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Resumo: Com o passar dos anos a educação vem recebendo adaptações, não somente em meios tecnológicos, 
mas em fontes complementares do ensino. Neste sentido as exposições são atividades relacionadas muitas vezes 

a projetos de extensão, que possibilitam o acesso a informações de educação científica e conhecimento não 

somente a alunos, escolas, mas também a comunidade, e como resposta ao crescente número de mudanças no 

campo educacional, indo além, e chegando aos espaços não formais as exposições ganham destaque. Nosso 

objetivo neste artigo, foi proporcionar alunos de um colégio da cidade de Ponta Grossa, uma reflexão sobre a 

importância e conservação de serpentes. A exposição foi realizada por acadêmicos dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Ciências Biológicas da UEPG, no intuito de levar conhecimento e motivar alunos neste 

processo de aprendizagem, salientando a importância e preservação das espécies e suas relações ecológicas. 

Gerando resultados positivos. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

" Projeto Zoologia em Foco" 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto visa contemplar e transmitir conhecimento aos alunos acadêmicos, escolas 

estaduais, municipais, particulares, Universidades de Ponta Grossa e região dos Campos 

Gerais e a comunidade que visitam os laboratórios de Zoologia, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, e também a quem nos solicitam a execução de exposições em suas instituições 

de ensino.   

Neste artigo trataremos da exposição Serpentes, realizada no Colégio Vila Militar na 

cidade de Ponta Grossa, sendo essa exposição solicitada por uma das representantes do 

colégio.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

1.Ponta Grossa PR  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Escolas estaduais e particulares 

- Universidade Estadual de Ponta Grossa  

- Neste artigo – Colégio Vila Militar- Ponta Grossa/PR 

JUSTIFICATIVA 

Com as adaptações que a educação vem tendo ao longo dos anos, principalmente 

relacionadas a tecnologias e recursos midiáticos, é notória a readequação de algumas formas 

de ensinar, principalmente de complementar o ensino, deixando os discentes mais fixos e 

atentos ao conteúdo, o que muitas vezes é uma tarefa difícil para os docentes. Percebe-se uma 

necessidade da educação científica para todas as pessoas, não somente em salas de aula que 

são ambientes formais, mas também em ambientes não formais, que abrangem a sociedade 

como um todo.  

O ensino tradicional ainda é muito presente, e marcou bastante o ensino de ciências, 

sem muitas vezes haver uma relação, ou interação com outras áreas ou até mesmo com os 

conteúdos em si, não indo além do que consta nos livros didáticos.  

As teorias da educação que nortearam a escola tradicional confundem-se com as 

próprias raízes da escola tal como a concebemos como instituição de ensino. Não é 
falso afirmar que o paradigma de ensino tradicional foi um dos principais a 

influenciar a prática educacional formal, bem como o que serviu de referencial para 

os modelos que o sucederam através do tempo. Interessante. É perceber que a escola 
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tradicional continua em evidência até hoje. Paradoxo? … possível, mas É necessário 

reconhecer que o cárter “tradicional atual” da escola passou por muitas modificações 

ao longo de sua história (Denise Maria Maciel Leão1999). 

 

O professor, não pode deixar de cumprir suas funções ao exercício da docência, 

professor tem papel de “orientar” as atividades e o ensino, percebendo como cada aluno 

desenvolve a proposta do aprendizado significativo, retirando os obstáculos que dificultam 

tais aprendizagem, estruturando a aula a partir das necessidades geradas, de forma integradora 

e mediadora do saber, estruturando conteúdos de forma clara e organizada, e planejada.  

O professor, hoje, é aquele que ensina o aluno a aprender e a ensinar a outrem o que 

aprendeu. · Elemento incentivador, orientador e controlador da aprendizagem. 

Porém, não se trata aqui de um ensinar passivo, mas de um ensinar ativo, no qual o 
aluno é sujeito da ação, e não sujeito-paciente. Em última instância, fica evidente 

que o professor, agora, é o formador e, como tal, precisa ser autodidata, integrador, 

comunicador, questionador, criativo, colaborador, eficiente, flexível, gerador de 

conhecimento, difusor de informação e comprometido com as mudanças desta nova 

era. (O TRADICIONAL E O MODERNO QUANTO À DIDÁTICA NO ENSINO 

SUPERIOR, 2011). 

Pensando nestes questionamentos do processo escolar, em que o ensino de Ciências/ 

Biologia é passado, vemos que a ciência, vem gerando mudanças por órgãos governamentais, 

vemos que as exposições por mais que sejam consideradas espaços não formais de ensino, é 

onde alunos e a comunidade principalmente, tem acesso a uma aprendizagem e ao 

conhecimento científico e tecnológico, lhes permitindo uma maior reflexão e criticidade 

frente a problemas ambientais da fauna e flora. As exposições geram criação de materiais, 

experimentos, demonstrações, além de ser possível associar e abranger muito mais ao 

cotidiano dia a dia e até mesmo com filmes, desenhos de ficção.  

OBJETIVOS: 

GERAL 

Instruir alunos e professores do colégio, promovendo conhecimento sobre os 

aspectos gerais de serpentes, suas relações ecológicas e com a sociedade, devido aos impactos 

ambientais pela diminuição da biodiversidade, realizando uma exposição para despertar o 

interesse dos alunos pela preservação e cuidado.   

METODOLOGIA 

A exposição realizada no colégio Vila Militar, faz parte do Projeto de Extensão 

“Zoologia em Foco”, do laboratório de Zoologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

foi desenvolvida pelos professores responsáveis e por acadêmicos do curso de Licenciatura e 
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Bacharelado em Ciências Biológicas da universidade, os quais são voluntários no projeto, 

lembrando que o projeto desenvolve outras exposições.  

Mediante a solicitação do pedido feito pelo colégio para a realização da exposição, 

foram designados os procedimentos e instrumentos que seriam utilizados, assuntos relevantes 

a serem abordados, sendo escolhido para a temática as serpentes, por se tratar dentro do 

contexto de animais peçonhentos, podendo atribuir sua relação com o meio ambiente e suas 

relações ecológicas, que impactam a sociedade. A exposição foi realizada para alunos do 

ensino fundamental, em dois dias distintos.  

O desenvolvimento da exposição se deu pela criação de alguns materiais didáticos, 

imagens impressas, informações gerais, diferenças entre serpentes, características específicas, 

conservação e a utilização de serpentes e outros materiais que fazem parte do acervo do 

laboratório.  

A exposição foi realizada dentro de uma das salas de aula do colégio, dividida em 4 

stands, com os conteúdos referentes as serpentes, desta forma facilitando a compreensão e 

entendimento e curiosidade dos alunos. O 1° stand explicou sobre os quatro tipos de dentições 

das serpentes, e quais espécies eram relacionadas, e quais espécies são encontradas em nossa 

região, diferenças, semelhanças e características de cada uma, utilizando os modelos didáticos 

de dentições, e modelo didático feito em madeira da projeção de serpentes de dentição 

solenóglifas, e alguns exemplares em via úmida, expostos em bandejas. Já no 2° stand, foi 

trabalhado a relação das serpentes com mitos e verdades, principalmente pela morte de 

serpentes atribuídas aos mitos, como é o desenvolvimento do soro antiofídico e local para 

recebimento do mesmo em nossa cidade, e uma comparação com o número de acidentes com 

serpentes relacionados a outros tipos de acidentes, o crime ambiental no caso de matar 

serpentes, tendo como suporte, imagens, tabelas comparativas. Somando- se a estas 

definições, explicou a diferença entre animais venenosos e peçonhentos, diferenças que levam 

muitos alunos, e a comunidade o a ter dúvidas e receio destes animais e a importância com a 

relação ecológica e também o porquê as serpentes estão cada vez mais nos perímetros 

urbanos. No 3° stand trabalhou os aspectos fisiológicos das serpentes, como o esqueleto, os 

quais elas possuem por serem animais vertebrados, pele, órgãos e forma de locomoção. Levou 

o esqueleto de uma cascavel, e pedaços de pele de algumas serpentes, que faz parte do acervo 

do laboratório. E o 4° stand fez menção ao comportamento das serpentes, relacionando ao 
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ataque, e quando as mesmas sentem-se ameaçadas, alimentação, e a reprodução. Utilizando 

imagens ilustrativas, ovos em via úmida (algumas espécies de serpentes são ovovivíparas), e 

exemplares em via úmida de algumas serpentes.  

Em todos os stands, principalmente no 1° e 2º, procurou trabalhar a importância e 

conservação das espécies principalmente para o controle biológico, pois algumas espécies 

enquadram-se dentro de animais peçonhentos, enfatizando a preservação, cuidado e a 

importância industrial com os soros e até mesmo fabricação de medicamentos.   

RESULTADOS 

Durante a exposição muitos alunos demonstraram interesses, curiosidades e até 

mesmo dúvidas sobre as serpentes, alguns explanando já ter visto e tido contato com algumas 

das serpentes, e até mesmo relato de histórias ditas a eles, que encaixam-se aos mitos e 

verdades. Desta forma sendo positivo e de retorno imediato, pois vimos o quanto a exposição 

é benéfica para o ensino e aprendizagem, norteadora de conhecimento e o quanto os alunos 

interagem e motivam-se para melhorar as relações com o ambiente, enfatizando assim a 

educação ambiental.  

FOTOS 

Figura 1 – Exposição no colégio Vila Militar -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: Explanação da temática descrita. 
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Figura 2 – Exposição no colégio Vila Militar -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Observação da pele de serpente, vista pela aluna. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exposição mostra momentos de interação e propagação de conhecimentos 

científicos, somados aos conhecimentos populares, que acabam por transformar e gerar 

resultados positivos, agregando o sentimento de cuidado e preservação, de fundamental 

importância para o processo de ensino e aprendizagem destes alunos. A exposição de maneira 

geral, promoveu uma aproximação maior com a ciência, neste caso a biologia, em específico 

as serpentes. Esse projeto de extensão possibilitou a relação Universidade e Educação Básica 

com o intuito de trazer para o campo da academia problemas da Educação Básica na tentativa 

de colaborar, maximizar conhecimentos e inserir o futuro profissional na prática cotidiana.  
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