa de forma negativa o modo como a prática docente em Biologia vem 

sendo organizada no  contexto  tradicional, afirmando que essa maneira compartimentada é 

fora do contexto real. Geralmente, o ensino de Zoologia foca na apresentação de 

características anátomo-fisiológicas comparadas, esquecendo-se do contexto filosófico da 

ciência, que pode levar o aluno a refletir sobre as relações e interações desses seres entre si e 

com o meio ambiente. Porém, a partir  de uma visão essencialista-idealista, uma grande parte 

da Zoologia é ensinada apoiando-se em memorização de características morfofisiológicas e 

comportamentais. 

Neste sentido os próprio professores e alunos se queixam que, o ensino de Biologia, 

em especial a Zoologia, ainda é desenvolvido pelos profissionais da educação de maneira 

distanciada da realidade dos em que vivem. De acordo com Souza e Rocha (2017), a 

Zoologia, ainda hoje, é considerada por muitos autores como excessivamente descritiva e 

descontextualizada, muitas vezes exclusivamente teorizada e limitada pelo livro didático, com 

pouco debate sobre temáticas recentes, sem um olhar evolutivo e prezando pela “decoreba” 

das características dos animais. 

No entanto a Sistemática Filogenética tem revelado grande capacidade de gerar 

motivação, a partir do momento em que organiza as informações por meio da investigação, 

levando, assim, à compreensão de conceitos biológicos e de biodiversidade (AMORIM, 

2008). Em Santos e Klassa (2012), “O método filogenético preocupa-se com questões 

relativas à corroboração e refutação de conjecturas sobre a evolução de caracteres e com 

critérios usados para o estabelecimento de hipóteses científicas válidas.”.  O que traz variadas 

contribuições para a parendizagem dos alunos no que tange ao conhcimento da zoologia. 

Em Spironllo e Crisotimo (2014), fica evidenciada a importância de se estabelecer 

uma metodologia de ensino significativa em que se trabalhe o tema animais peçonhentos, 

pois, dessa forma, haverá relevante contribuição na prevenção de acidentes provocados por 

esses animais, bem como na preservação dessa fauna que foi tão difamada ao longo do tempo 
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por conta dos mitos e dos simbolismos negativos que giram em torno desses seres vivos. Vale 

ressaltar que, desde as antigas civilizações dos gregos e dos egípcios, passando pela Era 

Cristã, já se cultuavam histórias e casos que envolviam esses animais em tramas muitas vezes 

diabólicas e traiçoeiras.  

No estudo de Toledo, Giatti e Pelicione (2009) com as comunidades situadas na 

Terra Indígena do Alto Rio Negro, no noroeste amazônico, é retratada, em diversos grupos 

étnicos, a ideia de que os animais peçonhentos são usados pelas forças da natureza como 

forma de punir, através da picada, as pessoas que consomem muito animais de sangue quente. 

Colombo (2015) descreve a generalização que existe em comunidades tradicionais indígenas e 

quilombolas no Brasil e em outros países, onde os artrópodes são englobados em um grupo 

único, extrapolando a condição de peçonhento para todos os indivíduos do grupo. 

Em Vygotsky (1989), a mediação simbólica se tornou uma das linhas de estudos 

como uma ideia central para a compreensão da aquisição do conhecimento pelo homem. Nesse 

contexto, Moreira et al. (2013) destacam a importância da construção do conhecimento sobre 

animais peçonhentos, objetivando derrubar os mitos construídos em torno desses animais e 

que enfatize a compreensão de aspectos ecológicos. Por exemplo, o papel das aranhas na 

natureza que, por serem predadoras vorazes de insetos, auxiliam no controle biológico, 

eliminando de forma natural diversas pragas, minimiza o uso de agrotóxicos e repelentes 

(RUPPERT, 2005). 

Corroborando nosso tema de estudo, alguns trabalhos (e.g. Diniz, 2010; Ramos, et 

al., 2012 e Barbosa, 2016) vêm sendo realizados no intuito de demonstrar a importância de se 

trabalhar o tema animais peçonhentos na educação formal e informal como via de prevenção 

de acidentes e conservação dessa fauna, contribuindo para o ensino de Zoologia e Saúde. Para 

os autores desses trabalhos, a visão que se tem acerca desta fauna especificamente poderia ser 

diferente e desmistificada, a partir do momento em que os conceitos científicos são 

apresentados da forma correta e com fundamentação, os mitos são substituídos por 

conhecimentos. No trabalho de Gonsales e Gimeniz-Paschoal (2007), a escola é vista pelos 

profissionais de educação como um ambiente propício para se trabalhar a prevenção de 

acidentes com crianças. Nesse caso, engloba-se também os acidentes provocados por animais 

peçonhentos. 

 Nesse sentido, Guimarães (2010) afirma que os erros conceituais encontrados nos 

livros didáticos da educação básica, muitas vezes, contribuem para que as pessoas tenham 

uma visão equivocada e aterrorizante sobre os animais peçonhentos, tendo a ideia de que 

todas as espécies de serpentes ou aranhas, por exemplo, são peçonhentas e perigosas. Na 
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perspectiva de corrigir tais equívocos, reforçam-se a importância de se elaborar materiais 

paradidáticos que ajudem no conhecimento sobre animais peçonhentos, esclarecendo aos 

alunos e aos professores, da educação básica, sobre a função desses animaisna natureza, 

levando, assim,à prevenção de acidentes e à conservação dos animais peçonhentos. 

 Nesse mesmo ponto de vista, encontramos em Laburú e Carvalho (2005), a ideia de 

Plurarismo Didático, que consiste em uma estratégia didática que envolve variadas técnicas e 

recursos metodológicos capazes de atender a uma diversidade de culturas e experiências 

próprias de cada educando, apresentando para ele um leque de experimentações na forma de 

aprender, dando a oportunidade para que esse estudante se identifique com a didática que 

melhor o aproxime do conhecimento desejado. 

Dentre o pluralismo didático, a proposta metodológica da Sequência Didática é uma 

das que se destaca atualmente. Para Zabala (1998), uma SD é compreendida como uma série 

organizada, bem estruturada e articulada de atividades sobre detreminado tema, com o 

objetivo de proporcionar o aprendizado dentro de um período pré-determinado, com começo e 

fim. O autor afirma que o mais importante dentro de uma SD não é o tipo de atividade que 

será desenvolvida, mas, sobretudo, como essa atividade será alocada dentro de um conjunto 

que auxilie o professor na sua didática de ensino e possibilite ao estudante a compreensão do 

todo. Uma característica importante desse recurso metodológico, é que os estudantes podem 

ter acesso ao conhecimento do tema estudado por meio de uma problematização através da 

qual eles poderão estudar e discutir um determinado tema de forma aprofundada, dinâmica e 

embasada em conhecimentos científicos individualmente ou em grupo, sempre intermediados 

pelo professor. 

A organização curricular em forma de SD permite aproximar os estudantes da sua 

própria realidade, já  que tem início em um problema real, levando os escolares a refletirem 

sobre o que trazem previamente de conhecimento e confrontá-los com as novas informações 

adquiridas, ampliando ou adequando as informações antigas de maneira a solucionar o 

problema apresentado (MAROQUIO; PAIVA; RIBEIRO, 2015). Outros trabalhos buscaram 

evidenciar a prática do ensino de Ciências e Biologia por meio de SD (e.g. Viecheneski e 

Carletto, 2013; Santos e Souza, 2016). Assim, adotamos em nossa pesquisa como prática 

pedagógica o uso de uma “Sequência Didática” sobre o tema animais peçonhetos por 

entendermos que a organização dos conteúdos voltados para essa temática de forma ordenada 

e interligada, composta por atividades investigativas, favorece a aprendizagem significativa, 

podendo, inclusive, auxiliar nas aulas de Biologia no que tange ao ensino de Zoologia e de 

Saúde. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

É surpreendente como, ainda hoje, existem tantos locais no Brasil, onde não se tem 

um centro de referência para tratamentos de acidentes causados por animais peçonhentos. A 

Costa do Descobrimento, microregião do extremo Sul baiano, por exemplo, não tem unidade 

de referência para esse tipo de acidente. Salvatore e Bohn (2005) demonstraram que boa 

parte desse território é composta pelo bioma de Mata Atlântica, de onde, inclusive, grande 

parte da comunidade retira seu sustento, por meio do extrativismo da floresta nativa, e também 

do turismo ecológico  de massa. Para Argôlo (2004), essas atividades potencializam o 

encontro das pessoas com os animais peçonhentos, podendo ocasionar um grande número 

deacidentes. 

O presente trabalho teve como foco a produção de materiais didáticos na área de 

Zoologia e da Saúde com o estudo dos animais peçonhentos em nível de ensino médio. 

Buscando colaborar na prevenção de acidentes causados pela fauna peçonhenta e na 

conservação das aranhas, dos escorpiões e das serpentes. Pois, de acordo com SINAN (2019), 

entre a população brasileira que está concluindo, ou concluiu, alguma das etapas da educação 

básica e que tem relação de trabalho no campo, encontra-se um número significativo de 

acidentes causados por aranhas, escorpiões ou serpentes (Tabela 02). 

 

Tabela 02 - Acidentes provocados por aranhas, escorpiões e serpentes no Brasil com estudantes que 

completaram ou estão completando a educação básica e que têm ligação com trabalho no campo em 

relação ao total de acidentes por todos animais peçonhentos em geral. 

 

Fonte: SINAN (2017) 

 

Apesar de contar com Hospital Geral no município de Porto Seguro, além de 

hospitais municipais tanto em Porto Seguro quanto no município de Santa Cruz Cabrália 

Tipo de Animal  Grau de escolaridade 

Completo/incompleto 

 

Acidentes Fundamental 1 Fundamental 2 Ensino médio 

 

Aranhas 
 

4,81% 
 

4,16% 
 

3,27% 

Escorpiões 8,20% 6,68% 5,05% 

Serpentes 11,26% 8,29% 4,65% 

Total por 

escolaridade 

24,27 19,13 12,97 
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(municípios onde se concentrou o estudo), nenhuma das unidades, apresentam nem estrutura, 

nem pessoal especializado para trabalhar com esse problema de saúde pública. As unidades de 

referência mais próximas estão nos municípios de Ilhéus ou Itabuna, cerca de 300 km de 

distância, fator que pode agravar muito o estado do acidentado. Já que o principal aliado para 

minimizar as consequências dos acidentes por animais peçonhentos é, justamente, o rápido 

atendimento médico (FUNASA, 2001). 

Uma das formas de se minimizar e prevenir os acidentes é o conhecimento sobre 

eles, sobre o comportamento desses animais, onde se escondem, do que se alimentam, a que 

ambiente têm preferência, como evitá-los, dentre outros. Nesse sentido, a escola se torna uma 

parceira fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e, para que, em consequência, 

ocorra a conservação desses animais, que, de tão temidos, são mortos indiscriminadamente 

(ARGÔLO e SILVA, 2002). 

 Outro fator importante é a curiosidade que o tema desperta nos alunos por ser tão 

rodeado de mistérios, lendase casos, o que facilita o dinamismo das aulas de Biologia, 

principalmente nos contextos da Zoologia e da Saúde. Dessa forma, é muito interessante e 

importante, para os alunos e para a comunidade, que os professores tenham materiais 

didáticos adequados tratando desse tema e que possam trabalhar a temática em sala de aula, 

visando motivar os alunos a se tornarem agentes multiplicadores desse conhecimento. Dessa 

forma, podemos evitar que haja mais pessoas envenenadas por peçonha animal e também 

diminuir a mortandade de aranhas, escorpiões e serpentes. Para Argôlo e Silva (2002), muitas 

vezes, espécies inofensivas são confundidas com espécies perigosas e acabam mortas e a 

escassez de materiais adequados para a linguagem popular um fator que favorece essa 

problemática.  
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3  OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

O trabalho teve como objetivo geral a produção de uma Sequencia de Dádica na área 

de Zoologia e da Saúde com o estudo dos animais peçonhentos no ensino médio, colaborando 

para a conservação desse grupo de animais e para prevenção de acidentes causados pelo 

contato com eles, em particular as aranhas, os escorpiões e as serpentes. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A pesquisa teve como objetivos específicos: 

 
 

1º - Analisar a temática “Animais Peçonhentos” na perspectiva do aluno, do professor e do 

livro didático do  ensino médio. 

2º - Construir e testar uma Sequência Didática (SD), como material de apoio para facilitar o 

ensino de Zoologia e Saúde, com enfoque em animais peçonhentos, especialmente, aranhas, 

escorpiões e serpentes. 

3º - Elaborar uma Cartilha ilustrada de prevenção de acidentes por animais peçonhentos e de 

conservação da fauna de aranhas, escorpiões e serpentes, para ser utilizado por alunos, 

professores da educação básica e por membros da comunidade. 
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4  METODOLOGIA 

 
A pesquisa buscou produzir materiais didáticos-pedagógicos ná área de Biologia, 

especificamente sobre os contéudos de Zoologia e de Saúde, por meio do estudo de três 

grupos de animais peçonhentos: aranhas, escorpiões e serpentes. A escolha desses grupos de 

animais se deu pelo fato de serem os que apresentam acidentes de importância médica com 

quadro mais graves no Brasil. Como principal material didático proposto neste trabaho, 

optamos por produzir uma Sequência Didática (SD) e, como segundo material didático, foi 

produzido uma cartilha de prevenção de acidente causados por animais peçonhentos e de 

conservação da fauna de aranhas, escorpiões e serpentes para uso didático em aulas de 

biologia e como informativo sobre esta fauna. A pesquisa ocorreu em três etapas: 

1ª etapa (Diagnóstico e Construção da SD) Foi feita uma análise  prévia da temática 

“Animais peçonhentos” na perspectiva do aluno (Formulário para alunos – apêndice 01), do 

professor de Biologia (Formulário para professores – apêndice 02) e do livro didático de 

Biologia do ensino médio (Formulário para o livro didático – apêndice 03) adotados por esses 

professores. Os formalários foram adptados de Augustos-da-Silva (2000). Com base nessas 

análises,tivemos as informações que direcionaram os subtemas na elaboração da SD. Em 

seguida, construímos a Sequência Didática “O fantástico mundo do animais peçonhentos: 

aranhas, escorpiões e serpentes”,que foi trabalhada com os estudantes nas aulas da oficina 

sobre animias peçonhentos. 

2ª etapa (Aplicação da SD) – Foi realizada aintervenção pedagógica por meio da 

aplicação da SD “O Fantástico Mundo dos Animais Peçonhentos: aranhas, escorpiões e 

serpentes”. Ela se deu no período de novembro a dezembro de 2019, e foi muito importante 

para testar a metodologia da SD e também validar os conteúdos que fizeram parte desse 

material pedagógico, que é o primeiro produto da pesquisa. 

3ª etapa (Construção do manual e reaplicação do formulário para alunos) - 

Construção do “Manual de prevenção de acidentes por animais peçonhentos e da conservação 

da fauna de aranhas, escorpiões e serpentes”. Esse material didático é o segundo produto 

construído durante a pesquisa, foi elaborado e realizado principalmente pelos alunos 

participantes da oficina sobre animais peçonhentos e teve a cooperação dos monitores das 

oficinas de informática e de grafite, os quais auxiliaram os alunos nas escolhas de imagens e 

textos, além do trabaho de diagramação da cartilha.  Esse material fez parte de uma atividade 

proposta na SD, que visava a produção de uma cartilha informativa. 

Por fim, foi realizado o pós-teste, reaplicando o questionário “Formulário para 
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alunos”. Essa estratégia de reaplicar o mesmo questionário do diagnóstico inicial com os 

alunos teve o objetivo de identificar quais conhecimentos novos foram adquiridos e quais,dos 

que os alunos já traziam antes da intervenção pedagógica, foram modificados. Desse modo, 

foi possível avaliar a efetividade da SD e comparar os dados do pré-teste com o pós-teste por 

meio do teste estatístico , teste-t pareado. 

 

 

4.1 MODALIDADE DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é uma pesquisa-ação de acordo com o conceito de Elliott (1991) 

esse recurso proporciona ao pesquisador vivenciar o espaço da pesquisa de forma que se 

influencie pela dinâmica proposta, transformando sua autopoiese formativa. Dessa maneira, o 

pesquisador salta o abismo entre a pesquisa na educação e sua práxis docente, relacionando a 

teoria à prática e ampliando suas capacidades de compreensão, favorecendo, assim, amplas 

mudanças epistemológicas. Utilizou-se o enfoque qualitativo e quantitativo, 

concomitantemente. Para Minayo e Sanches (1993), do ponto de vista metodológico, não há 

contradição, assim como não há continuidade, entre investigações quantitativas e qualitativas, 

ambas são de naturezas diferentes.  

A investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer à 

luz dados, indicadores e tendências observáveis e mensuráveis. A investigação qualitativa, em 

contrapartida, trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões 

(MINAYO e SANCHES,1993). De acordo com Gunther (2006), enquanto participante do 

processo de construção de conhecimentos, idealmente, o pesquisador não deveria escolher 

entre um método ou outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas, que 

se adéquam à sua questão de pesquisa. 

 

 

 4.2 CONTEXTO DO LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolveu-se em uma escola pública estadual de ensino médio, 

localizada na zona urbana da cidade de Porto Seguro, região suldo estado da Bahia, Brasil, no 

último bimestre do ano letivo de 2019, no turno diurno. A escola funciona em tempo integral 

durante o diurno. Os alunos permanecem na instituição durante os turnos matutino e 

vespertino, iniciando as atividades às 07h30 e encerrando às 17h30. O turno noturno atende a 
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turmas regulares, além de turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos). A escola adota 

uma pedagogia baseada em projetos em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB).  

Cada docente tem carga horária disponibilizada para montar uma estação do saber 

(oficina) na qual os alunos se inscrevem e participam durante cada trimestre letivo além de 

estudarem os componentes curriculares da BNCC. O ano letivo é dividido em três trimestres 

e, a cada trimestre, os estudantes, por livre escolha, inscrevem-se em duas estações do saber 

(oficinas) de sua preferência. Ressalta-se que as estações do saber são submetidas à aprovação 

do corpo pedagógico e administrativo da escola, com a representação dos professores e dos 

alunos.Os temas devem estar contidos em uma das áreas do conhecimento: Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas de modo que possibilite aos alunos a 

compreensão e autoconstrução do conhecimento e  de sua formação enquanto cidadão 

integral. Os temas das oficinas são sugeridos pelos escolares. Cabe salientar que o tema 

animais peçonhentos é constantemente solicitado. 

A escolha pela escola onde a etapa da pesquisa com os alunos foi desenvolvida se 

deu pelo fato de que eu já atuava como professor na instituição e já ministrava a oficina sobre 

animais peçonhentos. Outro fator importante foi aconversa com a coordenação pedagógica e a 

diretoria da escola, as quais demostraram grande interesse pelo tema da pesquisa, levando em 

consideração que alguns dos alunos relatavam durante as aulas que já tinham tido contato com 

animais peçonhentos nos arredores da escola e, principalmente, nas suas residências e/ou 

bairro. 

 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Alunos: A presente pesquisa foi realizada durante a oficina sobre animais 

peçonhentos na qual tivemos um total de 23 alunos inscritos, que formou o grupo amostral de 

alunos. Para a formação da turma de alunos participante da pesquisa, oficialmente seguiu-se a 

orientação da proposta pedagógica da escola participante, que acontece da seguinte forma: no 

início de cada trimeste letivo, cada professor apresenta o seu projeto simplificado de uma 

oficina temática (estação do saber) à coordenação pedagógica e à direção escolar. Após 

aprovado o projeto, o professor ministrante da oficina elabora o material de divulgação e 

repassa para a coordenação escolar, a qual fica responsável por divulgar nas redes sociais, nos 

murais e em salas de aulas.  
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Depois da divulgação, a coordenação escolar abre as inscrições para as oficinas do 

trimestre letivo, com prazo determinado para o encerramento e com um limite de, no máximo, 

25 vagas para cada oficina, não podendo ultrapassar esse número. Os alunos, então, escolhem 

de quais oficinas desejam participar e se inscrevem. Cada estudante deve se inscrever em duas 

oficinas, uma às terças-feiras pela manhã e outra às quintas-feiras pela tarde. Os alunos, 

obrigatoriamente, devem participar nesses horários de alguma oficina, pois elas fazem parte 

do currículo da escola, inclusive como avaliação para a nota do trimestre letivo em todos os 

componentes curriculares, tendo um valor máximo de três pontos que serão adicionados à nota 

obtida nas demais atividades avaliativas do trimestre estudado.  

Cada professor pode escolher como avaliar sua oficina, contanto que siga os critérios 

estabelecidos, como assiduidade do aluno, participação e produção durante os encontros da 

oficina. Ao final de cada trimestre, acontece a culminância que é um evento aberto ao público. 

Esse momento serve para que os aluno participante das oficinas apresentem suas produções 

aos familiares e à comunidade em geral. 

Professores: Um total de nove professores participantes da pesquisa foram 

selecionados de acordo com a formação e a disciplina que lecionam.  Todos tinham formação 

em Licenciatura em Ciências Biológicas e estavam lecionando a disciplina de Biologia em 

qualquer um dos anos escolar do ensino médio. Eles são oriundos de escolas de qualquer setor 

administrativo, sem importar qual a metodologia adotada pela escola, a qual poderia ser uma 

unidade de ensino de qualquer zona territorial, dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz 

Cabrália na Bahia. Inicialmente um contigente de dez professores aceitaram participar da 

pesquisa respondendo ao questionário “Formulário para professores”. Mas ao final apenas 

nove professores foram incluídos na análise. 

 

 

4.4  COLETA DE DADOS 

 
 

No primeiro momento, foi feito o contato com a equipe gestora e pedagógica da 

instituição de ensino onde a pesquisa com os alunos foi realizada a fim de solicitar a 

autorização para a realização dapesquisa. Depois, deu-se o contato com os professores de 

Biologia de escolas do ensino médio dos municipios de Porto Seguro e de Santa Cruz 

Cabrália, na Bahia. 

A oficina ocorreu durante os três meses finais do ano letivo de 2019 com etapas 

definidas, nas quais ocorreu a coleta dos dados com os alunos e foi aplicada a SD sobre os 
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principais animais peçonhentos de importância médica da região (aranhas, escorpiões e 

serpentes), com enfoque na Zoologia e na Saúde, contemplando aspectos como características 

anatômicas e fisiológicas desses animais, o seu comportamento, a sua importância ecológica, 

os meios para sua conservação e a prevenção de acidentes causad os por esses animais, dentre 

outros que foram sugeridos pelos alunos ao longo das discussões. 

A coleta de dados com os alunos no pré-teste, com os professores de Biologia e com 

os livros didáticso de Biologia do ensino médio foi realizada antes da construção da SD e 

foram fundamental para subsidiar a elaboração da mesma já que os resultados nos trouxeram 

uma visão de como estava as percepções desses agentes do ensino/aprendizagem, sobre o 

tema animais peçonhentos mostrando um caminho a seguir sobre quais os assuntos que 

deveriam ser explorados na SD. 

Os questionários utilizados na coleta de dados foram elaborados com base nos 

trabalhos de Algusto-da-Silva (2000) e Santos (2018). 

 

 

4.4.1 Coleta de dados com os alunos do ensino médio 

 

Os dados para avaliar a percepção dos alunos foram coletados durante a oficina sobre 

animais peçonhentos em dois momentos: 

Primeiro momento - Para analisar a temática “animais peçonhentos” na perspectiva 

dos alunos, foi usado um questionário “Formulário para alunos” (Apêndice A), sondagem 

(pré-teste), com uma parte sociodemográfica, e outra contendo perguntas de múltipla escolha 

e questões discursivas, buscando avaliar qual o grau de conhecimento e conceitos prévios que 

os alunos traziam sobre a temática. Essa coleta ocorreu (pré-intervenção pedagógica), antes da 

aplicação da SD – “O Fantástico mundo dos animais peçonhentos: aranhas, escorpiões e 

serpentes”. Esse diagnóstico prévio subsidiou a construção da SD. 

Segundo momento - A coleta de dados aconteceu (pós-intervenção pedagógica), 

depois da aplicação da SD – “O Fantástico mundo dos animais peçonhentos: aranhas, 

escorpiões e serpentes”. O questionário “Formulário para alunos” (pós-teste) foi novamente 

aplicado com a turma de alunos que participaram da oficina sobre animais peçonhentos, 

buscando avaliar a evolução dos estudantes sobre o tema animais peçonhentos, quais novos 

conhecimentos e conceitos os alunos adquiriram. Tal etapa possibilitou testar e avaliar a 

metodologia utilizada nas aulas, por meio das propostas investigativas que compõem a 

Sequência Didática. Desse modo, foi possível fazer a análise comparativa entre as duas 
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respostas dadas pelos alunos no primeiro e no segundo momento. 

Os dois momentos de aplicação do questionário com os alunos foram realizados em 

diferentes dias úteis, no período diurno, em uma sala de aula confortável, assegurando a 

tranquilidade e o sigilo de sua aplicação, com o tempo de duração de 50 minutos para os 

alunos responderem ao pré-teste e 50 minutos para responderem ao pós-teste. 

 

 

4.4.2  Coleta de dados com professores de biologia 

 

Para analisar a perspectiva dos professores e suas percepções sobre o ensino de 

animais peçonhentos nas aulas de Biologia, foi aplicado um questionário, “Formulário para 

Professores” (Apêndice B), para professores de Biologia de diferentes escolas de ensino médio 

(EM), que aceitaram anteriormente participar da pesquisa. O questionário foi enviado por e- 

mail junto com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após respondidos, 

foram devolvidos também por e-mail para o pesquisador. Um dos professores respondentes 

não preencheu os requisitos, já que não tinha formação na área específica de Licenciatura em 

Biologia, tendo sido desonsiderado da amostra para ese estudo. 

 

 

4.4.3  Coleta de dados com os livrsos didáticos de Biologia 

 

A coleta de dados para análise do livro didático foi realizada por meio do 

“Formulário para o livro didático” (Apêndice C). Eles foram disponibilizados pelos próprios 

professores participantes da pesquisa. Os livros analisados são os mesmos que cada professor 

participante da pesquisa adota em suas aulas. A análise propriamente dita obedeceu aos 

seguintes aspectos: 

1 - Se o tema animais peçonhentos é ou não contemplado no livro. 

2 - Em qual volume é contemplado o tema. 

3 - Como ocorre a abordagem sobre o tema animais peçonhentos.
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4.5  ASPECTOS ÉTICOS DAPESQUISA 

 

 
 Em atendimento à Resolução CNS 510/16, considera-se que toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Devem ser analisadas possibilidades de 

danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo, independentemente do tipo 

de pesquisa.Vale ressaltar que todos os questionários de coleta de dados e termos de 

consentimento e assentimento foram encaminhados com o projeto, por meio da Plataforma 

Brasil, para apreciação do comitê de ética em pesquisa da UFES antes do início da pesquisa, a 

qual só foi iniciada depois de ser autorizada pelo parecer favorável do CEP– UFES (CAAE: 

15174919.9.0000.5063, parecer nº 3.706.620). Um requisito primordial levado em 

consideração é o fato de que todos os participantes aceitaram participar da pesquisa por livre 

vontade, assinando e concordando com os termos descritos nos documentos: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 01) e ( Anexo 02) ou Assentimento (Anexo 03), 

os quais visam o respeito devido à dignidade dos participantes. Acredita-se que o presente 

trabalho apresente riscos mínimos a seus participantes. 

 

4.5.1 Riscos da pesquisa 

 
 

Dentre os riscos que eventualmente existem, a presente pesquisa pode apresentar 

riscos de: 

-  Provocar cansaço ou aborrecimento nos participantes ao responder os questionários; 

-  Provocar constrangimento no participante ao se expor durante a aplicação doquestionário. 

 

Vale ressaltar que foi assegurada, aos participantes, a garantia de desistir de 

participar a qualquer momento da pesquisa caso se sintissem impossibilitados de participar ou 

de responder o questionário por completo sem prejuízo de nenhuma ordem para eles. Será 

garantido aos participantes suporte com acompanhamento psicológico, caso haja necessidade, 

pelo tempo que desejarem. 

 

 
4.5.2  Benefícios da pesquisa 
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Os participantes da pesquisa foram beneficiados com o entendimento sobre o tema 

animais peçonhentos que poderá ser compartilhado com a sua comunidade e com a 

oportunidade de mudar esse cenário de periculosidade da ocorrência de acidentes com os 

animais peçonhentos, de alta mortandade das serpentes, aranhas e escorpiões, possibilitando 

reflexões acerca do assunto. Os dados coletados trarão benefícios para a área da Biologia e da 

Saúde, respaldando sugestões de estratégias pedagógicas, de produção de materiais didáticos 

na área de Biologia que ajude na construção da aprendizagem significativa e de intervenção 

no conhecimento dos estudantes e professores, proporcionando-lhes um momento que 

envolva também as práticas de atividades lúdicas. Possibilita ainda a produção científica por 

meio de artigos, resumos e outros além de apresentar ideias para formulação de políticas 

públicas nas áreas de Educação e Saúde. 

 

 

5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
 5.1  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS COM OS ALUNOS E  PROFESSORES 

 
 

Os dados coletados com os estudantes e com os professores foram tabulados 

quantitativamente em números absolutos (frequência absoluta) e em porcentagem simples 

(frequência relativa). Para análise das respostas dos questionários aplicados para os estudantes 

e para os professores, foi usada a técnica de análise do conteúdo segundo Bardin (2011), a 

qual está organizada da seguinte forma: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Flick (2009, p. 291) afirma que a análise 

de conteúdo “é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não 

importando qual a origem desse material”. Já Bauer e Gaskell (2008) indicam que, 

tradicionalmente, em análise de conteúdo, os materiais textuais escritos são os mais 

frequentemente utilizados. 

Na pré-análise, objetivou-se agrupar os dados que representarão o corpus da pesquisa 

e avaliar sua representatividade junto ao grupo social que se pretende analisar. Na pesquisa 

em questão, foram analisados os conteúdos produzidos por alunos do ensino médio de uma 

escola pública estadual do município de Porto Seguro e por professores  de Biologia do ensino 

médio dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Na fase de exploração do 

material, foram retirados dos questionários “Formulário para alunos” e “ Formulário para 
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professores” os dados que foram examinados por uma leitura simples, buscando, assim, a 

categorização das respostas, possibilitando o agrupamento de informações semelhantes. No 

tratamento dos resultados, buscou-se analisar de forma qualitativa as respostas apresentadas 

pelos alunos e pelos professores participantes da pesquisa, interpretando-as de maneira a 

torná-las significativas de modo a atender os objetivos propostos. 

Os questionários respondidos pelos alunos no pré-teste e no pós-teste foram 

corrigidos e pontuados de 0 a 9. Os resultados obtidos por cada aluno, foram somados e, em 

seguida, foram produzidas as médias aritméticas para o conjunto dos valores do pré-teste e 

dos valores do pós-teste. Logo depois, os resultados foram submetidos ao teste estatístico 

“teste t pareado”, o resultados do “teste t paredo” confirmaram os resultados da análise 

qualitativa. Isso possibilitou avaliar o conhecimento prévio (antes da intervenção pedagógica 

com a SD) e o obtido após a intervenção pedagógica por meio da SD sobre os animais 

peçonhentos. 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS COM OS  LIVROS  DIDÁTICOS 

 
Na avaliação dos livros didáticos, no aspecto subjetivo 3 – no qual ocorre a 

abordagem sobre o tema animais peçonhentos –, foi realizada análise com base nos critérios 

descritos abaixo: 

 

1 - Análise dos textos voltados para os animais peçonhentos (aranhas, escorpiões e 

serpentes). 

2 -  Aprofundamento científico ao tratar sobre os animais peçonhentos. 

3- Análise das imagens, gráficos, tabelas e quadros relacionados aos animais 

peçonhentos. 

4 - Adequação da linguagem para a realidade do aluno e professor do ensino médio. 

5-  Assuntos tratados dentro do tema animas peçonhentos. 

 

 

 

6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Destacamos que os totais marcados na parte inferior das tabelas  são os totais das 

respostas coletadas. Apesar de ter 20 alunos participando da pesquisa, alguns deles deram 
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mais de uma resposta para mesma pergunta, por isso nem sempre os totais das respostas serão 

iguais a 20 que é o total de alunos, na maioria das vezes, será maior. O mesmo ocorre com as 

tabelas das respostas dos professores que são 9 participantes e podem aprentar mais de nove 

respostas no total. 

 

 

6.1 PERSPECTIVA DO ALUNO 

 
 

Obtivemos um total de 23 inscritos na oficina sobre animais peçonhentos. Durante a 

aplicação da Sequência Didática, três alunos saíram da escola, a turma então ficou com 20 

alunos (Tabela 03). Todos os estudantes são residentes de área urbana, porém a maioria tem 

contato com áreas rurais, como roças, fazendas, sítios, entre outras. A turma era diversificada 

(Tabela 04), com alunos de idade entre 15 e 18 anos. 

 
 

Tabela 03 - Frequências absolutas e relativas dos alunos participantes da pesquisa, quanto ao sexo 
 

Sexo Feminino Masculino Total 
Nº Alunos 12 8 20 

% 60 40 100 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 
Tabela 04 - Frequência absoluta e relativa dos alunos participantes da pesquisa, quanto à ano/série que 

estudam 
 

Série 1º Ano                         2ºano 3ª Ano Total 

Nº Alunos 13 5 2 20 

% 65 25 10 100 

Fonte: Próprio autor 

 
 

. 

Na tabela 05, foi perguntado “Como você define os animais peçonhentos?”. A 

maioria dos alunos, quase 25% deles, traz o conceito de que “os animais peçonhentos são 

aqueles capazes de produzir veneno”, aparentando não ter a ideia de que o fato de produzir 

veneno não é suficiente para caracterizá-los como animais peçonhentos, tendo em vista que 

existem outros animais que também produzem veneno, mas não são considerados 

peçonhentos. No entanto, após a intervenção pedagógica, 31,03% das respostas podem ser 

consideradas corretas, pois os alunos fazem alusão ao fato do animal produzir o veneno e ter a 

capacidade de injetá-lo (inoculá-lo) nas presas.  
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Para Ausubel (1980), o conhecimento prévio que os estudantes já trazem é o 

principal influenciador da sua aprendizagem, já que, em determinados momentos, a pessoa 

possui certa organização estável e clara sobre um assunto específico que vai traduzir sua 

capacidade em lidar com as novas informações e novos conceitos. Esse conceito ainda 

aparece, mesmo depois da aplicação da Sequência Didática, porém em número bem menor, 

apenas 6,9% das respostas são dadas de forma equivocada, quando comparado com a 

definição sobre animais peçonhentos de acordo com FUNED (2015). 

 

Tabela 05 - Conceitos dos estudantes sobre animais peçonhentos 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Isso demonstra que as concepções populares adquiridas ao longo da formação dos 

alunos permanecem latentes em alguns mesmo depois de vivenciarem uma intervenção 

pedagogia/científica. De acordo com Santos e Lira-da- Silva (2012), esses conhecimentos 

previamente estabelecidos que eles trazem constituem concepções espontâneas e são 

impregnados de resistências a mudanças. Pozo e Crespo (2009, pg. 17), afirmam que: 

A perda de sentido do conhecimento científico não só limita sua 

utilidade ou aplicabilidade por parte dos alunos, mas também seu 

interesse ou relevância. De fato, como consequência do ensino 

recebido, os alunos adotam atitudes inadequadas ou mesmo 

incompatíveis com os próprios fins da Ciência, que se traduzem 

sobretudo em uma falta de motivação ou interesse pela 
aprendizagem desta disciplina, além de uma escassa valorização 

de seus saberes. (POZO E CRESPO 2009, p.17). 

 

Conceitos Antes da intervenção Depois da intervenção 

N=20 alunos (São animais) Nº             % Nº % 

Venenosos/ que produz veneno 07            24,13 02 6,90 

Nojentos /medonhos 11               37,93 08 27,59 

Insetos e cobras 02                6,90 04 13,79 

Perigosos 

 

Produzem veneno e 
podem injetar  

 

São rastejantes 

Interessantes/bonitos 

Predadores 

05                      17,24 

 

02                        6,90 

 

 

00                       - -- 

 

00                        - -- 

 

02                        6,90 

00 - -- 

 

09 31,03 

 

 

01 3,45 

 

04 13,79 

 
01 3,45 

Total de respostas 29   100 29 100 
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Outro dado que chama a tenção é que, após a intervenção, aparece o conceito de 

“Interessantes/bonitos” para os animais peçonhentos em aproximadamente 14% das respostas 

dadas pelos estudantes. Esse conceito não apareceu antes da intervenção pedagógica. 

Provavelmente, isso ocorreu após serem influenciados pelas novas descobertas a respeito da 

importância ecológica que esses animais representam e a respeito de sua importância para a 

saúde pública, já que muitos são predadores de pragas domésticas (como ratos e baratas) e 

têm seus venenos utilizados na área farmacêutica. 

 Mortmer (1995) destaca que, ao serem submetidos a intervenções científicas sobre 

um assunto pré-determinado, os indivíduos  têm suas ideias ampliadas de forma considerável 

sobre aquele assunto, e seu perfil conceitual não será mais o mesmo. Porém, mesmo entre 

aqueles que compreendem e assimilam a conceituação científica, há os que acabam por não se 

desfazer completamente dos seus conceitos prévios. 

Para os dados da Tabelas 06, foi perguntado se já tiveram contato com alguma 

aranha, escorpião ou serpente peçonhentae onde ocorreu o contato. Na Tabela 07, foi 

perguntado o que sentiram e o que fariam caso tivessem contato com um animal peçonhento. 

 

Tabela 06 - Tipo de animal peçonhento e local onde os alunos tiveram o contato com esse animal 

 

Animal/local Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº                      % Nº           % 

No trabalho da mãe (escola) 01 3,85 01          2,5 

Aranha/casa 04 15,38 04           10 

Escorpião/casa 01 3,85   02            5,0 

Cobra/casa ou bairro 

Outros/casa ou bairro 

Cobra/fazenda, roça 

Cobra,aranha,escorpião/aula  

Não tive contato 

07                    26,92 

 
04                    15,38 

 

---                        - -- 

 
---                       - -- 

 
09                    34,62 

  07        17,5 

 
 04            10 

 

02 5,0 

 

20 50 

 
   ---                   - -- 

Total de respostas 26        100 40             100 

Fonte: Próprio autor 

 

 

No universo de 20 alunos participantes, 9 deles não tinham tido contato com nenhum 

dos animais peçonhentos estudados, isso antes da oficina. Dentre os que já tinham tido 
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contato, o maior número desses contatos foi com serpentes e, geralmente, no ambiente de 

moradia, no próprio bairro. Vale ressaltar que a região é envolta por Mata Atlântica e que, nos 

últimos anos, esse habitat natural para as serpentes vem sofrendo com o desmatamento 

conforme relatório sobre o desmatamento da SOS Mata Atlântica (2018), fator que pode 

explicar esse dado. 

 

Aqui, destaca-se um relato de um dos alunos: 

 
“Eu fui picado pelo escorpião na escola onde minha mãe dava aula, fui colocar a 

mão atrás do quadro e  ele tava lá, picou minha mão, doeu muito e tive febre, tive que ir para 

o hospital de madrugada, doeu muito, chega me arrepiava, e tomei banho frio para passar a 

febre que tava forte, eu era pequenoainda.”. 

 

A Tabela 07 informa o comportamento dos alunos ao encontrar um animal peçonhento. 

 
Tabela 07 - Comportamento dos alunos ao ter contato com um animal peçonhento. 

 

Categorias Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Matar/mandar matar 07 24,13 02 6,90 

Fugir/correr/sair de perto 11 37,93 08                        27,59 

Pedir ajuda/socorro 02 6,90 04                        13,79 

Assustado/arrepiado/medo 

/ nervoso 

 

Manter controle/calma/ não assustá-lo 

Observar se é venenoso 

Ligar para um órgão especializado 

(bombeiro, zoonose, polícia 

ambiental) 
 

Não fazer nada 

05 17,24 

 

02 6,90 

 
---     - -- 

---   - -- 

 

 

 
02     6,90 

--- - -- 

 

09 31,03 

 
01 3,45 

 
04    13,79 

 

 

 
01      3,45 

Total de respostas 29   100 29                        100 

Fonte: Próprio autor 

 

 
Constata-se que 24,13% das respostas dadas apresentam o desejo de matar o animal, 

isso antes da intervenção pedagógica por meio da Sequência Didática. Essa intenção, de 

acordo com as respostas no questionário pós- intervenção, foi reduzida consideravelmente. 

Observa-se também que um número alto, 37,93%, respondeu “Fugir, correr, sair de perto”e 
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17,27% respondem “Assustado, arrepiado, medo, nervoso” (Tabela 07), expressões de 

comportamentos com representação de medo, terror, repugnância contra esses animais. 

Após a aplicação da Sequência Didática, as respostas dos escolares apresentam mais 

coerência e se aproximam mais do ideal cientificamente proposto. Por exemplo, a resposta 

“Manter o controle a calma, para não assustar animal peçonhento”(Tabela 07) apareceu em 

31,03%,e “Ligar para um órgão especializado” (Tabela 07) aparece com percentual 

de13,79%. Nesse sentido, o imaginário construído sobre os animais peçonhentos decorre dos 

variados simbolismos que permeiam a cultura humana desde a mitologia da Grécia Antiga, 

passando pela Era Cristã, o qual reforça essas reações negativas contra esses organismos.  

Os dados ta tabela 07 remetem a um imaginário negativo dos alunos em relçaõ aos 

animais peçonhentos, sobre iss,o para Bachelard (1996), o imaginário possibilita, pelo seu 

dinamismo próprio, organizar cognitivamente o mundo à medida que reconstrói o mundo real 

sem se desligar dele. O conhecimento popular passa para o científico através de algumas 

rupturas já que todo estudante participa das aulas de Ciências trazendo seus conhecimentos 

empíricos, fruto de sua interação com a vida cotidiana. 

Tendo em vista o vasto repertório de lendas e mitos contados sobre os animais 

peçonhentos, processo que caracterizou esses animais com diversas simbologias bíblicas 

dentre outras e buscando captar se os alunos já tinham escutado histórias ou lendas sobre os 

esses animais, foi perguntado: “Você já ouviu alguma história ou lenda sobre  algum animal 

peçonhento?” (Tabela 08). 

 
Tabela 08 - Relatos dos alunos de lendas ou histórias sobre um animal peçonhento. 

 

História ou lenda Antes da intervenção            Depois da intervenção 

N = 20 Alunos Nº % Nº % 

Cobra gigante que engole pessoas 01 4,76 01 05 

Cobra que mama na mulher parida 01 4,76 01 05 

Escorpião que se mata, 
quando fica preso no fogo 

01 4,76 01 05 

Não conheço e nunca ouvi 18 85,72 17 85 

Total de respostas 21 100 20 100 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 Observa-se que a grande maioria (85,72%) relatou nunca ter ouvido nenhuma lenda 

sobre os animais peçonhentos. É surpreendente, no entanto, que, mesmo nos tempos atuais, 
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com as informações chegando tão rápido pelas tecnologias da informática, essas lendas ainda 

permaneçam para outra parcela de alunos do ensino médio. Conhcer as histórias e os mitos 

podem ser importantes culturalmente falando, até para reflexões sobre comportamentos 

atuais. Um dos alunos  chegou a afirmar que ele mesmo tinha feito um experimento e 

comprovado este fato relatado a baixo: 

“Eu fiz isso lá em casa, achei um escorpião na frente de casa, prendi no vaso 

transparente e aí coloquei fogo ao redor do vaso e ele foi correndo pra lá e pra cá, quando 

viu que não podia fugir. Ele se encolheu no meio, foi se dobrando até o rabo ficar sobre a 

cabeça e aí picou, acho que foi, ele morreu logo.” 

Nesse contexto, para Ausubel et al. (1980), a aprendizagem só é significativa quando 

ocorre um processo pelo qual a nova informação se relaciona com aspectos relevantes da 

estrutura do conhecimento do indivíduo. Assim, as novas informações do conhecimento 

especificam o que já existe no cognitivo do indivíduo. Santos e Marques (2001), em sua 

pesquisa fenomenológica da conexão homem-natureza, descrevem as narrativas dos 

pesquisados sobre animais peçonhentos as quais aparecem carregadas de lendas como a da 

serpente que mama, a serpente que engole os filhotes quando em perigo etc. Sales e Cunha 

(2007) apresentam histórias equivalentes em seus dados ao pesquisarem sobre os animais 

peçonhentos com alunos do ensino fundamental. Esses mitos ainda acompanham o imaginário 

humano até hoje, como está sendo demonstrado no presente trabalho. 

A Tabela 09 refere-se ao conhecimento dos alunos sobre os animais peçonhentos da 

região e sua classificação biológica. Destaca-se que, no pré-teste, a maioria dos alunos 

conhece pelo menos um dos animais que provocam acidentes em nossa região, porém não 

conseguem relacioná-los a quais classes eles pertencem.  

Também aparece um erro conceitual, o aluno responde “cobras são mamíferos”, 

resposta relacionada à Tabela 08, na qual  esse mesmo aluno já tinha narrado a lenda da 

“cobra que mama na mulher parida”. Esse aspecto é melhorado após a intervenção 

pedagógica, isso fica evidente nos resultados apresentados nos pós-testes quando aparece pelo 

menos um nível de classificação para cada organismo estudado. Outro fator importante é que 

não mais apareceu o erro conceitual “cobra como mamífero.” (Tabela 09). 

Pozo e Crespo (2009) indicam que as mudanças conceituias  em relação a teorias 

alternativas  não é um processo simples de acontecer, pois são conceitos persistentes e 

enraizados no sistema cognitivo do indivíduo, neste sentido as mudanças conceituais é um 

processo complexo, principalmente quando se trata da construção de um conhecimento 
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cientifico partindo de um conhecimento cotidino,   sendo necesário  que acotença de fato uma  

aprendizagem, para tal os autores apresentam três fatores que eles chamaram de Procesos 

fundamentais na construção do conhecimento científico na sala de aula:  

- Restruturação teorica: implica em construir uma nova forma de 

organizar o conhecimento em um domínio que seja incompatível com 

as estruturas anteriores. 

- Explicação progressiva: explicitação das concepções intuitivas 

(metaconceitual) é necesário projetar cenários que facilite ao aluno a 

explicitação  de suas concepçoes de forma que ele enfrente problemas 

potenciais se possivel em contexto de interação social. 
- Interação hierárquica: produção do conhecimento científico por meio 

da costrução de estruturas conceituais mais complexas a partir de 

outras mais simples. (POZO; CRESPO, 2009, P. 132-134). 

 

Tabela 09 - Conhecimentos dos alunos sobre quais animais peçonhentos ocorrem na região e sua 

classificação biológica 

 
Animal/Classificação Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 Alunos Nº                     %     Nº   % 

Aranha e escorpião/não sei 10 40              08                   24,24 

Cobras/não sei 08 32               13                   39,40 

Cobras são mamíferos 01 04 ---                    - -- 

Aranha e escorpiões/aracnídeos 
 

Aranha e escorpiões/ 

aracnídeos invertebrados 

 
Cobra/Répteis 

 

Não conheço nenhum 

---   - -- 

 

--- - -- 

 
 

--- - -- 

 
06 24 

05     15,15 

 

04 12,12 

 

 
02 6,06 

 

01   3,03 

Total de respostas 25 100 33 100 

Fonte: Próprio autor 

 

Na Tabela 10, os alunos demonstraram, mesmo antes da intervenção pedagógica, ter 

um nível satisfatório de conhecimento que se aproxima das orientações encontradas nas 

literaturas que tratam sobre os lugares onde os animais peçonhentos podem se esconder. É 

importante destacar que, no pós-teste, 25% das respostas que apareceram fazem a relação das 

aranhas com esconderijos domésticos.  

Já era esperado que isso acontecesse, pois as aranhas são animais que se adaptaram a 

esse ambiente, vivendo próximo ao homem. Mesmo sem interesse humano nessa relação, 

muitas são encontradas vivendo dentro de residências onde acham alimento e parceiros para a 

reprodução.Por isso, são  consideradas animais sinantrópicos (BARBOSA et al, 2014). 

Percebe-se também que muitos alunos fazem alusão a locais úmidos, característica climática 
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da região que se notabiliza pela floresta úmida (SILVA et al, 2017). 

 

 

 
Tabela 10 - Percepção dos alunos  sobre onde os animais peçonhentos se escondem 

Esconderijos citados Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 Alunos Nº % Nº % 

Escorpiões: 

Lugares escuros e úmidos. 

Debaixo de rocha, terra e folhagem  

Atrás de telhas e tijolos. 

Lugares secos e quentes. 

Aranhas: 

Buracos no chão e paredes  

Cavernas escuras 

Atrás das coisas, guarda-roupas,. 

 

Lugares escuros, úmidos 

Cobras: 

Nas matas e árvores 

 Lugares quentes e úmidos 

 Lugares quentes e secos  

Debaixo das folhagens 

Aranhas, escorpiões e serpentes 

 Entulhos, lugares com muitas matas, lixos 

acumulados 

 

06 24 

04 16 

01 04 

--- - - - 
 

 

 

01 04 

01 04 

03 12 

 
04 16 

 

03 12 

--- - -- 

--- - -- 

 
--- - -- 

 

 

 

02 08 

 

01 3,57 

01 3,57 

--- - -- 

03 10,71 

 
 

 

01 3,57 

03 10,72 

07 25 

 
06 21,44 

 

01 3,57 

02 7,14 

01 3,57 

 
01 3,57 

 

01 3,57 

Total de respostas          25                     100 28                  100 

Fonte: Próprio autor 

 

A pergunta sobre qual seria o modo do qual os animais peçonhentos se utilizam para 

envenenar as presas teve suas respostas apresentadas na Tabela 11. As respostas encontradas 

nos pré-testes, antes da intervenção pedagógica, foram respostas curtas, pouco elaboradas, e 

percebe-se uma forte ligação com o tipo de animal ao qual o estudante já teve contato. A 

maioria relatou sobre as estratégias usadas pelas serpentes já que as respostas que mais 

apareceram têm relação com os dentes, “Mordidas, dentadas, presas” e, entre os animais que 

eram foco do estudo, apenas as serpentes têm o comportamento de inocular a peçonha pelos 

sulcos presentes nos dentes (LOBO et al; 2014 e FUNED, 2015). Juntas, corresponderam a 
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55% das respostas dadas, ou seja, mais da metade. 

Os resultados apresentados após a intervenção, por meio da Sequência Didática, 

mostram claramente que os alunos conseguiram desenvolver de maneira correta, com 

argumentação textualizada cientificamente, o modo usado pelas serpentes, pelos escorpiões e 

pelas aranhas para transferir o veneno para o corpo de suaspresas.Isso é percebido, nas 

respostas “As serpentes possuem glândulas de veneno e injetam pelos dentes”, um total de 

20,83% e, na resposta “Por meio de órgão inoculador como ferrão, dentes ou quelíceras”, 

uma representação de 25 % . 

 Um resultado corroborado por Brasil (2001), que define os animais peçonhentos 

como aqueles que têm estruturas por onde conseguem inocular a peçonha no corpo das presas. 

Porto, Bazil e Lira-da-Silva (2010) dizem que os escorpiões possuem estrutura inoculadora de 

peçonha na extremidade fina do abdômen. Em FUNASA (2001), é informado que as aranhas 

têm suas estruturas inoculadoras de veneno, os ferrões, localizados nas quelíceras. 

 

Tabela 11 - Percepções dos alunos sobre as estratégias usadas pelos animais peçonhentos para envenenar 

suas presas 

Forma de envenenar Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 Alunos Nº % Nº % 

Mordidas 06               30 01 4,17 

Picadas 06               30 03 12,5 

Dentadas 02             10 01 4,17 

Com as presas 

Garras 

Com a cauda 

Ferrão 

As serpentes possuem glândulas de 

veneno e injetam pelos dentes 

 

Por meio de órgão inoculador como 
ferrão, dentes ou quelíceras. 

03 15 

01 05 
 

02 10 
 

--- - -- 

--- - -- 

 

--- - -- 

03 12,5 

01 4,17 
 

01 4,17 
 

03 12,5 

05 20,83 

 

06 25 

Total de respostas 20      100 24 100 

Fonte: Próprio autor 

 

Com o objetivo de detectar até que ponto os estudantes compreendem que nem todas 

as serpentes, aranhas e escorpiões podem ser considerados peçonhentos foi perguntado: 

“Como pode se diferenciar esses animais  que pertencem ao mesmo grupo em peçonhentos e 



71  

 
 

não peçonhento?”. Na Tabela 12, durante o pré-teste, 60% das respostas dadas pelos alunos 

foi “Não sei” o que mostra o desconhecimento prévio da turma sobre a questão. Esse fator é 

um dos que mais influencia o pavor excessivo e, muitas vezes, de raiva que as pessoas têm 

para com esses tipos de animais, pois acabam por generalizar e classificar todos eles como 

peçonhentos pornão conseguir diferenciar um do outro,além de não valorizar a importância 

desses animais para a natureza.  

Tal desconhecimento justifica a resposta de muitos que afirmaram que, ao encontrar 

um animal peçonhento, “matariam” ou “mandarim alguém matar”, como registrado na 

Tabela 07. Isso é percebido em Fernandes e Barros (2017): “A preferência por matar o animal 

pode acontecer devido à carência de conhecimento acerca da importância das espécies para 

manutenção da dinâmica ecológica da região.” 

 

Tabela 12 - Percepções dos alunos sobre as diferenças entre animais peçonhentos e não peçonhentos 

dentro de um mesmo grupo 
 

Diferenças Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Se produz ou não veneno 01 5,0 --- - -- 

Tipo de picadas ou mordidas 05 25 02 9,1 

Pelas cores, tamanho e 
comportamento 

02 10 02 9,1 

Peçonhentos possuem órgãos 

inoculadores, os outros não 

 
As cobras peçonhentas têm 

furos(fossetas) nas laterais da 

cabeça ou coloração própria, 

como a coral verdadeira. 
 

Não sei 

---      - -- 

 
 

---     - -- 

 

 

 

12       60 

09 40,90 

 

09 40,90 

 

 

 

--- --- 

Total de respostas 20        100 22                  100 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Argôlo (2004) afirma que muitas serpentes inofensivas que atuam como 

controladoras de populações de ratos, considerados como pragas em áreas agrícolas, por 

exemplo, acabam sendo mortas por trabalhadores rurais que não conseguem diferenciá-las de 

uma espécie peçonhenta. A atividade proposta na Sequência Didática proporcionou uma 

significação positiva para os alunos, nota-se que os estudantes conseguiram relacionar as 

características corporais dos animais com a sua periculosidade quando respondem: 

“Peçonhentos possuem órgãos inoculadores, os outros não” 
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“As cobras peçonhentas têm furos (fossetas) nas laterais da cabeça ou coloração própria 

como a coral verdadeira” 
 

Diante disso, os resultados apresentados na Tabela 12 mostram que a proposta da SD 

de auxiliar no ensino de Zoologia foi satisfatória. O trabalho de Silva e Costa (2018), 

contemplando o tema da zoologia sob a luz dos referenciais da Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica, afirma que a Zoologia é uma temática muito importante no ensino de 

Ciências, o qual, muitas vezes, apoia-se em memorização. Para eles, o desenvolvimento de 

estratégias diferenciadas em relação ao ensino de Zoologia, visando o processo de ensino-

aprendizagem, favorece a reorganização de ideias prévias na formulação de um conceito 

cientificamente satisfatório. 

Outro fator que muitas vezes dificulta a aprendizagem em  biologia se refere aos 

termos científicos  neste sentido Trivelato e Tonidandel  (2015) discutem que o ensino de 

biologia sobe o aspecto prático é um tanto que difício de se implementar , pois experimentos 

com seres vivos requer paramantross que muitas vezes foge ao controle do professor. Além 

disso os autores consideram que na cultura científica uma características marcante é a sua 

linguagem e que o acesso a esta passa pelo estabelecimento de relações com a natureza da 

ciência que envolve um processo de natureza epistemológica, de apropriação de práticas 

associadas à produção, à comunicação e à avaliação do conhecimento.  

Em resposta ao questionamento sobre o que significaria dizer que alguém sofreu um 

acidente por animal peçonhento (Tabela 13), observam-se respostas muito variadas, tanto no 

pré, como no pós-teste. Destacamos três delas que nos levam a perceber o nível de 

desentendimento dos alunos sobre o que realmente quer dizer a expressão, são elas: “alguém 

foi ferido”,“que a pessoa está à beira da morte” e “que precisa ir ao médico urgente”. Essas 

respostas dadas pelos alunos não deixam claro que se referem aos animais peçonhentos, pois 

outros animais, como vetores, também podem causar acidentes. 

 Talvez não tenha ficado tão clara a pergunta para os discentes. Ressalta-se que esse 

questionário foi utilizado anteriormente com outros alunos em outra oficina, que não era parte 

desta pesquisa, era apenas um projeto pedagógico. As perguntas que apresentaram algum 

problema de interpretação detectado foram readequadas,  porém, nessa questão em si, os 

respondentes testados não demonstraram dificuldades em sua interpretação. 

As demais respostas se mostraram alinhadas ao acidente por animais peçonhentos. 

Apesar de, em conversas informais com muitos estudantes e até com os pais, muitos 

pronunciarem o termo “ofendido”:“fulano foi ofendido por cobra”, muito usado na região e 
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que significa dizer que alguém sofreu uma acidente por serpente, essa resposta não apareceu 

na pesquisa. 

 

 
Tabela 13 - Significado do termo “Sofrer acidente por animal peçonhento”  no entendimento  dos alunos 

 

Significados Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Alguém foi afetado por um animal 
peçonhento 

02 10 --- - -- 

A pessoa foi picada, mordida 04 20 10 34,48 

Alguém foi ferido 01 05 02 6,9 

Que a pessoa está à beira da morte  

A pessoa foi envenenada 

Que foi atacada por animal 
peçonhento 

 

Não sei 

 

Que precisa ir ao médicourgente  

Que o animal contém veneno 

O animal injetou o veneno em Alguém 

01 05 

 

03 15 

 

02 10 

 
 

07 35 

 

--- - -- 

 

--- - -- 

 

--- - -- 

09 31,03 

 

02 6,9 

 

03 10,34 

 
--- - -- 

 

01 3,45 

 
01 3,45 

 
01 3,45 

Total de respostas 20 100 29                   100 

Fonte: Próprio autor 

 

Em relação aos medicamentos usados para tratamento aplicados em acidentes 

causados por animais peçonhentos, duas perguntas foram respondidas, uma em relação ao 

tratamento propriamente dito (Tabela 14) e a outra relacionada aos possíveis remédios 

caseiros que culturalmente muita gente faz uso quando picado por um animal peçonhento 

(Tabela 15). Quando se trata de remédios farmacêuticos e tratamentos médicos (Tabela 14), 

observa-se que os escolares discorreram em suas respostas sobre vários aspectos relacionados 

à temática, 77,27% afirmam que existem os medicamentos e os tratamentos, algo semelhante 

é encontrado em Augusto-da-Silva (2000) ao pesquisar os conhecimentos de crianças sobre as 

serpentes. 

Os dados da Tabela 14 revelam ainda percentuais variados e baixos sobre vários 

aspectos, tais como citações ao uso de antibióticos. Em Brasil (2011), é relatado o uso de 

antibióticos geralmente utilizados para controlar infecções secundárias causadas pelas 
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bactérias encontradas nas estruturas inoculadoras de veneno que contaminam a pessoa no 

momento da picada. Veem-se também referências a procedimentos de assepsia, como lavar o 

local da picada com água e sabão. Porém aparece ainda a inferência a um procedimento que 

não deve ser feito: asucção do veneno. Outros fazem alusão ao próprio veneno como meio de 

tratamento. Aqui, percebe-se a relação com o soro, que utiliza o próprio veneno na sua 

produção. É importante destacar que 50% das respostas nos pós-testes mencionaram a 

existência do tratamento com uso do soro. No pré-teste, antes da intervenção pedagógica,essa 

resposta não apareceu. Sabe-se que o soro é o único tratamento eficaz cientificamente 

comprovado em casos de acidentes por animais peçonhentos (BRASIL, 2011). 

 Destacando que cada animal possue composições prórprias de substâcias 

bioquímicas em seus venenos, desse modo, existem soros para cada grupo de animais: 

serpentes (antiofídico), aranhas (antiaraquinídico) escorpioes (antiescorpiônico). Em se 

tratando de serpentes de importância médica existem soros específico para cada genêro: 

Jaraca (antibotrópico), Cascavel (anticrotálico), Surucucu-pico-de-jaca (antilaquético), Coral-

verdadeira (antielapidico). Além desses ainda é produzido o soro bivalente que serve para 

dois tipos diferentes de serpentes : para Cascavel e jararaca (anticrotálico-botrópico),  Jararaca 

e Surucucu-pico-de-jaca (antibotrópico-laquético) e por fim existe ainda o soro polivalente 

que serve para  acidentes com Jararaca, Surucucu-pico-de-jaca e Cascavél (BRASIL, 2011). 
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Tabela 14 - Respostas dos alunos à seguinte pergunta: “Existem medicamentos e tratamentos para 

picada de animais peçonhentos? Quais? 

 

Diferenças Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Sim, existe 17 77,27 06 20 

Só para alguns animais 02 9,09 --- - -- 

Não sei 01 4,55 --- - -- 

Lavar com água e sabão e não fazer 
sucção no local da picada 

 
Sim, as vacinas 

 
O próprio veneno do animal serve 

comomedicamento 

 
Sim, antibióticoespecífico 

 

Sim, mas não conheço 
 

Quanto mais cedo chegar ao hospital 

 
O soro 

--- - - - 

 
 

02 9,09 

 

--- - -- 

 
 

--- - -- 

 
--- - -- 

 
--- - -- 

 
--- - -- 

01                     3,3 

02                     6,7 

 

02             6,7 

 

02 6,7 

 

01 3,3 

 
01 3,3 

 

15 50 

Total de respostas   22   100 30       100 

Fonte: Próprio auto 

Na Tabela 15, busca-se saber se os estudantes têm conhecimento sobre algum 

remédio caseiro para tratamento de picada de animais peçohentos. 

Tabela 15 - Percepções dos alunos sobre remédios caseiros contra acidentes com animais peçonhentos 

 

Remédio caseiro Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº %    Nº                          % 

Não existe 20 100 14 70 

A única coisa caseira que pode ajudar é lavar 
com água e sabão 

--- - -- 01 5,0 

 

Não existe nenhum, a única coisa é o soro 
científico, encontrado no hospital 

 

--- - -- 
 

05 25 

Total de respostas 20 100 20 100 

Fonte: Próprio autor 

 

Em relação à Tabela 15, observa-se no pré-teste uma unanimidade nas respostas dos 

estudantes de que não existe remédio caseiro algum que possa combater o veneno animal 

(Tabela 15), ou seja, 100% dizem que “Não existe”. Aparece ainda uma resposta que, na 

verdade, não se trata de um medicamento, e sim de um procedimento importante, que é 
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“Lavar com água e sabão”. 

Na Tabela 16, verificou-se qual é a ideia dos estudantes sobre a principal utilidade do 

veneno para os animais e qual a composição dessapeçonha. 

 
 

Tabela 16 - Percepções dos alunos sobre a utilidade do veneno pelo animal peçonhento e sua composição 

 

Usos/composição Antes da intervenção       Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº                       % 

Para sua proteção/não sei 14 70 11        36,7 

Defesa/ depende do seu alimento 01              5,0 01                        3.3 

Não sei         05     25 01                        3,3 

Para matar presa e ajudar a digestão na 
alimentação. Ele écomposto de 

substâncias químicas,toxinas, ácidos 

 

Alimentação e defesa/ composto de 
proteínas 

---                      - -- 

 

 

---          - -- 

16                       53,4 

 

01                      3,3 

Total de respostas 20 100 30                    100 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Na Tabela 16, verifica-se inicialmente que grande porcentagem (70%) afirma que os 

animais usam o veneno para a proteção. Isso está parcialmente correto, porém a literatura 

mostra que a principal função do veneno é auxiliar na alimentação. Isso foi corrigido após a 

intervenção pedagógica realizada com o uso da Sequência Didática, como explicitado em 

56,4% que expressaram essa relação da peçonha com a caça, a digestão e a alimentação. 

 

Apenas duas famílias (Elapidae e Viperidae) congregam as espécies 

que chamamos de peçonhentas, isto é, aquelas que produzem toxinas e 

glândulas especializadas e têm aparelhos especializados em inoculá-

las, ocasionando intoxicações sérias nos homens e nos animais 

domésticos. Este conceito tem, para nós, um caráter pragmático, 
apenas para cumprir um objetivo prático dentro da área médica, pois é 

sabido que diversas espécies de Columbrideo (família Columbridae), 

habitualmente tratadas como não peçonhentas, possuem glândulas 

cefálicas(em particular, a glândula de Duvernoy), que fornecem 

substâncias químicas para ajudar na ingestão e digestão do alimento e  

que podem, muitas vezes, ser tóxicas também para o ser humano. 

(ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA , 2002, p. 179). 

 

Quando avaliados os procedimentos que devem ser tomados de imediato em caso de 

um acidente por animal peçonhento, foi montada a Tabela 17 com as seguintes expressões: 

 



77  

 
 

Tabela 17 - Percepções dos alunos sobre quais providências imediatas devem ser tomadas em caso de 

acidentes por animais peçonhentos 

 

Providências tomadas Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Levar ao hospital, pronto-socorro, 
médico 

17 70,83 17 80,95 

Identificar o animal 01 4,17 --- - -- 

Manter a calma e chamar um 
especialista nesse tipo de acidente 

02 8,33 --- - -- 

Sugar o veneno 

 Não sei 

Deixar parado para evitar que o veneno               
se espalhe 

 
Aplicar antibiótico 

 

Lavar o local da picada e tomar o soro 

         01       4,17 

 

         02                      8,83 

 

         01              4,17 
 

--- - - - 
 

--- - - - 

---           - -- 

 

---              - -- 

 
   01            4,76 

 
01           4,76 

 
02           9,53 

Total de respostas 24 100 21 100 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Durante a coleta do prévio conhecimento dos escolares sobre os animais 

peçonhentos, constatou-se que 70,83% das respostas que surgiram são firmes em dizer que a 

providência imediata que se deve tomar é procurar atendimento médico em hospitais ou em 

UPAs. Esse entendimento dos alunos permaneceu forte depois da intervenção pedagógica, 

como apresentado na tabela acima. As demais respostas, todas elas, tiveram baixos 

percentuais. Percebe-se com isso que essa geração abandonou um mito antigo de que 

beberagens, rezas e insumos vegetais poderiam curar o acidentado, substituindo o 

atendimento hospitalar (ARGÔLO, 2003; SILVA-JUNIOR, 2004). 

Na Tabela 18, os alunos responderam sobre os lugares onde tratar os acidentados por 

animais peçonhentos em desacordo com o resultado da Tabela 17, na qual a maioria 

respondeu que, em caso de acidentes, a principal providência seria levar ao hospital ou à 

UPA. 
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Tabela 18 - Respostas dos alunos sobre lugares na região onde se tratam os acidentados por animais 

peçonhentos 

Lugares citados Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Não sei 15 75 11 55 

UPA, hospital 04 20 06 30 

No Hospital Municipal de Cabrália, 
não é muito bom,é razoável 

01 5.0 01 5,0 

Na cidade não tem especialistas, nestes 

casos, só em cidades pró ximas, como 

Ilhéus e Itabuna 

---             ---- 02 10 

Total de respostas 20 100 20 100 

Fonte: Próprio autor 

 

 
Na Tabela 18, observa-se que 75% das respostas no pré-teste foram “Não sei”. No 

pós-teste, a porcentagem foi de 55%. Isso pode ser explicado pela etapa da Sequência 

Didática, na qual foi realizada uma pesquisa de campo, solicitando aos alunos que visitassem 

unidades de saúde, hospitais, postos médicos etc. e buscassem dados sobre acidentes por 

animais peçonhentos: se teve algum caso recente, como foi o atendimento, que tipo de animal 

foi o causador, entre outros. Os alunos trouxeram uma informação importante relatada por 

funcionários das instituições de saúde os quais comunicaram que: 

 

“Na cidade, não tem especialistas nestes casos, só em cidades próximas, como Ilhéus e 

Itabuna” 

 
 

Outro destaque deve ser dado quando outro aluno responde da seguinte forma: 

“No Hospital Municipal de Cabrália, não é muito bom,é razoável.” 

 
 

Acreditamos que esses dois fatores podem ter induzido os alunos a manterem a ideia 

de que não sabem indicar em que lugar da região se trata os acidentados por animais 

peçonhentos. 

 

Os dados abaixo referem-se à pergunta: “Na sua concepção, os animais peçonhentos 

têm alguma importância para a natureza, qual?” (Tabela19). 
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Tabela 19 - Concepções dos estudantes sobre a importância dos animais peçonhentos na natureza 

Concepções Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

Sim, tem 06 30 03 15 

Sim, na cadeia alimentar 05 25 03 15 

Sim, para o equilíbrio ecológico 

 

Não sei 
 
Sim, para eliminar pragas como 

baratas e ratos 

 

Na medicina, para produção de 

remédios 

04 20 

 

05 25 

 

---                     - -- 

 

--- - -- 

04 20 

 

01 05 

 

05 25 

 
04 20 

Total de respostas 20 100 20 100 

Fonte: Próprio autor 

 

A Tabela 19 nos mostra que a grande maioria reconhece que os animais peçonhentos 

têm importância para a natureza, isso é demonstrado previamente antes da aplicação da SD 

com 75% das respostas positivas, essa ideia foi ampliada depois da aplicação da SD, 

apresentando um considerável aumento para 95% das respostas. No entanto um total de 45% 

das respostas apresentadas remete a uma visão utilitarista antropocêntrica dos animais, como é  

demonstrado nestas duas respostas abaixo: 

“Eliminação de pragas, como baratas e ratos”, “Na medicina para produção de 

medicamentos” 
 

Percebe-se que as duas respostas, que juntas somaram 45%, remetem a alguma 

utilidade dos animais a serviço do ser humano, ou seja, reconhece-se a importância dos 

animais peçonhentos somente quando isso é benéfico diretamente ao homem 

(Antropocentrismo). Thomas (1988) afirma que alguns pensadores e filósofos do século XVII 

já traziam essa ideia de que tudo na natureza foi criado exclusivamente para servir ao ser 

humano. Ainda hoje, o ensino de Zoologia se depara com esse utilitarismo dos animais, no 

qual são atribuídas características antrópicas, como, por exemplo, o animal bom ou ruim, 

importante e não importante etc. Esse critério é estabelecido pela utilidade desses animais não 

para a natureza em si, mas, principalmente, para atender as necessidades humanas. 

A Tabela 20 mostra as frequências absolutas e relativas das respostas, consideradas 

satisfatórias do ponto de vista científico para cada pergunta. Analisando as respostas dadas 

pelos alunos para cada pergunta do questionário “Formulário para alunos”, que tratava sobre 

os animais peçonhentos, as respostas foram consideradas como satisfatórias ou não 

satisfatórias do ponto de vista científico com base em literaturas específicas sobre o tema. 
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Assim, ao final, foram geradas as médias dos acertos antes e depois da intervenção 

pedagógica  (Tabela 20), realizada por maio da SD “ O fantástico mundo dos animais 

peçonhentos: aranhas, escorpiões e serpentes”.  

Buscando desta forma avaliar se ocorreram modificações ou ampliações nos 

conhecimentos que os alunos tinham sobre os animais peçonhentos e também quais 

contribuições a metodologia e informações utilizadas na SD contribuíram para esas mudanças 

foi aplicado um teste estátisico comparativo entre as respostas obtidas antes e depois das 

atividades realizadas com os alunos por meio da SD.  Carvalho et al. (2009) propõe que  a 

avaliação é uma etapa imporante no processo de ensino posibilitando o professor a auto 

reflexão de sua prática pedagógica, bem como a observação da aprendizagem do aluno sore o 

tema proposto.  

 Trivelato e Tonidandel (2015) esclarecem que a ideia de utilizar-se metodologias de 

investigação, muitas  vezes, cria no professor  a idéia de que simplesmente a aplicação de 

uma atividade prática, experimental ou investigativa, seja suficiente para induzir  

modificações  nos conceitos prévios que os alunos apresentam antes da atividade o que muitas 

vezes causa frustações. Assim os autores afirmam que :   

A racionalidade da ciência se sustenta não pela defesa de um ou de 

outro modelo explicativo, mas pela consistência e pela coerência das 
práticas empregadas na construção das explicações. Por isso, 

acreditamos que deve-se mudar não só o conceito, mas a forma como 

o conceito científico é formado, ou seja, mudar não somente o que se 

pensa, mas também como se pensa. (TRIVELATO; TONIDANDEL, 

2015). 

 Partindo desses principios  é que buscamos  realizar uma reflexão, entendo como 

etapa primordial nao só para as modificações conceituias dos discentes, mas sobretudo 

permear mudanças em nossas próprias concepções e práticas de ensino. 
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Tabela 20 - Frequências absolutas e relativas das respostas dos alunos, consideradas  satisfatórias do 

ponto de vista científico antes e depois da intervenção pedagógica por meio da SD .  
Concepções Antes da intervenção Depois da intervenção 

N = 20 alunos Nº % Nº % 

2  Como você define animais peçonhentos? 02 10 09 55 

3  Você já teve contato com algum animal 
peçonhento? Sim ( ) Não ( ). Se sim, onde? 

Comquais deles? O que você sentiu? 

14 70 20 100 

4 Na sua concepção, os animais peçonhentos 
têm alguma importancia para a natureza? Sim 
(  ). Não (  ). Se sim, quias? 

5 See você encontraase algum animal 
peçonhento, o que você faria? Por quê? 

6 Você já ouviu alguma historia ou lenda 
sobre agum animal peçonhento? Sim (  ). Não 
(  ). Se sm , qual? 

7 A Quais são os principais animais 
peçonhentos que causam acidentes na região? 

7 B Você conhece algum nível de 
classificação biologica deles? 

8  Você sabe falar qual é o local onde alguns 
animais peçonhentos preferem se esconder? 
Fale qual animal e qual o local “ esconderijo” 
dele. 

9 Como os principais animais peçonhentos 
envenennam suas presas?  

10 Como podemos diferenciar esses animais 
pertencentes ao memso grupo em peçonhento 
e não peçonenhto? 

11 O que significa dier que alguém sofreu um 
acidente por animal peçonhento? 

12 Existe medicamentos para tratamento para 
picadas de animais peçonhentos ? 

13 A Para que os animias produzem os 
venenos? 

13 B de que são compostos esses venenos? 

14 Você conhence alguma remedio caseiro 
que cure o veneno de um animal peçonhento? 

15 Em caso de alguém que foi picado por 
animal peçonhento o que deve ser feito de 
imediato? 

16 Você conhece algum lugar, na região, que 
trate uma pessoa que foi envenenda por 
animal peçonhnto? 

09   45 

 

 

04   20 

 

 

02                     10 

 

14                      70 

 

--- - -- 

 

20                     100 

 

15                       75 

 

02                       10 

 

04                       20 

 

----                     ---- 

20                      100 

 

01                       05 

---                        ---- 

 

17                        85 

 

05                         25 

 

12 60 

 

 

18 90 

 

 

20 100 

 

19  95 

---                    --- 

 

20                   100 

 

 

20                   100 
 

 

20                   100  

 

 

13                    65 

 

15                   75 

 

 20                  100 

 

 

17                   85 
___                 ___ 

  

 

17                   85 

 

 

20                   100 

Média geral das respostas     7,2          35,83 14,4 72,22 

Fonte: Próprio auor 

 

Os resultados mostram que, antes da intervenção pedagógica por meio da SD, a 

média percentual de respostas consideradas satisfatória foi de 35,83% E que, após a 

intervenção pedagógica por meio da SD,essa média aumentou para 77,22%. Por isso, 
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consideramos que, após a intervenção pedagógica, os alunos demonstraram uma 

aprendizagem significativa sobre os animais peçonhentos em todos os aspectos  estudados. 

Quando comparados estatisticamente pelo “teste t pareado”, os dados do pré-teste 

(antes da aplicação da SD) e do pós-teste (depois da aplicação da SD) mostraram o seguinte 

resultado: a pontuação média após a SD (5,88 pontos) é maior que o dobro da média da 

pontuação de antes (2,28 pontos) da aplicação da SD (t= -12,1349; gl= 19; p<0,05). Esses 

resultados mostram a efetividade da SD em ampliar e organizar os saberes dos alunos sobre os 

animais peçonhentos que ja tinha sido demmostrado na aálie qualitativa. 

 
 

6.1.1 Conclusão dos resultados obtidos com os alunos. 

 
O estudo da Biologia se caracteriza como um dos que mais desperta curiosidade nos 

estudantes por se tratar da Ciência que estuda a vida. Alguns temas trabalhados na disciplina 

atraem a atenção dos alunos de forma que estimula neles a reflexão sobre variados problemas, 

os quais tanto eles enfrentam como o planeta, como os relacionados à saúde e ao meio 

ambiente. Quando se fala em estudo dos animais, a maioria dos escolares demonstra interesse 

em conhecer sobre o tema. Isso foi percebeido durante a oficina sobre animais peçonhentos, 

na qual foi aplicada a SD “O fantástico mundo dos animais peçonhentos: aranhas, escorpiões 

e serpentes”.  

Os resultados obtidos por meio do questionário com os alunos mostraram que a SD 

conseguiu ampliar e reorganizar o conhecimento que os estudantes tinham sobre os animais 

peçonhentos. No entanto ainda se percebe que os mitos populares estão presentes nas 

concepções dos alunos, o que mostra a necessidade de se discutir sobre esse tema nas escolas 

de educação básica, pois acidentes por animais peçonhentos ainda hoje provocam graves 

problemas para a saúde pública. 

Outro fator importante que foi detectado é que é fundamental a produção de 

materiais didáticos acessíveis e de baixo custo com informações precisas sobre os animais 

peçonhentos uma vez que muitos dos alunos não têm acesso a instrumentos informatizados, 

como computador ou internet. A mediação do professor é fundamental nesse processo de 

formação do conhecimento, porém estimular a autonomia dos estudantes se mostrou muito 

mais atraente e proporcionou momentos de interação entre eles mesmos e com os professores. 

Isso foi percebido claramente no momento da produçãodo stand sobre animais peçonhentos 

“No tabuleiro da ciência tem” e do “Manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais 

peçonhentos e a conservação das aranhas, escorpiões e serpentes” (revista), no qual era nítida 
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a empolgação e o comprometimento de cada um em cumprir com a construção do material.  

Destacamos a importância de se implemetar atividades pedagógicas ativas no 

processo de ensino/aprendizagem que conduzam os estudantes a refletirem sobre um 

problema real com o qual eles convivem para que possam ser atores importantes no processo 

de solução desse problema. Nesse sentido, a intervenção pedagógica por meio da Sequência 

Didática investigativa mostrou-se eficaz na condução desse processo como apresentado nos 

resultados coletados. 

 

6.2  PERSPECTIVA DO PROFESSOR 

 
 

Os professores participantes da pesquisa têm idades entre 27 e 58 anos e são 

oriundos de escolas com diferentes modelos administrativos (Tabela 21), diferentes 

metodologias adotadas (Tabela 22) e diferentes zonas territoriais (Tabela 23). 

 
Tabela 21 - Frequências absolutas e relativas dos professores de 

Biologia do ensino médio dos municípios de Porto Seguro e Santa 

Cruz Cabrália que responderam ao questionário de conhecimentos 

sobre animais peçonhentos quanto à administração, à metodologia e à 

localização da escola onde lecionam. 

Características 

das escolas 

Número de 

professores 

% 

 

ADMINISTRAÇÃO 
  

Pública 8 88,9 

Privada 1 11,1 

Total 9 100 

METODOLOGIA   

Regular 7 77,8 

Integral 2 22,2 

Total 9 100 

LOCALIZAÇÃO   

Urbana 8 88,9 

Rural 1 11,1 

Total 9 100 

Fonte: Prórpio autor 

 

 

Para analisar as respostas dadas pelos professores de Biologia ao questionário da 

pesquisa, foi criado um código para preservar a sua identidade. O código é representado pela 

letra “P” seguida de um número, por exemplo, professora Maria 1(P01), professor João 2(P02) 

e assim sucessivamente. 

                                                   
1 Maria (nóme fictício) 
2 João (nome fictício) 
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Quadro 02 - Definiçõe dos professores de Biologia sobre  os animais peçonhentos 

CRITÉRIOS AGRUPAMENTOS DAS RESPOSTAS 

 

 

 

RESPOSTAS 

CERTAS 

 
 

33,33% 

 

Relacionadas a estruturas produtoras de veneno 
 

P01:“São os animais com a capacidade de inocular substâncias tóxicas produzidas 

em glândulas especializadas de seu corpo” 

 

Relacionadas somente à alimentação 

P04:“São aqueles que produzem veneno (peçonha) e podem inocular em suas presas” 

 

Relacionadas à alimentação e à defesa 

 

P07:“São animais venenosos que têm capacidade de injetar o veneno para 
capturar alimento e se defenderem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPOSTAS 

ERRADAS 

 
 

66,67% 

 

Relacionadas diretamente ao veneno 
 

P02:“Animais que apresentem algum tipo de peçonha, veneno” 

 
P06:“Aqueles que possuem substâncias nocivas” 

 
Relacionadas a estruturas produtoras de veneno 

P03:“Animais que possuem substâncias venenosas 

em suas presas ou partes do corpo” 

Relacionadas à alimentação e à defesa 
 

P05:“São aqueles animais que liberam substâncias tóxicas (veneno) para se defenderem 
ou caçarem” 

 
P09:“São aqueles que produzem peçonha para caçar e se defender” 

 

Relacionadas ao acidente 

P08: “Animais venenosos que, por algum acaso, podem causar acidentes” 

Fonte: Próprio autor 

 

 
O Quadro 02 foi elaborado tendo como referência a definição que se tem na literatura 

para animais peçonhentos e animais venenosos. 

Animais peçonhentos (animais que, por alguma estrutura, consiga de 
forma natural inocular seu veneno em suas presas durante a caça ou 

em algum predador), ou venenosos (animais que possuem veneno, 
porém não são capazes de inoculá-lo, não tendo um aparelho 
inoculador, envenenamento só é possível pela ingestão desses animais 

ou a partir da pele ou apertando-os) [...]. (CRUZ, et al, 2019). 

 

Surpreendentemente, o resultado apresentado no Quadro 02 nos mostra que 66,67% 

dos professores de Biologia apresentam erro conceitual sobre a definição de animal 

peçonhento. Nesse contexto, Silva e Costa (2018) afirmam que, por muitas vezes, a 

memorização de conteúdos é o principal meio no qual se ancora a prática do ensino de 
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zoologia, saúde  e meio ambiente. 

Mesmo a Zoologia sendo um tema tão importante para a Ciência, é frequentemente 

colocada em questão pelo modo que é trabalhada, hoje em dia, em sala de aula. Isso porque, 

geralmente, a Zoologia é discutida nas escolas tendo primordialmente como fonte de apoio o 

livro didático (ROCHA e MAESTRELLI, 2014), que, com frequência, apresenta conceitos 

equivocados ou incompletos, induzindo os professores ao erro. Galhardi e Azevedo (2013) 

indicam que a bidimensionalidade (tabela de dupla entrada) proposta na Taxonomia atual de 

Bloom promove um redirecionamento  que conduz os educadores a um melhor planejamento 

dos objetivos instrucionais, corroborando seu processo de ensino de forma coesa, clara e 

sucinta, efetivando, assim, a aprendizagem baseada no aspecto cognitvo das seguintes 

categorias: Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar, Sintetizar e Criar. 

Na revisão de Cota et al. (2014) sobre o domínio cognitivo na taxonomia de Bloom é 

proposto categorias similares com adaptações verbais, sem que perca o sentido das 

categorizações, onde o aluno possa desenvolver o entendimneto dos temas mais simples ao 

mais complexo:  

1- Conhecimento: Os aluno deverá, recordar ou reconhecer 

informações, idéias que foram aprendidas. 

 

2- Compreensão: O aluno deverá traduzir, compreender ou interpretar 

informações com base no conhecimento prévio. 

 

3 – Aplicação: O aluno seliciona e, transfere e usa dados e princípios 

para completar um problema e/ou tarefa. 

 

4 – Análise: O aluno distingue, classifica e relaciona pressuspostos, 

hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. 

 
5 – Síntese: O aluno cria, integra e combina idéas num produto, plano 

ou proposta para ele. 

 

6 – Avaliação: O aluno aprecia, avalia ou critica com base em padrões 

ou critérios específicos. 

 

Desta forma, abre-se um leque de possibibilidades para novas concepções docentes 

na busca de produzir os conhecimentos  específicos da Zoologia a partir do momento em que 

os professores aproprem-se de  práticas pedagógicas alternativas que visem o aprendizado, e 

não somente a decoreba de conceitos. 

O Gráfico 01 representa as respostas dos professores sobre três aspectos do 

questionário: se eles já tiveram contanto com algum animal peçonhento; se eles trabalham 

esse tema em algum momento de suas aulas de Biologia durante o ano letivo; se os alunos 

contribuem com histórias, lendas ou contado casos que ouviram ou vivenciaram. 
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Gráfico 01- Respostas dos professores de Biologia do ensino médio dos municípios de Porto Seguro 

e Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia, às seguintes perguntas: Coluna 3 A – “Você já teve 

contato com algum animal peçonhento?”; Coluna 7 A – “O tema animal peçonhento é tratado em 

sua disciplina?” ; Coluna 11 – “Quando se trata de algum animal peçonhento em sala,  os alunos 

contribuem com histórias, lendas ou algum caso?” 

 

Fonte: Próprio autor 

 
 

Na pergunta 3 A, “Você já teve contato com algum animal peçonhento?”, observa-se 

que todos os professores  já tiveram contato com algum animal peçonhento. O gráfico ainda 

mostra que, dentre eles, apenas 55,6% trabalham esse tema em suas aulas e afirmam que,em 

66,7% dos casos, os alunos contribuem com suas histórias ou lendas pelo menos em algum 

momento.Os que não trabalham o tema animais peçonhentos em suas aulas são cerca de 

33,3%. Isso pode estar ligado à falta de material disponível nas escolas onde lecionam e 

também à dificuldade no domínio sobre o assunto. Em Augusto-da-Silva (2000), os 

professores entrevistados reconheceram essa dificuldade para abordar sobre ofídios e 

ofidismo, admitindo que ela se dá por não terem conhecimento suficiente do conteúdo 

específico. 

Toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com 

seu mundo, é relação com o mundo e com uma forma de 

apropriação do mundo: toda relação com o saber apresenta uma 

dimensão epistêmica. Mas qualquer relação com o saber comporta 
também uma dimensão de identidade: aprender faz sentido por 

referência à história do sujeito, às suas relações com os outros, 

àimagem que tem de si e àque quer dar de si aos outros. 

(CHARLOT,2000). 
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Para a pergunta: “Você sabe quais são os principais animais peçonhentos que causam 

acidentes na região?”,todos os professores citaram os animais que são objetos do estudo, ou 

seja, 100% deles afirmaram saber que os animais peçonhentos mais relevantes que ocorrem 

na região são as aranhas, os escorpiões e as serpentes. Também foram citados outros animais 

além desses (Gráfico 02), mas não são considerados de importância médica na região. 

 
 

Gráfico 02 - Porcentagens de contato que os professores de Biologia de escolas do ensino médio 

dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália no estado da Bahia tiveram com 

diferentes animais peçonhentos 

Fonte : Próprio autor 

 

 

O Gráfico 02 demonstra que a maioria dos professores pesquisados tem 

conhecimento sobre a ocorrência de animais peçonhentos na região: serpentes (35%), aranhas 

(30%), escorpião (20%) e outros (15%) Muitos ainda não perceberam a importância de se 

trabalhar esse tema nas aulas de Biologia, como mostrado no Gráfico 01, no qual cerca de 

33% afirmam não tratar do tema em suas aulas. Esse desinteresse demonstrado pelos 

professores naturalmente influenciará o interesse dos alunos pela aprendizagem sobre o tema 

em questão, já que, segundo Moraes (2003), a mediação pedagógica é, no mínimo, 

bidirecional e influencia de forma mútua a relação entre educandos e educadores, bem como a 

do educando com seus parceiros de estudo e com o objeto do conhecimento. Nessas relações, 

deve haver respeito e consideração entre as partes, já que, eventualmente, podem ser 

expressas as possibilidades e debilidades de cada um que esteja inserido nessa relação. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que o livro didático ainda é considerado pelos 

professores de Biologia como a fonte mais segura e é o local em que eles buscam 
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fundamentação para programar e aplicar suas aulas, como demonstrado em Santos (2011), ao 

analisar o livro didático para validação de Sequência Didática no contexto  do ensino da 

Zoologia de Vertebrados. Nesse sentido, o livro didático ainda se mostra superficial ao tratar 

do tema animais peçonhentos, induzindo os professores a não se interessarem em abordar com 

maior seriedade o assunto em sala de aula.  

Além de um excesso na carga horária que muitas vezes inviabiliza um melhor 

planejamento. Outros fatores como a falta de formação continuada, salários dignos e 

compatíveis com a função, estrutura da escola, incentivo a criatividade e liberdade de 

profissional. Por isso, é importante, segundo relatado por eles, a disponibilização de materiais 

didáticos auxiliares sobre os animais peçonhentos, como Sequências Didáticas, manuais, 

revistas, e-books e outros, pois a maioria dos professores ainda preferem programar os 

conteúdos e utilizar em sala de aula os materiais ilustrados e mais dinâmicos que falem a 

linguagem dos alunos. 

Carvalho et al (2009, p. 33) alertam que: 

O princípio no qual o aluno é o construtor do seu próprio 
conhecimento é, muitas vezes, erroneamente interpretado, 

atribuindo-se a ele a tarefa de descobrir ou de inventar 

conhecimento. A interpretação que nos parece mais adequada 

consiste em pensar o aluno como o sujeito que aprende sem que 
ninguém possa substituí-lo nessa tarefa. O ensino acontece através 

de atividade mental construtiva desse aluno, que manipula, 

explora, escuta,faz perguntas e expõe suasideias. Para isso, o 

professor tem de criar atividades nas quais os alunos possam 

manipular e explorar os objetos, criar regras de condutas que lhes 

permitam trabalhar de maneira satisfatória e alegre – sem que a 

algazarra tome conta da classe –, criar liberdade intelectual para 

que eles não tenham receio de expor suas ideias e de fazer 

perguntas (CARVALHO, et al, 2009, p. 33). 

 

Trivelato e Tonidandel (2015) trazem em seu artigo intitulado “ Ensino por investigação: 

eixos organizadores para sequências de ensino de biologia”, esclarecimentos a cerca dessa 

narrativa, discutindo sobre algumas dificudades enfrentadas pelos docentes na prática de 

ensino de biologia na tentativa de promover a aprendizagem significativa, porém apresentam 

alternativas no sentido de facilitar essa aprendizagem, como por exemplo  a possibilidde de 

utilização de sequencias didáticas. 

   A busca por alternativas pedagógicas dinámicas e lúdicas tem se mostrado nos 

últimos anos instrumentos iportântes para quebrar a dureza científica e marcante do ensino de 

ciências, porém o professor deve ter em mente que estas metodologias humanizadas não 

implica na perda da eficiência crítica e reflexiva que o conhecimento cintífico deve 

proporcionar aos estudantes, na tentativa de fazê-los compreender o ambiente ao seu redor, e 
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que possa analizar e encontrar soluções para possíveis problemas da comunidade em que se 

insere (KRASILCHIK ; MARANINO, 2007).  

 

 

O Quadro 03 aborda sobre os locais onde os professores de Biologia já tiveram 

contato com um animal peçonhento. E o Quadro 04 se refere ao que os professores sentiram 

no momento dessecontato. Foam referidos quato categorias: local onde reside. Local de 

trabalho, local de passeio e local de estudo. 

 

 
Quadro 03 - Locais onde ocorreram os contatos dos professores de 

Biologia do ensino médio dos municípios de Porto Seguro e Santa 

Cruz Cabrália, no estado da Bahia, com os animais peçonhentos. 

Categorias Agrupamento das Respostas 

Local onde reside 

55,6% 

P01 –“Casa” 

P02–“Casa, rua” 

P03–“Casa” 

P04–“Casa, rua” 

P06–“Casa” 

Local de trabalho 
11,1% 

P01 – “Trabalho” 

Local de passeio 

22,2% 

P02–“Mata” 

P05–“Roça” 

Local de estudo 
11,1% 

P01- “Estágio faculdade” 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

Nota-se que a maioria dos contatos dos professores com os animais peçonhentos se 

deu em ambientes do cotidiano de cada um: local onde reside (55,6%), seguido pelo local de 

trabalho (11%) e local de estudo (11,1%). Percebe-se que apesar de  todos os professores 

afirmarem que moram em area urbana é demonstrado neste quadro que a alguns deles  tem 

contanto em áreas de zona rural  como  “mata”, “roça” , insto é algo comum na região onde a 

maioria dessa cidades estão cincundadas por áreas rurais sendo uma prática de lazer para a 

comunidade, passar fins de semanas e feriados na zona rural. Isto também é observado nas 

repostas do questinário apliccado aos alunos. 

O Quadro 04 faz alusão aos dados coletados sobre quais sentimentos os professores 

expressaram ao ter contato com algum animal peçonhento. Os dados do Quadro 04 mostram 
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que o simbolismo e o imaginário popular de que esses animais são perigosos e ligados 

geralmente a coisas negativas, como envenenamento, morte, traição, dentre outras, levam os 

profissionais a sentirem essas sensações negativas como o medo e o nervosismo. Dados 

semelhantes são encontrados em Augusto-da-Silva (2000) ao investigar o que eles sentiam ao 

ter contato com uma serpente e a maior parte dos entrevistados relatou sentirpavor. 

 
Quadro 04 - Respostas dos professores de Biologia do ensino médio 

dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no estado da 

Bahia, sobre o que sentiram ao encontrar um animal peçonhento. 

Categorias Agrupamento das Respostas 

Imaginário negativo 

60% 

P01–“Medo” 

P02–“Receio” 

P03–“Medo” 

P04–“Medo” 

P06–“Medo” 

P08–“Medo” 

  

Interesse 

 

20% 

P01–“Curiosidade” 
 

P07–“Curiosidade” 

Indiferença 

10% 

P05–“Nada” 

Emocional 

10% 

P09–“Nervoso” 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Tabela 22 - Atitudes e sensações dos professores de Biologia do ensino médio dos municípios 

de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia, em relação aos animais 

peçonhentos. 

Atitudes tomadas Nº de respostas % 

 

Mataria/tenho medo 
 

03 
 

33,3 

Mataria/são perigosos 02 22,2 

Deixaria eles seguirem/ 
Só atacam se mexer neles 

03 33,3 

Não faria nada/ 

Só atacam se mexer neles 

01 11,2 

Total 09 100 

Fonte:Próprio autor 

 

O Gráfico 03 representa aspectos referente à formação e à prática docente dos 
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professores de Biologia sobre os animais peçonhentos. 

 

Gráfico 03 - Respostas dos professores de Biologia do ensino médio dos municípios de Porto Seguro 

e Santa Cruz Cabrália, noestado da Bahia, às seguintes perguntas: Coluna 13 - “Você já participou 

de algum treinamento para desenvolveratividades sobre o tema Animais Peçonhentos (AP) em sala 

de aula?”; Coluna 14 – “Você encontra dificuldades dematerial adequado para desenvolver 

atividades sobre animais peçonhentos em sala de aula?”; Coluna 15 –  “Em suaconcepção como 

docente, gostaria  que sua escola tivesse algum material didático ilustrativo sobre animais 

peçonhentos?” 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 No Gráfico 03, em relação à questão 13 (“Você já participou de algum treinamento 

para desenvolver atividades sobre animai peçonhentos em sala de aula?”), é demonstrado que 

nenhum dos professores respondentes da pesquisa já tinha participado de algum tipo de 

treinamento sobre os animas peçonhentos (vale lembrar, que nessa questão foi considerada a 

participação deles em qualquer tipo de atividade, desde a participação em uma palestra até em 

um curso mais complexo sobre o tema). Na questão 14, sobre se os professores tinham 

dificuldades em encontrar materiais didáticos relacionados aos animais peçonhentos, a 

maioria disse que encontra dificuldades em acessar materiais sobre o tema para trabalhar nas 

aulas.  

 Na questão, sobre se gostariam que tivessem nas escolas materiais sobre esse 

tema,100% dos professores responderam que gostariam sim de ter materiais didáticos 

ilustrados sobre os animais peçonhentos disponíveis em sua unidade de ensino. Nesse aspecto, 

a SD construída nesse trabalho e o manual ilustrado sobre animais peçonhentos produzido 
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pelos alunos durante a pesqusia podem auxiliar, por meio das atividades propostas e pelas 

informações apresentadas no manual, a suprir essa falta de formação específica sobre o tema 

relatada pelos professores. 

Esse dado é importante à medida que profissionais bem preparados, qualificados e de 

posse de bom material didático perceberão,com maior facilidade, possíveis equívocos que os 

escolares possam cometer sobre o tema. Nesse sentido, Freire (1983) destaca que é necessário 

que o professor-pesquisador atente para a apreensão e interpretação dada pelos participantes 

no processo didático-pedagógico, permitindo, assim, a problematização dos dados. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) atentam para o fato de que esse pressuposto 

interfere diretamente na atuação docente uma vez que, como sujeito cognitivo, o estudante vai 

estabelecer interações nos meiosfísico e social e em seu ambiente escolar. 

Porém um fator importantantissimo neste contesto além da boa formação doceente 

refere-se a interação do professor com a realidade regional assim Krasilchik (2008) afirma 

que : 

O tratamento de novos temas exigirá do professor uma relação estreita 

com a comunidade, de forma que posam ser considerados assuntos 

relevantes que não alienem os alunos do ambinente cultural em que 

vivem, mas que, ao contrário, permitá-lhes ntendê-lo e analisá-lo, 

contribuindo para melhoria da qualidade de vida de sua comunidade. 

Tradicionamente, as escolas brasileirs são instituições com pequenas 

ligaçoes com o resto da comunidade, logo a nova visão do ensino de 

biologia deverá incluir, necessariameente, uma maior comunicação 

entre essas escolas e a comunidade, envolvendo os alunos na 
discussão de problemas que estejam vivendo e que fazem parte da sua 

prorpia realidade ( KRASILCHIK, 2008, P. 21). 

 

Para a autora a prática docente repassa sempre pela visão de escola a qual o professor 

traz consigo, que é fruto  de sua própria experiência educativa, porém reelebaroda no seu 

processo de formação como professor da área de Ciências. neste aspecto a busca pelo 

aprimoramento por meio de uma formação continuada pode proprocionar a este profisisonal 

uma melhor leitura do seu corpo discente facilitando na decisão a quais novos temas deva 

introduzir em suas aulas, bem como de que maneira introduzi-los e qual melhor práxis a 

desenvolver. 

O Gráfico 04 é um demonstrativo sobre quais materiais os professores de Biologia do 

ensino médio fazem uso para preparar e executar as aulas sobre os animais peçonhentos. 

Nesse gráfico, estão somente as respostas dos professores que trabalham o tema em sala de 

aula, um total de seis professores. 
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Gráfico 04 - Respostas dos professores de Biologia do ensino médio dos municípios de Porto Seguro 

e Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia, sobre quais materiais didático-pedagógicos são 

utilizados    por    eles    para    trabalhar    o    tema     animais     peçonhentos     em     sala     de 

aula 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

Em relação ao gráfico acima, entre os professores que responderam que tratavam o 

tema animais peçonhentos em suas aulas pelo menos em alguma vez, todos eles (100%) 

disseram que utilizam o livro didático como material de apoio. Somente 16,7% utilizam 

publicações científicas e apenas 66,7% fazem uso de slides e vídeos. Isso se deve à 

dificuldade de algumas instituições para obter materiais eletrônicos, como computador, TV, 

projetores, o que, consequentemente, dificulta a utilização desses materiais. Esse dado reforça 

a importância de produzir materiais de fácil acesso aos professores, como é o caso de 

Sequências Didáticas e de manuais de fácil entendimento e de disponibilizá-los para que as 

instituições possam dispor de materiais baratos e eficientes a fim de que os profissionais 

trabalhem o tema com segurança e tranquilidade. Krasichik afirma que: 

O ensino informativo, centrado no professor, representado pela 
aula expositiva, pode ser transformado pela introdução de 

discussões nas aulas, chamada de exposições... No entanto, os 

professores não usam o recurso dos questionamentos em classe 

por temerem que, de alguma forma, sua  autoridade seja abalada e  

haja perda da segurança e do poder assegurado pelas aulas 

expositivas... Esta participação dialogada é sempre um processo 

traumático porque está ligada, comumente, à cobrança de 

conhecimentos, obrigando os indivíduos a expor publicamente sua  

ignorância. (KRASILCHIK, 2008). 

 
 

O Quadro 05 descreve os conteúdos referentes aos animais peçonhentos que são 
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trabalhados pelos professores de Biologia em suas aulas. 

 

Quadro 05 - Conteúdos sobre os animais peçonhentos trabalhados em sala de aula pelos professores de 

Biologia dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia 

Categorias Agrupamentos das respostas 

Zoologia 

66,7% 

Relacionado ao táxon de classificação biológica 
P01 - Reino animal: artrópodes e répteis 

P07 - Durante o assunto dos artrópodes e dos répteis, como tá no livro 

P08 - Atrópodos nos invertebrados e os répteis nos vertebrados 

 

Relacionado ao comportamento animal 
P03- Características Gerais dos animais, Hábitos, Habitats, Importância 

Ecológica 

Saúde 

 

33, 3% 

P05–“Os cuidados e os procedimentos do que fazer quando encontrar um ou 
ser mordido/picado por um” 

 

P04- “Sistema Imunológico (Imunização passiva)” 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

Os resultados do Quadro 05 mostram que a maioria dos professores participantes 

relaciona o ensino sobre animais peçonhentos aos conteúdos voltados para a Zoologia (66,7  

%), bem alinhados com o proposto pelo livro didático, reforçando mais ainda oque já foi 

demostrado anteriormente: a forte influência que o livro didático exerce sobre a prática 

docente, mostrando-se um instrumento quase que indispensável. 

Em Algusto-da-Silva (2000) é observado perspectivas sememlhantes nas respostas 

dos professores sobre a temática das serpentes onde as colocações dos docentes levam a 

inferir que seus conhecimentos sobre as serpentes são voltados para os  conteúdos de 

zoologia. Em relaçao aos conceitos de saúde relacionados as serpentes o conhecimento dos 

docentes se mostraram incipientes e dentro do constesto científico e acordo com o resultado 

da pesquisa. A pesquisa de Algusto-da-Silva ainda mostra que os professores relatam que 

trabalham muito dentro da realidade vivida pelos escolares e que muitos deles convivem 

constantemente encontrando com essas serpentes na mata por isso muito do que eles narram é 

tido como verdade pelos docntes.  

 Porem Trivelato e Tonidandel (2015) explicam que “o ideal é alcançar um balanço 

entre a liberdade dos estudantes para construírem suas próprias ideias e a orientação do 

professor necessária para que façam progressos no processo de construção de 

conhecimentos”.  Isso possívelmente pode explicar a menor relação (33,3%) feita pelos 

professores aos conteúdos voltados para a saúde, quando trabalham sobre a temáticados 

animais peçonhentos como demosntrado no quadro 05. 
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Quadro 06 - Respostas dos professores de Biologia dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz 

Cabrália, no estado da Bahia, quanto às orientações dadas aos alunos sobre a prevenção de acidentes 

por animais peçonhentos 

 

Não orienta 

30% 

P04 –“Infelizmente não oriento. Deveria, mas não faço”. 
 

P05 – “Não falo, por não ter tempo”. 

 

P08 – “Não falo sobre essa parte”. 

Fonte: Proprio autor (2020) 

 

 

Dentre os professores que trabalham o tema animais peçonhentos em suas aulas de 

Biologia, 70% (Quadro 06) se atentam para a necessidade de alertar os alunos sobre medidas 

de prevenção de acidentes por animais peçonhentos. Porém, ao desse assunto, é fundamental 

discutir sobre a prevenção dos acidentes, pois alguns deles podem ser graves e levar à morte 

ou deixar sequelas no acidentado. É importante lembrar que a Biologia, nesse aspecto, exerce 

um trabalho de prevenção, um papel social de suma importância. 

Nesse sentido, Krasilshick (2008) afirma que as informações biológicas têm um 

papel importante para que os indivíduos possam compreender e aprofundar as explicações dos 

processos e de conceitos biológicos dos organismos, atentando para a importância da ciência e 

Categorias Agrupamentos das Respostas 

 

 

 

Orienta 

70% 

Relacionado aohabitat 
P01–“Evitar tocar em lugares sem observar antes, manter quintal limpo, livre 

de entulhos e folhas”. 

 

P03–“Manter os quintais limpos, sem acúmulo de entulhos e lixo; - Não 

colocar as mãos em frestas ou buracos no chão, cupinzeiros etc.; - Evitar 

andar descalço em jardins; - Manter a casa sempre limpa, principalmente 
atrás de móveis, cortinas e quadros; - Examinar calçados e roupas antes de 

vesti-las”. 

 

Relacionado à Alimentação 

P03–“Combater a infestação de baratas e roedores, pois atraem animais 
peçonhentos”. 

 

Relacionado a Predadores 

P01–“Não fazer queimadas, evitar matar seus predadores”. 
 

P03–“Preservar os predadores naturais dos escorpiões: corujas, macacos, 

sapos, galinhas e gansos”. 

 
Relacionado a Equipamentos de Segurança 
P01–“Quando andar no mato, usar botas”. 

 
Orientações Gerais e Superficiais 

P07–“Normalmente superficialmente”. 
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da tecnologia na atualidade e no interesse pelo mundo dos seres vivos. De acordo com a 

autora, tais conhecimentos devem contribuir ainda para que o cidadão se torne capaz de usar o 

que aprendeu em suas decisões individuais e coletivas, no contexto ético, agindo, assim,com 

responsabilidade e respeito, levando em conta o papel da humanidade no meioambiente. 

 

6.2.1 Conclusão dos resultados obtidos com os professores 

 
 

É observado que a maioria deles trabalham o tema animais peçonhentos em suas 

aulas, porém de maneira  precária possivelmente, o excesso de conteúdos que o professor é 

precionado a cumprir e o excesso de carga horária em turmas lotadas dificulta para que esse 

profissional dê maior atenção a temas relacionados. Mesmo tendo formação em Ciências 

Biológicas, cometem equívocos conceituais básicos, como, por exemplo, a própria definição 

científica de animais peçonhentos, como é observado no Quadro 02. Além disso, é consenso, 

entre eles, que o tema é muito importante no contexto da Biologia e também da sociedade, 

porém afirmam  que os livros didáticos de Biologia do ensino médio não os trazem segurança 

para que se trabalhe esse tema nas aulas, considerando que o livro é limitado e superficial, 

além de confessarem que não se sentem preparados o suficiente para discutir esse tema em 

suas aulas. 

Outro aspecto observado é que alguns, mesmo sendo biólogos de formação, ainda 

mantêm conceitos não científicos sobre os animais peçonhentos e têm reações movidas pela 

cultura popular. Observa-se ainda a enorme dependência sobre livro didático. Pois além de 

não serem oferecidos formções contiunadas para eles, ainda não há um interesse das 

instituições em forner-lhes outros materiais de apoio, isso se tornou uma buca pessoal dos 

profissionais que bancam de seu proprio bolso a aquisição de materiais e também a sua 

formaçõ continuada. 

Para Lajolo (1996), historicamente, a relação professor-livro didático nem sempre é 

uma relação de competência e autonomia, por causa, principalmente,da precariedade das 

condições do exercício do magistério. Esses fatores são diretamente responsáveis por 

desacertos relativos aoensino-aprendizagem. Nesse aspecto, a produção de material didático 

fundamentado em critéros científicos sobre os animais peçonhentos que possamauxiliá-los em 

sala de aula é vista, entre os professores, como importante instrumento informativo e 

pedagógico, pois, dessa maneira, possibilitaria uma maior segurança no tratamento dessa 

temática. 
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6.3  PERPESCTIVA  DO LIVRO DIDÁTICO 

 
 

Atualmente, o livro didático alcança desde os ciclos iniciais até o ensino médio e 

representa a principal fonte de consulta dos estudantes, principalmente na rede púbica de 

ensino ou em redes conveniadas ao poder público. Desde 2004, o Ministério da Educação 

instituiu o livro didático para o ensino médio (BRASIL, 2017). Atravésdo Decreto nº 9.099, de 

18 de julho de 2017, determinou a unificação das ações de aquisição e distribuição de livros 

didáticos e literários em um único programa, o Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD), que também possibilitou a inclusão de outros materiais de apoio à prática 

educativa para além das obras didáticas e literárias: obras pedagógicas, softwares e jogos 

educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação e materiais 

destinados à gestão escolar, entre outros (BRASIL,2017). 

A escolha dos materiais distribuídos pelo MEC às escolas públicas de todo Brasil é 

feita pelos professores em suas determinadas unidades escolares (BRASIL, 2017), porém, 

muitas vezes, isso não ocorre, e muitas escolas não recebem o livro escolhido pelos 

professores, o que leva alguns profissionais a não adotarem o livro didático que chega à 

unidade escolar. Ressaltamos, então, que os livros didáticos que foram analisados são aqueles 

indicados pelos professores participantes da pesquisa e que são adotados por cada professor 

nas respectivas escolas em que lecionam (Quadro 07). Para investigá-los, foi utilizado o 

roteiro para análise do livro didático (Apêndice 2), que também serviu como base para a 

própria análise descritiva feita pelo professor-pesquisador. 

 

 

Quadro 07 - Relação dos livros didáticos de Biologia adotados pelos professores de Biologia do ensino 
médio dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no estado a Bahia, e submetidos à análise  

na pesquisa. 

Professor (P) Livros analisados 

(L) 

Código 

P1, P2 OGO, M. Y. GODOY, L. P. Contato Biologia, 1ª Ed. Vol 2, São Paulo: 

Quinteto Editora, 2016. 

L1 

P3, P4 LINHARES, S; GEWANDSZENAJDER, F. BIOLOGIA HOJE: Os Seres 

Vivos, 2ª Ed. Vol 2, São Paulo: Editora Ática, 2014. 

L2 

P5, P6, P7 CATANI, A. et. al Biologia: O Ser Protagonista, 3ª Ed. Vol 2, São 
Paulo:SM editora, 2016. 

L3 

P8, P9 BORBA, A. A. BIOLOGIA: ensino médio, 2º ano, Vol 2, Coritiba:Positivo, 

2019. 

L4 

Fonte: Próprio autor 
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Chamamos a atenção para o fato de que apenas foram analisados quatro títulos, pois 

alguns dos professores participantes da pesquisa adotam o mesmo livro didático em suas 

aulas. 

As questões discutidas e analisadas foram as seguintes: 

 

- O livro aborda sobre animais peçonhentos e acidentes, ou somente sobre os  

animais, ou sobre os acidentes causados por eles? Em qual volume e unidade é  

abordado o assunto? 

Nos exemplares L1, L2 e L3, encontra-se uma pequena abordagem sobre os animais 

peçonhentos (aranha, escorpião – no capítulo dos Artrópodes; Serpentes – no capítulo sobre 

os répteis). Tratam dos acidentes causados pelos animais peçonhentos de forma superficial e 

apenas citam a existência dos soros. Em L4, apenas observa-se referência sobre os animais 

peçonhentos de forma geral, sem citar os acidentes que podem ser provocados pelo contato 

com esses animais. 

Em todos os exemplares analisados, o assunto é tratado no vol. 2 e de acordo com o 

cronograma da rede estadual de educação da Bahia o assunto deverá ser abordado no período 

do terceiro trimestre dentro do conteúdo de Zoologia. 

 

- Como o texto descreve os animais peçonhentos (aranha, escorpiões 

eserpentes)? 

 
 

Em todos os exemplares, os animais peçonhentos são descritos como perigosos e 

ameaçadores, passando a impressão de que o animal está sempre pronto para atacar as 

pessoas, logo merecem ser evitados. Essa ideia corrobora as respostas dos alunos que, em sua 

maioria, demonstram pavor aos animais peçonhentos, além de um forte desejo de eliminá-los. 

Nesse sentido, Vilarinho e Nunes-da-Silva (2015) ressaltam a importância do livro didático 

como a fonte de estudo mais consultada pelos alunos e professores, principalmente pelo fácil 

acesso a esse tipo de material pedagógico. Assim eles afirmam que: 

Olivro didático mantém a sua centralidade em diferentes contextos 

escolares, na medida em que é um importante suporte da atividade 

docente. Além de auxiliar a  implementação do processo de  ensino, 

ele possibilita ao docente uma reflexão sobre o que conhece (ou não) 

em relação aos conteúdos apresentados, favorecendo, em muitas 
situações, estudos paralelos relativos às lacunas identificadas 

(VILARINHO e NUNES-DA-SILVA,2015). 
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- O texto está compatível com a competência da linguagem que se espera para 

alunos do ensino  médio? 

 
 

Em L1, o texto apresenta linguagem muito pobre em relação aos animais 

peçonhentos, pouco explicativa e geralmente com informações incompletas, o que pode levar 

os alunos a erros conceituais sobre o tema. Pereira (2001) defende que um enunciado bem 

escrito possibilita uma melhor reflexão sobre a mensagem que o texto quer transmitir, por isso 

se torna importante que o contexto possa ser capaz de originar um diálogo produtivo sobre 

uma problemática. 

Em L2 e L3, verifica-se uma linguagem mais adequada para dialogar com os alunos 

do ensino médio, porém apresenta alguns termos científicos que não são da rotina dos alunos 

e que poderiam ser explicados. Isso facilitaria o entendimento dos escolares. Em L4, não é 

encontrado nenhum texto específico sobre os animais peçonhentos. 

- As figuras, as fotos e os desenhos elucidam e/ou completam o  texto? 

 

- Os conteúdos, as imagens e os esquemas apresentados têm coerência entre si e 

com os  assuntos? 

 
 

Em L2 e L3, encontram-se boas imagens sobre as aranhas, além de ter foto depelo 

menos um representante de cada grupo considerado de importância médica, ambos 

apresentam um esquema bastante claro sobre a anatomia interna  e externa das aranhas. No 

entanto, em relação aos escorpiões, são poucas as ilustrações. Observa-se um esquema bem 

simples da anatomia externa desses animais e, apesar de alguns autores terem citado no texto 

que o “Tityus serrulatus é  o escorpião mais perigoso no Brasil”, não tiveram o cuidado de 

apresentar uma imagem dessa espécie, a única figura que aparece de escorpião é de outra 

espécie, a do Tityus bahiensis, ou seja, seria mais importante e ideal que os livros trouxessem 

fotos do T. serrulatus, para que os alunos pudessem conhecer o animal e reconhecer suas 

características. Em L1 e L4, só é observado uma imagem de escorpião, uma de aranha e uma 

de serpente, representando de forma generalista cadagrupo. Nesse aspecto, Prampero et al 

(2013) destacam que: 

Percebeu-se que tais recursos utilizados contribuem para a 

visualização de estruturas, compreensão das explicações, motivação e 

atenção dos alunos e aproximação de temas mais distantes para a sala 
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de aula. Detectou-se que o uso de imagens e vídeos é essencial para o 

estudo de alguns assuntos, complementando, mas não substituindo, as 

explicações teóricas e as práticas envolvendo Invertebrados [...]. 

(PRAMPERO et al, 2013). 

Em relação a imagens das serpentes, todos os materiais analisados se mostram muito 

insignificantes nas ilustrações, inclusive contrariando as orientações do PCNEM que prezam 

por aproximar os estudantes cada vez mais de sua realidade, com a apresentação de problemas 

sobre o ambiente no qual estão inseridos (PCNEM-2000). No L3, é encontrada foto de uma 

serpente que não ocorre no Brasil. Seria mais significativo para a aprendizagem dos alunos se 

os autores explorassem mais imagens de serpentes da nossa ofidiofauna. 

Ressaltamos um ponto que perdurou por muitas edições nos livros didáticos: o 

famoso esquema relacionado à cabeça,o qual alguns livros traziam como informação básica 

para diferenciar uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta. Exemplo: cabeça 

triangular seria característica de uma serpente peçonhenta. Sabemos que isso não se confrima, 

pois existem serpentes peçonhentas que possuem a cabeça desse formato, ao passo que 

existem serpentes não peçonhentas que apresentam cabeça triangular, logo essa informação é 

incorreta, como já asseguravam, desde 1995, Santos et al: 

Cabeça triangular - Esta é uma característica comum a diversas 
serpentes, tanto venenosas como não-venenosas. A jibóia, dentre 

muitos exemplos, possui cabeça triangular (veja Fig. 1b), mas não é 

venenosa (neste ponto vale lembrar que a crença popular de que a 

jibóia é venenosa em alguns meses do ano é incorreta, pois a jibóia 
não possui glândula de veneno e nem dentes inoculadores). Além 

disso, algumas serpentes não-venenosas “triangulam” a cabeça, 

aparentemente para imitar algumas espécies venenosas e assim tentar 

assustar seus predadores. Portanto, o fato de uma cobra ter a cabeça 

triangular não significa necessariamente que ela seja venenosa. 

(SANTOS et al., 1995, p. 11). 

 

Mesmo com o trabalho de Santos et al. (1995) trazendo essa informação desde a 

década de 1990, alguns LD publicados posteriormente insistiam em apresentar esse esquema 

equivocado e nos LD analisados nesta pequisa essa informação não foi encontrada em 

nenhum dos exemplares. 

-  Possui as orientações a respeito de primeiros socorros em casos de acidentes 

causados por esses animais? Estão corretas ecompletas? 

- Possui informações sobre as medidas de prevenção de acidentes e estão 

adequadas? 

 
 

Em todas as obras analisadas, a única orientação descrita para caso de acidentes por 

animais peçonhentos é “Levar imediatamente ao hospital para aplicação do soro, se 
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necessário”. Essa medida é a mais correta de acordo com Brasil (2001) e FUNED (2015). No 

entanto, no caso de o acesso ao hospital ser dificultado, algumas orientações podem e devem 

ser tomadas para evitar o agravo do quadro de saúde da pessoa acidentada por um animal 

peçonhento, como: lavar bem o local da picada e hidratar o paciente (BRASIL, 2001). 

Em relação a medidas de prevenção de acidentes, em L1, L2, e L3, as informações 

descritas estão satisfatórias e claras, já em L4, o texto não trata sobre esse aspecto. Em L2 e 

L3, as aranhas estão bem elucidadas já que as obras relatam sobre os grupos de importância 

médica no Brasil de forma clara, inclusive com imagens de representantes dos três grupos: 

Phoneutria, Loxoceles e Latrodectus. 

 Em relação aos escorpiões, em L2, apesar de ser feita alusão ao escorpião Amarelo 

como sendo o de maior periculosidade, o autor opta por trazer imagem de uma outra espécie, 

o que pode causar confusão no reconhecimento pelos educandos, pois a imagem tem papel 

fundamental na elucidação de um texto. Prampero et al. (2013) demonstrou a importância do 

uso de imagens para a aprendizagem significativa sobre a Zoologia, afirmando que as imagens 

favorecem o entendimento do assunto dando sentido ao que está  escrito,  porém não substitui 

a sexplicações teóricas e as práticas, apenas as complementam. L1 e L4 atribuem pouca 

importância ao assunto sobre animais peçonhentos, pois, em ambos os casos, os autores 

negligenciaram o tema, abordando de forma geral e superficial. 

 

- Apresenta as distribuições geográficas desses animais peçonhentos? 

 
 

Em relação à distribuição geográfica, nenhum desses animais foi contemplado com 

essas informações nos livros didáticos analisados. 

 

- Esclarece sobre a importância desses animais para o equilíbrio ecológico? 

 
 

Em relação à importância ecológica, nenhum desses animais foram contemplados 

com essas informações nos livros didáticos. Tanto o assunto abordado na questão de número 

10, como o da questão 11 são temas importantíssimos, não só para a área das Ciências da 

Natureza, mas para todas as áreas, pois estão relacionados ao meio  ambiente, tema que é 

aconselhado pelos PCNEM a ser tratado como um tema transversal. É defundamental 

importância que esse aspecto seja abordado no livro didático, pois esse é o principal papel 

desenvolvido pelos animais pençonhetos na natureza, pois tanto as aranhas quantos os 

escorpiões e as serpentes atuam na cadeia alimentar controlando o aumento populacional de 
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outros organismos como insetos, roedores e anfíbios, atuando diretamente no equilíbrio 

ecológico. Essa informação  pode ter forte influência no despertar das pessoas para o respeito 

a esses animais. 

 
 – O livro didático descreve o comportamento e a anatomofisiologia desses   

grupos de animais? 

 
 

Sobre o aspecto da anatomofisiologia, todos os livros analisados se mostraram 

satisfatórios, pois existem textos amplos e bem explicados, divididos em tópicos, sendo as 

aranhas e os escorpiões tratados de maneira geral na caracterização dos artrópodes e foi bem 

explicitados pelos autores, incluindo até um esquema da anatomia interna, o que é um ponto 

bastante positivo para a aprendizagem, como defendido por Prampero et al (2013). Em 

relação às serpentes, elas também estão caracterizadas dentro do grupo dos répteis e o texto 

também se mostrou satisfatório, porém poderia ser reforçado ou complementado por imagens, 

o que não ocorreu.No que tange ao comportamento dos animais peçonhentos, o texto 

transcreve alguns deles, no entanto, poderia especificar um pouco mais sobre a questão das 

estratégias de captura de alimentos. 

 
6.3.1 Conclusão dos resultados obtidos com os livros didáticos 

 
 

Destacamos a importância do livro didático como fonte de pesquisa e consulta para 

desenvolver uma aprendizagem significativa. Salientamos que,à medida que o livro didático 

se torna mais composto por aspectos que levem os alunos a desenvolverem a aprendizagem 

significativa, mais haverá a possibilidade de sua autonomia investigativa e de sua capacidade 

de reflexão sobre um problema apresentado e, consequentemente, a formulação de  suas 

hipóteses, bem como a resolução destes problemas, esse instrumento se tornará cada vez mais 

útil para a arte do ensinar/aprender, o que é necessário uma vez que ainda se traduz na única 

fonte de pesquisa que muitos educandos podem acessar. 

Em relação aos aspectos analisados (1 - Se o tema animais peçonhentos é ou não 

contemplado nos livros, 2-  Em qual volume é contemplado o tema e 3 - Como ocorre a 

abordagem sobre o tema animias peçonhentos), foi observado que todos os livros didáticos 

utilizados na pesquisa comtemplam o tema. L1, L2 e L3 comtemplam o tema no volume 2, e 

L4 apresenta o tema em seu volume único. 
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Dentre as obras analisadas, o L2 e o L3 se mostraram os mais adequados para 

trabalhar o tema animais peçonhentos por aproximar os alunos um pouco mais da realidade, 

traduzindo a Biologia, em especial as temáticas da Zoologia e da Saúde, para que seja mais 

bem compreendida. Ainda que tenham sido detectados alguns problemas,eles podem ser 

tranquilamente contornados por materiais auxiliares sobre o tema “Animais Peçonhentos”. 

 

6.4  CONFECÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Foram desenvolvidos dois produtos finais: uma SD sobre animais peçonhentos com 

enfoque na Zoologia e na Saúde, contendo atividades de caráter investigativo. Produzida pelo 

professor-pesquisador, ela foi aplicada em sala com os estudantes por meio de uma oficina 

sobre animais peçonhentos, bem como o segundo produto, o manual ilustrado de prevenção 

de acidentes por animais peçonhentos e a preservação da fauna de aranhas, escorpiões e 

serpentes. Este foi elaborado e produzido pelos alunos que colaboraram na coleta das 

informações e na adaptação dos textos e imagens que compõem o material. Além disso, 

contamos com a cooperação do monitor da oficina de informática/designer e grafite. 

 

6.4.1  Construção e aplicação da sequência didática (SD) 

 
A SD sobre animais peçonhentos foi construída pelo professor-pesquisador com base 

no diagnóstico feito previamente com os alunos e professores de Biologia do ensino médio e 

com o livro didático por meio dos instrumentos de coleta de dados (Formulário para aos 

alunos; Formulários para os professores e Formulário para o livro didático, relatados 

anteriormente no tópico de coleta de dados). 

A SD foi construída com base em literaturas específicas da área da Educação, da 

Saúde e da Zoologia e foi intitulada “O fantástico mundo dos animais peçonhentos”, com 

enfoque em aranhas, escorpiões e serpentes, buscando contemplar assuntos relacionados à 

Biologia e à Saúde, tais como: Zoologia, Morfologia, Classificação biológica, Anticorpos, 

Cadeia alimentar, Soroterapia, Prevenção de acidentes, Conservação da fauna, dentre outros. 

A SD foi desenvolvida com base na proposta da autonomia investigativa dos estudantes, 

incentivando, assim, o seu protagonismo. Essa nova visão sobre a prática pedagógica só foi 

possível por causa das metodologias e conceitos discutidos  e estudados no PROFBIO. 

É importante salientar o pressuposto encontrado em Sasseron (2018) de que o ensino 

de ciências por investigação tem como objetivo a alfabetização científica ao passo que os 
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estudantes, além de conhecerem as ciências, podem também reconhecer os modos como as 

ciências entendem os fenômenos,  pois, ao utilizar esses modos de estruturar ideias e 

pensamentos para a análise de fenômenos e situações a eles relacionados e tomar suas 

decisões com bases nesses aportes, possibilita-se a liberdade intelectual dos alunos, levando a 

transformações culturais e sociais decorrentes da educação. A autora propõe, para isso, cinco 

pontos, são eles: “o papel intelectual e ativo dos estudantes; aprendizagem para além dos 

conteúdos conceituais; o ensino por meio da apresentação de novas culturas aos estudantes; a 

relação de construções de práticas cotidianas e práticas para o ensino; a aprendizagem para a 

mudança social”. 

As aulas propostas na SD se desenvolveram por meio de atividades com caráter 

investigativo, dialogadas e participativas de modo que permitiram aos alunos o protagonismo 

do processo de aprendizagem, utilizando levantamento de hipóteses a partir de uma 

problematização sobre o tema animais peçonhentos. As atividades que integraram a SD 

foram: 1. As dinâmicas de grupo por meio de histórias e músicas, que possibilitaram o 

despertar dos alunos para a importância de respeitar os animais peçonhentos e o 

reconhecimento do valor desses animais para o meio ambiente; 2 As conversas 

fundamentadas, que prezaram pelo conhecimento científico e a análise dos mitos populares 

sobre esses bichos; 3. As atividades de identificação sistemáticas e taxonômicas dos animais; 

4. As consultas a materiais didáticos e exemplares de animais peçonhentos fixados com 

formol a 10% e conservados em álcool 70% de coleções didáticas-científicas fornecidas a 

título de empréstimos por instituições de ensino e pesquisa.  

Além disso, na penúltima etapa da SD, teve início a elaboração e construção, feita 

pelos alunos e com a parceria dos monitores das oficinas de grafite e de computação , o outro 

produto que é Cartilha: Manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais peçonhentos 

e da conservação de aranhas, escorpiões e serpentes. 

A última etapa culminou com a apresentação em uma feira científica, aberta ao 

público (Figuras  - 07 A, B, C, D, E da Sequência Didática), na qual os participantes da 

oficina montaram um stand com cartazes, panfletos, animais conservados em álcool 70% e 

receberam a visita de outras escolas e da comunidade em geral. Eles explicavam sobre os 

animais, passando orientações de como prevenir acidentes por animais peçonhentos e também 

levando informações pertinentes sobre a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora no 

intuito de, assim, estimular a conscientização acerca da importância de conservar esses 

animais. 
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6.4.1.1  Construção da cartilha: Manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais 

peçonhetos e a conservação de aranhas, escorpiões e serpentes (APÊNDICE D) 

 

Para a construção do Manual ilustrado de conservação dos animais peçonhentos e de 

prevenção de acidentes por animais peçonhentos aranhas, escorpiões e serpentes, 

primeiramente a turma de alunos foi dividida em três subgrupos, um grupo ficou responsável 

pela parte das aranhas, outro pela parte dos escorpiões e outro pela parte das serpentes (a 

escolha de qual grupo o aluno iria participar foi pessoal, feita por cada um deles). Depois, 

cada subgrupo teve acesso a livros e ao computador com internet, para pesquisar sobre o 

animal designado para eles.  

A ideia  era a de que cada subgrupo buscasse informações e imagens sobre a 

conservação e sobre a prevenção de acidentes provocados pelo animal pelo qual ficaram 

responsáveis. Essas informações e imagens foram usadas para compor o manual. Essa 

atividade foi realizada de forma interdisciplinar, cada subgrupo de estudantes teve o auxílio do 

professor/monitor da oficina de grafite e do professor/monitor de computação e designer que 

ajudaram na elaboração da arte. Além disso, eles também foram fundamentais para a 

estruturação e diagramação do material. 

Tanto o tabuleiro de Ciências, no qual foi montado o stand com cartazes e 

exemplares de aranhas, escorpiões e serpentes conservados em álcool 70%, quanto a cartilha 

produzida pelos alunos serviram como importantes meios de divulgação das informações e do 

trabalho em si. A respeito disso, Krasilchike e Marandino (2007, p. 29) afirmam que: 

Perceber a alfabetização científica na perspectiva cultural implica 

fomentar políticas e ações de parcerias entre diferentes instituições e 

atores, para ampliar as oportunidades de acesso e de produção de 

significados sobre o conhecimento científico pela população. Implica 

também compreender que não somente os produtores de ciência são 

responsáveis por realizar a divulgação e/ou definir tais políticas. A 

dimensão do público – entendido como sujeito ativo do processo de 
divulgação, e não só receptor de informação – é peça-chave de 

qualquer proposta atual de alfabetização científica. (KRASILCHIKE; 

MARANDINO, 2007, p. 29). 

 

Nesse  sentido,  elaboramos a nossa  Sequência Didática com algumas 

adaptações ao modelo “Estudo do Meio” proposto em Zabala (1998), que apresenta as 

seguintes etapas: 

 

A) Atividade motivadora relacionada a uma situação conflitante da realidade 

experiencial dos alunos. 

B) Explicação das perguntas ou problemas que esta situação coloca. 
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C) Respostas intuitivas ou "hipóteses". 

D) Seleção e esboço das fontes de informação e planejamento da investigação. 

E) Coleta, seleção e classificação dos dados. 

F) Generalização das conclusões tiradas. 

G) Expressão e comunicação. 
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Sequência Didática“O fantástico mundo dos animais 

peçonhentos: aranhas, escorpiões e serpentes” 

 

Apresentação: tempo para aplicar a SD (10 aulas com possibilidade de reduzir para 9 

aulas) 

 
 

Essa Sequência Didática é um produto desenvolvido durante o Mestrado Profissional 

em Ensino de Biologia em Rede Nacional – PROFBIO com o apoio da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamente de Pessoa de Nível Superior, como material didático para 

intervenção pedagógica no ensino/aprendizagem sobre animais peçonhentos-AP: aranhas, 

escorpiões e serpentes. O conteúdo específico é Zoologia e Saúde, podendo ser desenvolvido 

por meio de oficina em feiras de ciências com turmas multisseriadas ou em aulas letivas de 

Biologia e Ciências dentro do calendário letivo. Para alunos do ensino médio (turmas do 2º 

ano) ou do ensino fundamental (no 7º ano). O foco da SD é o estudo da biodiversidade, da 

taxonomia dos AP, alertando para a importância deles na natureza, assim como para sua 

morfologia,sua fisiologia, sua importânciamédica e a prevenção de acidentes. 

 
Objetivos: 

 

Geral: Produzir material pedagógico e conhecimentos para área de Zoologia e Saúde 

como meio de prevenir acidentes causados por animais peçonhentos e de conservar a fauna 

das aranhas, escorpiões e serpentes. 

 
Específicos: 

 

Estudar conceitos de ecologia e meio ambiente. 

Conhecer os principais grupos de animais peçonhentos de importância médica 

naregião. 

Estimular a observação e a prática investigativa nosestudantes. 

Multiplicar os conhecimentos sobre os animais peçonhentos com basecientífica. 
 
Entender o processo evolutivo desses grupos e sua importância para a Natureza 

e a Ciência.  

Construir um manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais 

peçonhentos e de conservação das aranhas, escorpiões e serpentes. 



109  

 
 

 

AULAS 1 e 2: Era uma casa muito engraçada, que tinha teto, hoje não tem nada. 

 
Conteúdos a serem trabalhados: 
 

- Habitat, comportamento e nicho ecológico dos animais peçonhentos.   
 

- Etapa que antecede a aplicação da Sequência Didática. 

 
 

- Na primeira aula a se trabalhar a SD, sem que os alunos saibam ainda sobre o tema a ser 

trabalhado, pedir que os alunos, em grupos de cinco pessoas, escrevam uma história sobre 

desmatamento, incêndios em florestas, poluição de rios ou mares, ou algum problema de 

degradação ambiental, real ou fictícia (50 min). Caso não queira ou não possa utilizar uma 

aula toda, pode-se começar no final da aula anterior a aplicação da Sequência Didática (5 

minutos finais) para que ela seja feita em casa e entregue na aula da próximasemana. 

 
- Na primeira aula da semana posterior, recolher as histórias que os gruposescreveram (5 

minutos iniciais da aula) e escolher com os alunos uma das histórias para a atividade ou 

montar uma nova história usando elementos trazidos pelos alunos. 

 
Etapa de aplicação da Sequência Didática Metodologia: 

 
-Em folhas de papel ofício (ou outro), escrever o nome científico de alguns animais 

diferentes. Deve haver um representante de cada grupo que é foco do estudo “aranhas, 

escorpiões e serpentes”, (preferencialmente de animais que ocorram na região). Em seguida, 

distribuir os papéis com o nome dos animais escolhidos pelo espaço onde irá acontecer a 

dinâmica (Figura 01). Os papéis com os nomes dos animais deverão estar com o lado escrito 

voltado para baixo, de modo que os alunos não descubram, por enquanto, qual animal está 

com o nome representado.Exemplo: Lachesis muta, Tityus serrulatus, Phoneutria 

negriventris. 
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Figura 01 - Local onde a atividade ocorreu. 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

(Destacado em vermelho estão as folhas com os nomes científicos dos animais voltadas para baixo. As 

setas na cor azul mostram a corda no chão delimitando o espaço da atividade) 

 

-A turma deve ser conduzida para uma área verde da escola ou próxima à escola, onde já 

estejam espalhados os papéis, que representam os animais (caso não tenha um local adequado, 

pode caracterizar artificialmente a sala de aula, com desenhos, painéis feitos em papel 

madeira ou metro, cartolina e outros, com imagens de árvores, animais, arbustos coloridos e 

colocar nas paredes, em tripés ou carteiras, vale a criatividade do professor e o material 

disponível naescola). 

 

- Colocar músicas com sons da natureza, facilmente encontradas na internet, criando um clima 

de ambiente natural. 

 

- Delimitar um espaço inicial e pedir que eles caminhem dentro desse espaçodelimitado. 

 

- À medida que os alunos vão caminhando, narrar a história (escolhida anteriormente) que foi 

apresentada pelos alunos sobre desmatamento, queimada ou outra degradação em umambiente 

(exemplo abaixo) 

 

- Logo a seguir tem um exemplo de historia desenvolvida e proposta pelos alunos da oficina 

de animais peçonhentos que participaram da pesquisa.  
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“Atlânticas Matas” 

 

“Durante um bom tempo a Mata Atlântica possuía muitas áreas “intocada pelo homem3”, 

onde diversas espécies de animais compartilhavam e disputavam os recursos que existiam. 

Belas e majestosas árvores, ricas fontes de alimentos, nascentes de rios com fontes puras de 

água, e uma diversidade enorme de espécies animais, vegetais, fungos microrganismos, todas 

as relações ocorriam equilibradamente naquele ecossistema, até que muitos grupos de 

exploradores chegaram vendo naquele lugar a chance de ganhar muito dinheiro. Madeireiras 

foram implantadas, muitas árvores de madeira raras existiam ali, foi então que chegaram as 

máquinas e, sem muita demora, começaram a derrubar as árvores, o barulho e a fumaça dos 

motores eram terríveis, muita madeira começou a ser arrancada. Aquela linda e saudável 

floresta começou a perder sua área (nesse momento, diminuir o espaço limitando ainda 

mais o espaço por onde os alunos irão continuar caminhando). Continuar a narração- Seis 

meses depois que a madeireira se instalou já tinha derrubado 30% de toda área da 

floresta(diminuir mais uma pouco o espaço e pedir que os alunos continuem se 

locomovendo por ali). Continuar a narração –Essa floresta é o habitat de muitos animais 

que começaram a sofrer com a perda dos recursos florestais (diminuir mais um pouco). 

Continuar a narração- Até que depois de dois anos já tinha desmatado 50% de toda floresta 

(diminuir um pouco mais). Continuar a narração -Chegaram, então, os fazendeiros que, 

precisando de pastos para alimentar o gado, começam a derrubar mais uma boa parte da 

mata e a praticarem os incêndios(diminuir mais um pouco o espaço de circulação). 

Continuar a narração – Eles começaram a usar a água limpa dos rios para alimentar o 

rebanho e também irrigar as plantações, sem que, para isso, fosse tomado o mínimo de 

cuidado com a poluição que poderia causar. Ao final de mais um ano, 80% da floresta 

original que existia ali, já tinha sido desmatada  (diminuir mais ainda o espaço), continuar a 

narração -O nível de poluição tinha aumentado, os animais silvestres estavam confinados 

numa área muito menor do que a original, faltaram recursos para todas as espécies 

conviveremali”.(FIM) 

Autoria: Turma da oficina de Animais Peçonhentos do 

CIEPS, 3º trimestre de 2019. 

 
 

                                                   
3  Refere-se ao homem branco, pois,antes da exploração europeia no território nacional, os indígenas já 

viviam por essas matas (Palavras de um aluno indígena da etinia Pataxó) 
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- Observe que, sempre que o espaço de circulação vai diminuindo, os alunos continuam 

caminhando. 

 

- Quando terminar a narração, deve-se pedir que os alunos parem onde estão e que formem 

grupos de quatro a cinco pessoas ao redor de um dos papéis que estão espalhados no chão 

(Figura 02), pedir que cada grupo pegue um dos papéis que escolheram e olhem o que está 

escrito, guardar para o grupo o nome que ali está escrito, sem revelar para os demaisgrupos. 

 

Figura 02 - Estudantes diante dos papéis com os nomes dos animais 

aos quais eles irão pesquisar.  

 
Fonte: Próprio autor 

 

(A seta azul indicando o espaço limitado onde ocorreu a atividade) 

 
-  Explicar para os alunos que cada grupo irá pesquisar, extra-aula, sobre o animal que pegou, 

as características da morfologia, fisiologia, comportamento e outros aspectos desse animal e 

trazer para sala  na próxima semana (se o professor achar interessante, pode pedir para os 

alunos apresentarem um trabalho escrito e seminário).Prazo: uma semana. 

 
- Abrir uma roda de conversa sobre o que ocorreu: pedir que os alunos falem sobre a 

experiência, sobre o que poderia acontecer naquela situação (hipóteses).Observar as hipóteses 

levantadas por eles. Caso não ocorram, pode estimular com algumas perguntascomo: 

 

-  O que vocês sentiram naquela situação? (ficando confinados em um espaçolimitado) 
 

- Todos os animais respondem da mesma forma aos impactos em seu ambiente 

desobrevivência? 
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- O que vocês acham que os animais fariam naquela situação? (perdendo o seu habitat natural) 

-  Ocorreriam mudanças naquele ambiente? Se sim, quais seriam as possíveis mudanças? 
 

-   Poderia ocorrer perda de biodiversidade animal? 
 

-  Os animais se adaptariam? Mudariam seu comportamento? 

 

- Falar no contexto científico sobre a preservação do meio ambiente, as relações ecológicas e o 

habitat natural dos animais silvestres, dando foco aos animais peçonhentos (pode usar 

matérias de jornais, sites para introduzir o assunto), exemplos abaixo (Figuras 3: A, B eC). 

 

Figura 03  – Matérias de jornais  

 

 

 

 

AULAS 3 e 4: Conhecer para prevenir e conservar. 

-  Apresentação das pesquisas realizadas sobre os animais 

 
Conteúdos a serem trabalhados: 

-  Conceito de animais peçonhentos, características da anatomia e fisiologia dos animais 

peçonhentos. (aranhas, escorpiões e serpentes) 

 
Metodologia: 

 

-  Pedir que cada grupo descreva, em 5 minutos no máximo, as características do animal 

pesquisado, sem falar o nome para os outros grupos. (Repetir para todos osgrupos) 

- Os demais grupos terão 2 minutos para tentar descobrir qual o animal que foi descrito. 

(Repetir para todos os grupos) 

-  Cada grupo revela qual animal era e abre-se uma roda de conversa sobre o tema. 
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-  O professor pode estimular a conversa coma s perguntas: 

 
1 - O que leva a classificar um animal como peçonhento, venenoso ou inofensivo? Podem 

citar exemplos? (atentar para o fato de alguém falar espécies que não são peçonhentas, mito 

de que todas as aranhas, escorpiões e serpentes são peçonhentos) 

2 - O que os animais peçonhentos apresentam de diferente dos não peçonhentos? 

3 - Existe diferença entre animais peçonhentos e venenosos? 

 

-  Falar sobre o assunto com conceitos científicos: definições, classificações dos grupos de 

animais abordados. 

 

Material de apoio: 

 

 

- Ter como base para verificar as informações o Manual de diagnóstico e tratamento de 

acidentes por animais peçonhentos do Ministério da Saúde-FUNASA, 2001. Disponível 

em:<https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict. fiocruz.br/files/Manual-de-Diagnostico-e-

Tratamento-de- Acidentes-por-Animais-Pe-onhentos.pdf> 

 
 

AULAS 5 e 6: Conte-me sua história, como se chamam e de onde vieram?  

Conteúdos a serem trabalhados: 

-  Taxonomia, sistemática e “filogenia” dos animais peçonhentos. 

 
 

Metodologia: 

 

-  Dividir a turma em grupos e apresentar para eles exemplares dos animais fixados em formol 

conservado em alcool 7% (foto 04: A, B, C e D), que podem ser substituídos por fotos.  

 

- Existe  um bom número de fotos de várias posições dos animais como dorso, ventre, cauda, 

cabeça, laterais, etc.; e com boa qualidade de imagem disponíves em vários sites de internet 

(www.butantan.gov.br), (www.funed.mg.gov.br),(www.vitalbrazil.rj.gov.br). 

 

- Um dos alunos do grupo deve ficar responsável para anotar a lápis num caderno todas as 

caracteristicas que osmembros do grupo julgar importantes. 
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Figura 04  A - Estudantes analisando as características dos animais peçonhentos durante as aulas da 

oficina (etapa da Sequência Didática). B – Alunas segurando uma Lachesis, B – Alunos segurando uma 

Lache rática, C – Aula em laboratório. 
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Fonte: Próprio autor 
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- Pedir que eles observem e anotem, com muito cuidado, todas as características possíveis: 

formato da cabeça, cor do animal, desenhos no corpo, formato do corpo, formato da cauda, as 

manchas, os orifícios, o formato dos olhos, da boca, das narinas, as divisões do corpo, da 

calda, do abdômen, das pernas, dos  pelos, da pele (brilhosa ou fosca), das manchas, dos 

orifícios, dentre outras que julgarnecessárias. 

 
- Depois, usando as características anotadas, pedir que eles agrupem os animais que julgarem 

pertencentes ao mesmo grupo (grau de parentesco), montando em seguida uma árvore 

(cladograma). Exemplo abaixo. 

 

 

Figura 05 - Representação ilustrativa de uma cladograma 
 

 

 

 

-  Falar sobre o assunto no contexto científico: filogenia, história evolutiva desses animais, 

classificação biológica. 

- Qual a origem evolutiva dos artrópodes? Aranhas e escorpiões, que características 

compartilham? 

-  Qual a origem evolutiva dos répteis? O que têm em comum com os dinossauros? 

 

Continuação da Aula 6: Pesquisa de campo. 

 
 

-  Dividir em grupos e explicar que os grupos terão uma semana para visitar uma unidade de 

saúde,  hospital, postom 

édico. (Cada grupo escolhe a qual local deseja ir), anotar no diário de campo informações 

coletadas a partir das seguintes perguntas: 

- Houve registros de entrada de paciente vítima de acidente por animal peçonhento nos 
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últimos 5 anos? Quantos? Se sim, com qual tipo de animal? Qual foi o procedimento adotado? 

Como identificaram qual foi o animal? O paciente foi atendido lá mesmo ou encaminhado 

para outro lugar? 

 

OBS: Nesta etapa os grupos coletaram imformações de 16 casos de acidentes entre 2018 e 

2019, sendo 9 por serpentes, 6 por escorpiões e 1 supostamente por aranha. Alem de outros 

animais peçonhentos que não faz parte de nosso estudo. E ainda visitaram uma clínica 

veterinária onde tinha um cão nternado que foi vítima de picada de jararaca. (cadernos de 

campo dos grupos).  

 

 
AULAS -7 e 8: Prevenir é melhor que remediar.  

Conteúdos a serem trabalhados: 

- Acidentes por animais peçonhentos, prevenção, tratamento, profilaxia, sintomatologia.  

Metodologia: 

 

-  Pedir que cada grupo apresente os dados coletados na pesquisa de campo e comentem sobre 

o que eles percebem analisando os dados que coletaram. 

 
 

- Atividade sobre soroterapia. 

 

-  Para cada tipo de soro, separar 20 microtubos de 10ml (Figura 06) contendo água colorida 

(que pode ser tingida com anilina ou outro corante), seguindo aordem: 

1- Antibotrópico (azul), 2-Anticrotálico (verde), 3- Antielapídico (vermelho), 4- Antilaquético 

(amarelo), 5- Polivalente (roxo), 6- Antiaracnídico (abóbora) e 7- Antiescorpiônico (rosa). 

Todos os tubinhos deverão ser colocados em uma caixa. 

Figura 06 - microtubos coloridos representando 

ampolas de soro antipeçonha animal. 

 
Fonte: http://www.inforlablaboratoriais.com.br/ 
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- Explicar que cada cor representa um tipo de soro diferente e que o grupo deverá, se 

necessário, fazer aplicação da soroterapia nos pacientes fictícios, acidentados por algum 

animal peçonhento. 

 
-  As condições em que ocorreu o acidente e o quadro do paciente deverão ser escritas em 

tirinhas de papel e colocadas numa caixa, sem citar qual animal foi o causador doacidente. 

Cada grupo retirará um papelzinho da caixinha e terá que pensar e pesquisar se deverá ou não 

aplicar o soro,quantas ampolas e qual tipo de soro a depender dos sintomas . Após isso, o 

grupo deve segurar os tubinhos com eles para conferência ao final da atividade. 

Exemplo: 

 
- Paciente: “Homem de 35 anos picado ao vestir uma blusa tirada do guarda 

roupa, sem identificação do animal no momento da picada, lesão sugestiva ou 

característica, alterações sistêmicas (rash cutâneo, petéquias), sem alterações 

laboratoriais sugestivas de hemólise”. 

 

-Diagnóstico e Tratamento citado pelo do grupo: acidente por Loxoceles, 3 

ampolas (o grupo retira da caixinha dos soros 3 ampolas de soro cor abóbora). 

 
-Diagnóstico e Tratamento correto: acidente por Loxoceles, moderado, 

necessidade de 5 ampolas de soro. Tratamento local com medicamentos e 

observação. 

 
(Observem que o paciente fictício apresentou sintomas em caso de acidente moderado, no 

entanto os alunos optaram por soroterapia para um acidente leve, ou seja, três ampolas, mas o 

paciente necessita ainda de mais duas ampolas para o tratamento correto). 

 
-  O professor pode fazer quantas rodadas quiser da atividade, porém, no mínimo, deve haver 

duas rodadas por grupo para que a discussão seja mais  efetiva. 

 
- Falar no contexto científico sobre: dados epidemiológicos, características do 

envenenamento, tratamentos, tendo cuidado em alertar sobre os problemas da automedicação 

e dando foco na soroterapia, produção de soros, diferença entre soro e vacina, imunização 
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ativa e passiva, meios de prevenção de acidentes, uso de materiais de proteção em área de 

mata ou em alguma atividade que ofereça risco de contato com um animal peçonhento, 

respeito ao espaço do animal etc. (sites: Ministério da Saúde,  Secretarias estaduais e 

municipais de saúde, data SUS, SINAN, centros de informações anti-veneno, etc). 

 

- Em que momento de sua evolução desenvolveu a capacidade de produzir os  venenos? 

-  Como esses animais produzem o veneno e com que  objetivo? 
 

- Ter como base para verificar as informações o Manual de diagnóstico e tratamento de 

acidentes  por animais peçonhentos do Ministério da Saúde-FUNASA, 2001. Disponível 

em:<https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict. fiocruz.br/files/Manual-de-Diagnostico-e-

Tratamento-de- Acidentes-por-Animais-Pe-onhentos.pdf> 

 

Aulas 09 e 10: No Tabuleiro da Ciência tem...  

Conteúdos a serem trabalhados: 

- Construção de material (cartilhas, folder, cartazes). Apresentação final: Feira científica 

“Stand O fantástico mund dos animais peçonhentos”. Divulgação. 

 

Metodologia: 

 

- Antecipadamente, dividir em três grupos representantes das aranhas, dos escorpiões e das 

serpentes, e pedir que cada grupo monte um cartaz, folder, cartilha, etc. sobre o seu tema, com 

informações sobre aquele grupo animal. 

 

- Podem fazer folhetos, folders, e é importante exibir imagens dos animais. Além disso, eles 

devem estudar sobre os animais para apresentarem na  feira científica (nessa etapa, começa a 

elaboração e construção da cartilha: Manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais 

peçonhentos e de conservação de aranhas, escorpiões e serpentes). 

 

- Podem conseguir emprestados, com alguma instituição de ensino superior ou escola que 

tenha coleção didática científica, alguns exemplares dos animais, mortos e fixados em álcool 

70%. 

 

- Os alunos, com oauxílio professor-pesquisador, irão montar um stand na escola para 
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exposição do material e para apresentação ao público (Foto 07 A, B, C, D) sobre as 

informações levantadas e estudadas ao longo da oficina (aulas). O público poderá visitar o 

stand, fotografar os cartazes e os exemplares, acessar informações sobre os animais 

peçonhentos. Será também confeccionado banner ou cartazes sobre o projeto. 

 
- Essa atividade pode ser ministrada em uma aula, ou pode ser desenvolvida em outro 

momento não sequencial, como um dia de feira de ciências, ou outra atividade 

científica/cultural da escola, a critério do professor e da unidade escolar. 

 
Vale lembrar que a divulgação é uma etapa importante da pesquisa e que apresentações por 

meio escrito e/ou oral ajudam no processo da educação científica dos alunos, possibilitando a 

ele a autonomia do fazer científico. 
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Figura 07 - Apresentação dos alunos participantes da oficina, sobre animais peçonhentos, na feira 

científica, stand dos animais peçonhentos, etapa final da sequência didática “O Fantástico mundo dos 

animais peçonhentos: aranhas, escorpiões e serpentes . A  -   Abertura, B – Grupo, C –Apresentação ao 

publico externo, D – Apresentação aos colegas, E – Apreentação para avaliadora. 
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Fonte : Próprio autor 
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6.4.1.2  Discussão sobre  a sequência didática investigativa 

 

 A sequência didática “O fantástico mundo dos animais peçonhentos: aranhas, 

escorpiões e serpentes, foi trabalhada com os escolares durante a oficina sobre animais 

peçonhentos  e se mostrou como um importante instrumento pedagógico para modificar e 

ampliar os conhecimentos dos  escolares sobre os animais peçonhentos pois quando 

comparadas as respostas dadas por eles ao questionário aplicado antes e depois do estudo com 

a SD os reulltados mostraram uma modificação positiva após a intervenção, onde   a média 

dee acertos passou de 7,2 antes da SD para 14, 4 depois da SD. 

  Além de intermediar a aprendizagem  sobre variados temas da Biologia, entre eles a 

Zoologia,  a Saúde, Ecologia e Meio ambiete dentre outros. Neste sentido Scarpa, Sasseron e 

Silva  (2017) destacam que o no ensino médio os componentes apresentados nas disciplinas se 

apresentam mais aprofundados, assim deve ter como marca a sistematização e o 

aprofundamento dos conhecimentos  com suas particularidades, porém deve-se levar em conta 

que em relação aos conhecimentos científicos existe uma  interrelação  entre eles, sendo que 

um conhecimento nunca está isolado do outro. 

  Estes postulados das autoras convergem exatamente com o conceito de SD 

encontrado em Zabala (1998) o qual foi adotado na presente pesquisa e inspirou a construção 

de nossa SD  que se resume da seguinte forma: “ Série ordenada e articulada de atividades que 

formam as unidades didáticas.”  Esta estratégia bem articulada com  a proposta investigativa, 

foi fundamental para efetivar a aprendizagem dos alunos sobre os temas propostos em nossa 

pesquisa,  mostrando a importância do uso de  sequências didáticas no ensino de Biologia na 

busca de aproximar os alunos e professores do real fundamento didático/científico. Isto é 

demonstrado também em Spironello (2014) em seu trabalho sobre produções de práticas 

pedagógicas onde ela descreve a importância da sequência didática como proposta de 

aprendizagem significativa. 

  O ensino por investigação em Ciências Naturais proposto em Scarpa, Sasseron e Silva 

(2017), passa por três aspectos primordiais onde o estudante tem a possibilidade de elaborar 

uma pergunta científica, planejar um desenho para responder à pergunta e coletar dados, 

organizá-los e interpretá-los. Para isso, o professor é um ator fundamental na provocação da 

problematização inicial, pois, de acordo com Ferreira et al. (2012)  este é um momento onde 

os escolares devem se sentir engajados emocional e intelectualmente com o tema a ser 

abordado, assim  deve ter consideradas suas idéias, seus interesses pelo tema em estudo e 

principalmente seus conhecimentos prévios. 
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 Em Machado e Sasseron (2012) Argumentando sobre aulas investigativas definem a 

“pergunta científica” da seguinte forma: “Trata-se de um instrumento dialógico de estímulo à 

cadeia enunciativa. Sendo assim usado com propósito didático dentro da estória da sala de 

aula para traçar e acompanhar a construção de um significado e um conceito”. Campos e 

Nigro (2009) afirmam que o ensino/aprendizagem como investigação em Ciências Naturais 

tem sido a melhor estratégia para gerar significados aos conhecimentos que os alunos já 

trazem, e também aos novos conhecimentos que possam vir a adquirir, para tanto, defendem 

que uma pergunta problematizada deve se fazer com uma argumentação bem delineada, 

evitando assim o excesso de academicismo, além de evitar situações demasiadamente fictícias 

absurdas, imaginativas ou distante do interesse e da realidade do aluno. 

  A SD desenvolvida nesta pesquisa buscou em cada etapa estimular nos estudantes a 

participação no entendimento do problema sobre animais peçonhentos, más sobre tudo, a 

importância desses na natureza, e como as aulas de biologia podem se tornar mais interessante 

ao passo que eles se situavam como atores principais dentro da real situação em que estão 

inseridos, a medida que dominavam novos conhecimentos. Neste sentido Ferreira et al. (2012) 

relata que: 

A aplicação de novos conhecimentos trata-se de dar oportunidade aos 

estudantes de falar e pensar com as novas idéias e conceitos, em 

pequenos grupos e por meio de atividades com toda a classe. Isso deve 

ocorrer mediante suporte do professor, para que os estudantes 

elaborem significados individuais e internalizem as ideias para que 

eles apliquem essas elaborações a diferentes contextos. (FERREIRA 

et al., 2012, p. 106). 

 

 Em Carvalho et al. (2009) é observado que cabe ao professor apresentar problemas a 

serem solucionados, estimulando idéias que em discussão permita ampliar os conhecimentos 

já trazidos pelos alunos cabendo ainda ao docente oportunizar a reflexão além das atividades 

práticas, incentivando o trabalho colaborativo promovendo um ambiente em que toda e 

qualquer idéia apresentada pelos escolares sejam respeitadas. Na revisão bibliográfica sobre 

alfabetização científica apresentada por Sasseron e Carvalho (2011) é apresentado termos 

diferentes como: enculturação científica, letramento científico e alfabetização científica. 

Porém mais que um conceito as autoras defendem que o importante é o objetivo. 

O objetivo desse ensino de Ciências que almeja a formação cidadã dos 
estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus 

desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. ou seja, 

motivos que guiam o planejamento desse ensino para a construção de 

benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio-ambiente. 

(SASSERON e CRVALHO, 2011). 
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Para Krasilchik e Maradino (2007) Apesar de no campo das linguagens esses termos terem   

diferenças conceituais , para  a Ciência ser letrado cientificamente garante que o indivíduo  

além de saber ler e eescrever sobre ciência  pode também cultivar e exercer as práticas 

sociais  que permeiam a ciência, ou seja, fazer parte da cultura científica. Neste sentido 

Krasilchik (2008) explica que  o ensino de Biologia se apresenta como uma ciência que busca 

desenvolver nos indivíduos uma reflexão socioambiental, à medida que os leva a compreender 

os fatores que promovem a vida, as relações entre os seres vivos e com o meio em que vivem .  

 Para tal, a Biologia deve despertar nas pessoas a compreensão de que o homem é um 

ser vivo integrado e com seu papel na natureza. Deve também ensinar a arte de planejar 

investigações científicas, formular questões e organizar experiências. De modo que 

desenvolva o espírito crítico às evidências, por fim deve ser considerada como parte do 

desenvolvimento da humanidade. (KRASILCHIK, 2008). Assim, os resultados coletados com 

os alunos e as discussões durante o desenvolvimento da sequência didática evidenciaram a 

importância que tem a inclusão de novos materiais didáticos alternativos na promoção do 

conhecimento em Biologia, e também o quanto é estimulante para os launos e professores a 

metodologia investigativa no ensino/aprendizagem de Biologia.  

 

 

7  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
 

O tema animais peçonhentos ainda é desmerecido pela área das Ciências Biológicas, 

limitando-se a poucas linhas de um texto superficial descrito no livro didático, ou, até mesmo, 

à inexistência do tema em alguns livros. Isso reforça o descaso dos autores e das editoras para 

com esse tema. A falta de materiais sobre essa temática explica, em parte, o nível de 

desconhecimentos de alunos e professores do ensino médio, sobre os animais peçonhentos, 

que ainda é ancorado em conhecimentos não científicos nos quais ainda é forte a ideia popular 

passada de geração em geração de  que os animais peçonhentos são perigosos e precisam ser 

eliminados. Acidentes por animais peçonhentos é um assunto que, no mínimo, desperta a 

curiosidade, tanto nos estudantes, quanto nos professores por se caracterizar como um 

problema de saúde pública, abrindo um leque de possibilidade de relações entre a Ciência e os 

fatores socioeconômicos, históricos e políticos regionais. Porém os professores de Biologia 

ainda se sentem inseguros em trabalhar esse tema em sala de aula e, quando o fazem, ficam 

presos somente ao livro didático. 
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A pesquisa proporcionou a construção de dois produtos. O primeiro se consistiu de 

uma Sequência Didática e o segundo em uma Cartilha sobre animiais peçonhentos. 

A Sequência Didática  possibilitou a discussão dos conteúdos por meio de atividades 

dinâmicas e lúdicas e a interação entre os atores da educação, estimulando, assim, os 

estudantes a pensarem criticamente, levantarem hipóteses relacionadas com o tema “animais 

peçonhentos” e com os conteúdos de Zoologia e da Saúde, discutindo as diferenças 

morfofisiológicas desses animais e a prevenção de acidentes por animais peçonhentos e a 

conservação dessa fauna, buscando a solução para essa problemática local. Esse fator 

caracterizou o material como investigativo.Vale ressaltar que o trabalho investigativo nas 

escolas, muitas vezes, é mal compreendido por docentes e por discentes, que, às vezes, 

negligenciam o papel que cada um deve assumir na construção de uma aprendizagem 

significativa. 

A cartilha intitula Manual ilustrado de prevenção de acidentes por animais 

peçonhentos e de conservação da fauna de aranhas, escorpiões e serpentes, produzido em uma 

das etapas da Sequência Didática possibilitou a participação ativa dos alunos que integravam 

a pesquisa, bem como com o auxílio do professor/monitor da oficina de informática e 

grafitagem, o que a caracterizou enquanto uma atividade interdisciplinar. Em cada etapa do 

trabalho, foram levados em conta os conhecimentos prévios dos estudantes e dos professores 

para a elaboração e construção de cada produto, seguindo a pedagogia dialógica freiriana. 

Esses levantamentos diagnósticos se mostraram muito importantes, pois possibilitaram as 

tomadas de decisões sobre a prática e sobre os conteúdos a serem trabalhados. 

A maioria dos professores ainda tem o livro didático como única fonte de consulta 

para elaborar suas aulas de Biologia, principalmente quando o assunto é voltado para a 

Zoologia e a Saúde. Quando se relaciona com os animais peçonhentos, uma grande parte 

deles, apesar de reconhecerem a importância de falar sobre o tema, assumiu que não trata do 

assunto em suas aulas. Dentre os professores que afirmaram trabalhar o tema em suas aulas, 

algumas críticas foram feitas ao livro didático, que é visto por aguns como muito superficial 

quando se fala em animais peçonhentos. Os professores apontaram também que até erros 

conceituais básicos são encontrados nos textos, o que ficou comprovado na análise feita com 

os livros didáticos nesta pesquisa. Percebe-se que esse fator influencia, na maioria das vezes, 

o conhecimento dos estudantes sobre os animais peçonhentos, o qual previamente se mostrou 

inadequado e foi aperfeiçoado após a intevenção pedagógica desenvolvida na oficina sobre 

animias peçonhentos. Esses fatores refletem a importância de se produzir materiais 



128  

 
 

pedagógicos de cunho científico com linguagem adequada, e de baixo custo, que permita sua 

reprodução e adaptação para todas as realidades escolares que temos no Brasil. 

A Sequência Didática composta por atividades investigativas propiciou o 

pensamento crítico, a análise dos estudantes sobre a problemática e as tomadas de decisõe na 

solução desse problema que se apresentou, ampliando, e até modificando, as concepções dos 

alunos sobre os animais peçonhentos, o que ajudou no desenvolvimento de sua educação 

científica. Espera-se ter contribuído de maneira relevante para a assimilação de conceitos 

básicos e corretos sobre os animais peçonhentos, informando a comunidade sobre como 

previnir os acidentes com os animais pençonhentos e esclarecendo sobre a importância desses 

animais na natureza e que os professores de Biologia e Ciências se apropriem do material e 

das informações desta pesquisa de modo que venham a contribuir em suas práticas 

pedagógicas. 

No entanto, sabemos que esse tema não se esgota, sendo importante que outros 

trabalhos sejam realizados, para que, assim, cada vez mais, reduza-se o número de pessoas 

acidentadas por animais peçonhentos e que a Biologia realize com maestria sua função na 

Educação e na Ciência, contribuindo também no processo socioambiental, prezando pela 

conservação desse grupo de animais à medida que expresse seu importante papel para o meio 

ambiente e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
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APÊNDICE A – Formulário para estudantes 

FORMULÁRIO PARA ESTUDANTES 

 

 

ORDEM ALFABÉTICA Nº   (para preenchimento do professor-pesquisador) 

SÉRIE  IDADE  SEXO   

 

1. O lugar onde você mora é considerado área:. Rural ( ). Urbana (). 

 

 

2. Como você define os animais peçonhentos? 

 

 

3. Você já teve contato com algum animal peçonhento? Sim ( ). Onde? Com quais deles? 

O que você sentiu? Não (). 

 

4. Na sua concepção, os animais peçonhentos têm alguma importância para a natureza? 

Sim ( ). Quais? Não (). 

 

 

5. Se você encontrasse algum animal peçonhento, o que você faria? Por quê? 

 

 

6. Você já ouviu alguma estória ou lenda sobre algum animal peçonhento? ( ) Sim.Qual? 

( ) Não. 

 

 

7. A) Quais são os principais animais peçonhentos que causam acidentes na região? 

B) Você conhece algum nível de classificação biológica deles? 

 

 

8. Você sabe falar qual é o local onde alguns animais peçonhentos preferem se esconder? 

Fale qual animal e qual o local de “esconderijo”dele. 

 

9. Como os principais animais peçonhentos envenenam suas presas? 

 

 

10. Como podemos diferenciar esses animais, pertencentes ao mesmo grupo, em 

peçonhentos e não peçonhentos? 
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11. O que significa dizer que alguém sofreu um acidente por animal  peçonhento? 

 

 

12. Existem medicamentos e tratamento para picada de animais  peçonhentos? 

 

 

13. A) Para que os animais produzem esses venenos? B) De que sãocompostos esses  

venenos? 

 

 

14. Você conhece algum remédio caseiro que cure o veneno de um animal peçonhento? 

Qual? 

 

 

15. Em caso de alguém que foi picado por animal peçonhento, o que deve ser feito de  

imediato? 

 

 

16. Você conhece algum lugar, na região, que trate uma pessoa que foi envenenada por 

um animal peçonhento? Qual? 
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APÊNDICE B – Formulário para professores 

FORMULÁRIO PARA PROFESSORES 

 

ORDEM  ALFABÉTICA  Nº  (para preenchimento do professor-pesquisador) 

 

(TIPO) DEESCOLA  SEXO   

 

SÉRIE  EM  QUE  LECIONA  FORMAÇÃO  IDADE   

 

1. O lugar onde você mora é considerado área: Rural ( ). Urbana (). 

 

 

2. Como você define os animais  peçonhentos? 

 

 

3. Você já teve contato com algum animal  peçonhento? Sim ( ). Onde? Com quais deles? 

O que você  sentiu? Não (). 

 

4. Se você encontrasse algum animal peçonhento, o que você faria? Por quê? 

 

 

 

5. Você sabe quais são os principais animais peçonhentos que causam acidentes na 

região? 

 

 

6. Você conhece algum lugar, na região, que trate uma pessoa que foi envenenada por um 

animal peçonhento? Qual? 

 

 

7. O tema animais peçonhentos é tratado na sua disciplina? Como você fazisso? 

 

 

8. Você utiliza o livro didático de Biologia adotado para discutir o assunto em sala? Qual é 

o livro? Utiliza algum outro  material? 

 

9. Se você trata o assunto em sala, quais conteúdos são  abordados? 

 

 

10. Você orienta os alunos para adoção de algumas medidas que o ajudem a evitar o 

encontro ou acidente com animais peçonhentos?  Se sim,quais? 
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11. Quando se trata de algum animal peçonhento em sala, os alunos contribuem com 

estórias, lendas ou algum  caso? 

 

 

12. O que você acha dos livros didáticos quando tratam  desse  assunto? 

 

 

13. Você já participou de algum treinamento para desenvolver atividades sobre esse tema 

em sala de  aula? 

 

 

14. Você encontra dificuldades de material adequado para desenvolver atividades sobre 

esse tema em sala de aula? 

 

 

15. Em sua concepção como docente, gostaria que sua escola tivesse algum material 

didático ilustrativo sobre esse  tema? 
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APÊNDICE C – Formulário para análise dos livros didáticos 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

TÍTULO   

 

AUTORES   

 

EDITORA  VOLUME  Nº ID DO  PROFESSOR_   

 

 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS SOBRE OS SEGUINTES ASPECTOS. 

 

 

1. O livro aborda sobre animais peçonhentos e acidentes, ou somente sobre os animais, 

ou sobre os acidentes causados por eles? 

2. Em qual volume e unidade é abordado o  assunto? 

 

3. Como o texto descreve os animais peçonhentos

 (aranhas, escorpiões e serpentes)? 

 

4. O texto está compatível com a compentência da linguagem que se espera para alunos 

do ensino  médio? 

 

5. As figuras, as fotos e os desenhos elucidam e/ou completam o texto? 

 

6. Os conteúdos, imagens e esquemas apresentados têm coerências entre si e com 

osassuntos? 

 

7. Possui as orientenções a respeito de primeiros socorros em casos de acidentes 

causados por esses animais? Estão corretas e completas? 

 

8. Possui informações sobre as medidas de prevenção de acidentes e estão adequadas? 

 

9. Apresenta a distribuição geográfica desses animais peçonhentos? 

 

10. Esclarece sobre a importância desses animais ao equilíbrio ecológico? 

 

11. Descreve o comportamento e a anatomofisiologia desses Grupos de animais? 
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Apêndice D - Cartilha: Manual de prevenção de acidentes por animais peçonhentos e a 

conservação de aranhas, escorpiões e serpentes 
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ANEXO 01 - TCLE Pais ou Responsáveis 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DESTINADO AOS PAIS OU AOS 

RESPONSÁVEIS LEGAIS 

 

 
O(a)menor  pelo(a) qual o(a) 

senhor(a) é responsável está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “SABERES SOBRE 

ANIMAIS PEÇONHENTOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO SUL DA BAHIA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”, sob a 

responsabilidade do Professor-pesquisador Enéias Murilo Cerqueira da Silva, aluno do Mestrado Profissional 

em 

 Ensino de Biologia – PROFBIO – da Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo – Campus São Mateus. 

Objetivos da pesquisa:Produzir materiais didáticos para o estudo dos animais peçonhentos em nível de ensino 

médio e colaborar para a preservação e prevenção de acidentes causados por esses animais. 
 

Benefícios da pesquisa: Os participantes da pesquisa poderão ser beneficiados com o entendimento sobre o 

tema animais peçonhentos que poderá ser compartilhado com a sua comunidade, e com a oportunidade de  

mudar o cenário de alta mortandade das serpentes, aranhas e escorpiões, possibilitando reflexões acerca do 

assunto. Os dados coletados trarão benefícios para a área da Biologia e da Saúde, respaldando sugestões de 

estratégias pedagógicas, de produção de materiais didáticos na área de Biologia que ajudem na construção da 

aprendizagem significativa e de intervenção no conhecimento dos estudantes e professores, proporcionando-lhes 

um momento que envolva também as práticas de atividades lúdicas. 

Procedimentos para obtenção dos dados:A pesquisa será aplicada em três partes: uma com os alunos, outra 
com os professores e outra com o livro didático. 

 

O estudante pelo qual o senhor(a) é responsável participará da etapa como os demais alunos. Todos participarão 

de uma oficina sobre o tema animais peçonhentos. Também será produzido um material didático sobre o tema, 

para tanto os alunos responderão um questionário com perguntas, discursivas e de múltipla escolha, sobre os 

animais peçonhentos. Suas respostas serão analisadas pelo professor-pesquisador, 

 

Riscos e desconfortos: Em atendimento à Resolução CNS 510/16, considera-se que toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos 
ou posteriores, no plano individual ou coletivo, independentemente do tipo de pesquisa. Dentre os riscos que 

frequentemente existem, a presente pesquisa pode apresentar riscos de:*Provocar cansaço ou aborrecimento nos 
participantes ao responder o questionário; * Provocar constrangimento no participante ao se expor durante a 
aplicação do questionário. Acredita-se que o presente trabalho apresenta riscos mínimos a seus participantes. 
Cabe ressaltar que os participantes da pesquisa terão a garantia de desistir de participar a qualquer momento da 

pesquisa, caso se sintam impossibilitados de participar ou de responder o questionário por completo, sem 
prejuízo de nenhuma ordem para eles. Será garantido aos participantes suporte com acompanhamento 
psicológico caso haja necessidade, pelo tempo que desejar. Não haverá remuneração alguma para os estudantes. 

 

Garantia do sigilo e privacidade: É importante ressaltar que os dados dos participantes da pesquisa serão 
mantidos em sigilo, durante todas as fases da pesquisa, inclusive após publicação. Nesse sentido, os nomes dos 
participantes da pesquisa, na escrita dos resultados e na análise dos dados serão fictícios. Os dados da pesquisa 

serão organizados, categorizados e analisados por meio da Análise Textual Discursiva sob a perspectiva 
qualitativa e quantitativa, com o intuito de melhor compreender os fenômenos investigados, buscando responder 
aos objetivos pretendidos por este trabalho (Não terá custo algum para o estudante nem para o responsável, todas 
as despesas com materiais ou de outra natureza que ocorra durante o momento que estiver participando da 

pesquisa e em função dela serão pagas pelo pesquisador, também esclareço que sua participação e a do aluno 
serão voluntárias e, caso aceite permitir a participação do seu filho, não receberão valor algum em dinheiro para 
participar da pesquisa). 
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Garantia de recusa em participar da pesquisa e/ou retirada de consentimento: O (A) Sr.(a) nem o 

estudante não são obrigados(as) a participarem da pesquisa, podendo deixar de participar dela a qualquer 
momento de sua execução sem que haja penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida 
retirar seu consentimento, o(a) Sr.(a) não mais será contatado(a) pelo pesquisador. Garantimos que, caso 
ocorram danos materiais ou morais, o participante será indenizado conforme à lei (Resolução 510/2016). 

 

Esclarecimento de dúvidas: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o(a) 

Sr.(a) pode contatar o pesquisador Enéias Murilo Cerqueira da Silva, por meio do telefone (73) 999163-

1203 ou pelo e-mail: embio2@hotmail.com. O(A) Sr.(a) também pode contatar o Comitê de Ética em 

Pesquisa – Campus do CEUNES pelo telefone (27)

 3312-1519, e-mail: 

cepceunes@gmail.com/comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br, endereço Rodovia BR 101 Norte, Km 

60, Bairro Litorâneo, São Mateus, ES, CEP: 29.932-540. 

 

Nesse sentido, gostaria de contar com a sua colaboração, através de seu Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

Eu__________________________________________ declaro  que   fui verbalmente informado(a) e 
esclarecido(a) sobre o presente documento, entendendo todos os termos acima expostos, e que 

voluntariamente aceito a participação do menor:________________________________________  , 

pelo(a) qual sou responsável e compreendo que  posso  retirar  meu  consentimento e  interrompê-lo a 
qualquer momento sem penalidade. 

 

Também declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de igual 

teor, assinada pelo pesquisador principal e rubricada em todas as páginas. 

 
 

Porto Seguro,  de  de2019. 

 

 
 
 

ASSINATURA DO PAI OU MÃEOU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “SABERES SOBRE ANIMAIS 

PEÇONHENTOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO SUL DA BAHIA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O 

ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”, eu Enéias Murilo Cerqueira da Silva, 

declaro ter cumprido as exigências do termo IV.3, da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Porto Seguro,:  de  de2019. 

 
 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVE 
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ANEXO 02 - TCLE Professores de Biologia 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DESTINADO AOS PROFESSORES DE 

BIOLOGIA. 

 

O (a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “SABERES SOBRE ANIMAIS 

PEÇONHENTOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO SUL DA BAHIA: CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”, sob a responsabilidade do Professor- 

pesquisador Enéias Murilo Cerqueira da Silva, aluno do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – 

PROFBIO – da Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo – Campus 

São Mateus. 

 

Justificativa: Este projeto propõe a aprendizagem sobre os animais peçonhentos como conhecimento para 
Biologia e a produção de materiais didáticos, que ajudará no ensino aprendizagem. 

 

Benefícios da pesquisa: Os participantes da pesquisa poderão ser beneficiados com o entendimento sobre os 

temas animais peçonhentos que poderá ser compartilhado com a sua comunidade, e com a oportunidade de mudar 

esse cenário de alta mortandade das serpentes, aranhas e escorpiões, possibilitando reflexões acerca do assunto. 

Os dados coletados trarão benefícios para área da Biologia e da Saúde, respaldando sugestões de estratégias 

pedagógicas, de produção de materiais didáticos na área de Biologia que ajudem na construção da aprendizagem 

significativa e de intervenção no conhecimento dos estudantes e professores, proporcionando aos mesmos um 

momento que envolva também as práticas de atividades lúdicas. 

 

Objetivos da pesquisa: Produzir materiais didáticos para o estudo dos animais peçonhentos em nível de ensino 
médio e colaborar para a preservação e prevenção de acidentes causados por esses animais. 

 

Procedimentos para obtenção dos dados:A pesquisa terá três etapas: uma com os alunos, outra com  

professores e outra com livro didático. 

 

O Sr.(a) participará da etapa com os professores, para tal responderá a um questionário sobre o tema “Animais 

Peçonhentos” com perguntas objetivas e discursivas. Esses dados serão analisados pelo professo-pesquisador. 

 

Riscos e desconfortos: Em atendimento à Resolução CNS 510/16, considera-se que toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos 
ou posteriores, no plano individual ou coletivo, independentemente do tipo de pesquisa. Dentre os riscos que 
frequentemente existem, a presente pesquisa pode apresentar riscos de:*Provocar cansaço ou aborrecimento nos 
participantes ao responder o questionário; * Provocar constrangimento no participante ao se expor durante a 

aplicação do questionário. Acredita-se que o presente trabalho apresente riscos mínimos a seus participantes. 
Cabe ressaltar que os participantes da pesquisa terão a garantia de desistir de participar a qualquer momento da 
pesquisa, caso se sintam impossibilitados de participar ou de responder o questionário por completo,  sem 

prejuízo de nenhuma ordem para eles. Será garantido aos participantes suporte com acompanhamento  
psicológico caso haja necessidade, pelo tempo que desejar. Não haverá remuneração (pagamento) alguma  para 
os participantes e as despesas com a pesquisa, caso haja, serão pagas pelo pesquisador. 

 

Garantia do sigilo e privacidade: É importante ressaltar que os dados dos participantes da pesquisa serão 
mantidos em sigilo durante todas as fases da pesquisa, inclusive após publicação. Nesse sentido, os nomes dos 

participantes da pesquisa na escrita dos resultados e na análise dos dados serão fictícios. Os dados da pesquisa 
serão organizados, categorizados e analisados por meio da Análise Textual Discursiva sob a perspectiva 
qualitativa e quantitativa com o intuito de melhor compreender os fenômenos investigados, buscando responder 

aos objetivos pretendidos por este trabalho. 
 

Garantia de recusa em participar da pesquisa e/ou retirada de consentimento: O (A) Sr.(a) não é 
obrigado(a) a participar da pesquisa, podendo deixar de participar dela a qualquer momento de sua execução sem 
que haja penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, o(a) Sr.(a) 
não mais será contatado(a) pelo pesquisador. Garantimos ainda que, caso ocorram danos morais ou materiais aos 
participantes, eles serão indenizados conforme à legislação vigente (Resolução 510/2016) . 
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Esclarecimento de dúvidas: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o(a) Sr.(a) 

pode contatar o pesquisador Enéias Murilo Cerqueira da Silva, por meio telefones (73) 999163-1203 ou pelo e- 

mail: embio2@hotmail.com. O(A) Sr.(a) também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa – Campus do 

CEUNES pelo telefone (27) 3312-1519, e- 

mail:cepceunes@gmail.com/comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br, endereço Rodovia BR 101 Norte, Km 

60, Bairro Litorâneo, São Mateus, ES, CEP: 29.932-540. 

 

Nesse sentido, gostaria de contar com a sua colaboração, através de seu Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu , professor (a),declaro 
 

que fui verbalmente informado (a) e esclarecido(a) sobre o presente documento, entendendo todos os termos 

acima expostos, e que voluntariamente aceito minha participação na pesquisa e compreendo que posso retirar 

meu consentimento e interrompê-lo a qualquer momento, sem penalidade. Também declaro ter recebido uma 

via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo pesquisador principal e 

rubricada em todas as páginas. 

 

 

Porto Seguro,  de  de2019. 
 

 

 

 
 
 

 

ASSINATURA DO PROFESSOR PARTICIPANTE 

 

 

 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “SABERES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS 

EM   UMA   ESCOLA   DE  ENSINO  MÉDIO  NO  SUL   DA  BAHIA:   CONTRIBUIÇÕES   PARA   O 

ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”,eu Enéias Murilo Cerqueira da Silva, declaro ter 

cumprido as exigências do termo IV.3, da Resolução CNS 510/16, a qual estabelece diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Porto Seguro:  de  de2019. 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXO 03 - Termo de Assentimento Livre Esclarecido 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO IVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada pesquisa “SABERES SOBRE ANIMAIS 

PEÇONHENTOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO SUL DA BAHIA: CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”, sob a responsabilidade de Enéias 

Murilo Cerqueira da Silva, aluno do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO – da 

Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo – Campus São Mateus. 

A pesquisa tem como objetivo produzir material didático sobre o tema Animais peçonhento, bem como discutir o 

conhecimento que se tem sobre esses animais, contemplados no Currículo Básico Estadual. 

Metodologia da pesquisa: A pesquisa acontecerá em três partes: uma com os estudantes, outra com os 

professores de Biologia e outra com o livro didático. Você integrará cada etapa com os alunos, através da qual 

participará de uma oficina cujo tema é “Animais Peçonhentos” e terá que responder um questionário como 

perguntas discursivas e de múltipla escolha. Suas respostas serão analisadas pelo professor-pesquisador. Além 

disso, participará da produção de um manual ilustrado sobre animais peçonhentos e da construção de uma 

coleção didática sobre esses animais. 

 

Benefícios da pesquisa: Os participantes da pesquisa poderão ser beneficiados com o entendimento sobre o  

tema animais peçonhentos, o qual poderá ser compartilhado com a sua comunidade, e com a oportunidade de 

mudar esse cenário de alta mortandade das serpentes, aranhas e escorpiões, possibilitando reflexões acerca do 

assunto. Os dados coletados trarão benefícios para área da Biologia e da Saúde, respaldando sugestões de 

estratégias pedagógicas, de produção de materiais didáticos na área de Biologia que ajude na construção da 

aprendizagem significativa e de intervenção no conhecimento dos estudantes e professores, proporcionando-lhes 

um momento que envolva também as práticas de atividades lúdicas. 

 

Riscos e desconfortos: Em atendimento à Resolução CNS 510/16, considera-se que toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos 
ou posteriores, no plano individual ou coletivo, independentemente do tipo de pesquisa. Dentre os riscos que 

frequentemente existem, a presente pesquisa pode apresentar riscos de:*Provocar cansaço ou aborrecimento nos 
participantes ao responder o questionário; * Provocar constrangimento no participante ao se expor durante a 
aplicação do questionário. Acredita-se que o presente trabalho apresenta riscos mínimos a seus participantes. 

Cabe ressaltar que os participantes da pesquisa terão a garantia de desistir de participar a qualquer momento da 
pesquisa, caso se sintam impossibilitados de participar ou de responder o questionário por completo, sem 
prejuízo de nenhuma ordem para eles. Será garantido aos participantes suporte com acompanhamento 

psicológico caso haja necessidade, pelo tempo que desejar (sua participação será voluntária e não haverá 

remuneração alguma (pagamento) para os estudantes ou para seus pais, e todas as despesas 
com a pesquisa serão pagas pelo pesquisador). 

É importante dizer que os dados dos participantes da pesquisa serão mantidos em sigilo, durante todas as fases da 

pesquisa, inclusive após publicação. Nesse sentido, os nomes dos participantes da pesquisa na escrita dos 

resultados e na análise dos dados serão fictícios. 

 

Os dados serão organizados, categorizados e analisados por meio da Análise Textual Discursiva sob a 

perspectiva qualitativa e quantitativa, com o intuito de melhor compreender os fenômenos investigados,  

buscando responder aos objetivos pretendidos por este trabalho. 

 

A sua participação na pesquisa é voluntária, caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo e você 

não mais será contatado(a) pelo pesquisador. Garantimos ainda que, caso ocorra danos morais ou materiais 

relacionados à pesquisa, os participantes serão indenizados, conforme à lei vigente (resolução 510/2016). 

 
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o (a) Sr. (A) pode contatar o pesquisador, 
por meio do telefone (73) 99163-1203 ou pelo e-mail: embio2@hotmail.com. Você também pode contatar o 
Comitê de Ética em Pesquisa – Campus do Ceunes pelo telefone (27) 3312-1519, e-mail: 

cepceunes@gmail.com/ comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br, endereço Rodovia BR 101 Norte, Km 60, 
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Bairro Litorâneo, São Mateus, ES, CEP: 29.932-540. 

 
Nesse sentido, gostaria de contar com a sua colaboração, através de seu Assentimento Livre e Esclarecido. 

 
 

OBS.: Esse termo de Assentimento Livre e Esclarecido será lido para o(a) menor participante da pesquisa 
na presença de uma testemunha. 

 
 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

Eu, fui informado(a) 
 

pelo pesquisador responsável do presente estudo sobre os detalhes descritos neste documento. Entendo 

que eu sou livre para aceitar ou recusar e que posso interromper a minha participação a qualquer momento 

sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito 

acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO e tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 
 

Eu recebi uma via deste Termo de Assentimento, de igual teor, assinada pelo pesquisador principal e  

rubricada em todas as páginas. 

 

 

Porto Seguro,  de  de2019. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO (A) MENOR PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “SABERES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS 

EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO SUL DA BAHIA: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

ENSINO/APRENDIZAGEM EM ZOOLOGIA E SAÚDE”, eu, Enéias Murilo Cerqueira da Silva, declaro 

ter cumprido as exigências do termo IV.3, da Resolução CNS 510/16, a qual estabelece diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 
 

Porto Seguro,  de  de2019. 

 

 

 

 
 

 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

 


