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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O TEMA ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

Edna Maria Amaral (Pós-graduanda em Biologia Evolutiva – UEPG; ednmaral@gmail.com)1 

Rafael de Oliveira Kraus (Licenciado em Ciências Biológicas; rafaelkraus12@hotmail.com)2 

Gisele Aparecida Janiaki (Agente universitária; DEBIO-UEPG; jorgeiarmull@hotmail.com)3 

Ivana de Freitas Barbola (Profa. Dra.; DEBIO – UEPG; ibarbola@yahoo.com.br)4 

 

Resumo: A grande diversidade de animais peçonhentos encontrados nos mais diversos ambientes reforça a 

necessidade de maior cuidado para que não sejamos vítimas de algum tipo de acidente com essas criaturas que 

rondam nosso dia-a-dia. Ainda hoje, boa parte da população não tem conhecimentos adequados sobre a biologia e 

os riscos oferecidos por alguns desses animais, em função da grande toxicidade de seu veneno. Neste contexto, a 

proposta do presente trabalho foi realizar diversas ações educativas, como exposições didáticas e palestras curtas 

para estudantes da educação básica de escolas públicas e particulares de Ponta Grossa, PR, a respeito do tema 

“animais peçonhentos que representam consideráveis riscos à saúde humana” e aprofundar este assunto, tendo em 

vista sua relevância para a comunidade local. Buscou-se, assim, contribuir com informações atuais sobre a biologia 

e a ecologia das espécies animais de importâncias médicas mais comuns na região, procurando desenvolver e 

promover ações de caráter preventivo contra estes agravos. 

Palavras-chave: Ação educativa. Prática pedagógica. Animais peçonhentos. Educação em saúde. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“Conhecendo os insetos e outros artrópodes dos Campos Gerais do Paraná”. 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade escolar da educação básica de escolas públicas e particulares da cidade 

de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios do Departamento de Biologia Geral, da UEPG e diversas escolas da 

cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Os processos e produtos da ciência impregnam nosso cotidiano e além da divulgação 

da ciência, é fundamental que se promova a apropriação desses conhecimentos pela população 

como forma de inclusão social (Marandino, 2005). Este trabalho resultou da observação de que 

o tema “animais peçonhentos”, embora abordado de uma forma pouco contextualizada nas 

aulas de Biologia, sempre desperta grande interesse dos escolares e também da população como 

um todo (Souza; Souza, 2005). A partir daí, foram propostas diversas ações educativas sobre 

este assunto, como estratégia de ensino que busque despertar maior interesse dos educandos e 

facilite o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Biologia, da Educação Básica 

(Iarmul; Barbola, 2016). 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo geral executar diversas ações educativas sobre o 

tema “animais peçonhentos”, como estratégia de ensino para despertar o interesse dos 

educandos para o tema e facilitar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 

Biologia, da Educação Básica.  
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Foram objetivos específicos: construir modelos didáticos e cartazes, reunir imagens, 

textos e vídeos sobre os principais animais peçonhentos que ocorrem na região; organizar 

exposições didáticas e apresentar palestras curtas e dialogadas, com ênfase  na abordagem sobre 

as relações dos seres vivos com o homem, as modificações ambientais, comportamentais e 

hábitos de vida da população que favorecem a proliferação de organismos que causam 

transtornos à saúde humana. 

METODOLOGIA 

No início do segundo semestre de 2018, os autores visitaram quatro escolas de Ponta 

Grossa, a fim de apresentar a proposta de trabalho para as professoras responsáveis pelas 

disciplinas de Ciências e Biologia e também para as diretorias pedagógicas que prontamente 

aceitaram participar do projeto. 

Após incorporar várias sugestões apresentadas pelas professoras das escolas, como 

por exemplo, a indicação dos espaços adequados para a instalação da exposição e quais os 

assuntos mais relevantes a serem abordados, iniciou-se a seleção bibliográfica e a produção de 

slides para projeção em multimídia, cartazes ilustrativos e modelos didáticos dos animais 

peçonhentos mais encontrados na região. Para a confecção dos modelos didáticos, buscou-se 

utilizar materiais duráveis e de baixo custo, como por exemplo tecido em feltro, massas de 

modelar, EVA, biscuit e papel kraft. 

Em seguida, as atividades foram agendadas nas escolas. Procedeu-se, então, à 

instalação e execução da sequência didática nos espaços dos laboratórios de Ciências das 

escolas parceiras, de acordo com um calendário previamente elaborado.  

Ao final das ações educativas, era solicitado aos estudantes que registrassem sua 

avaliação do aprendizado e do interesse pelo tema. 

 

RESULTADOS 

Com o intuito de enriquecer e auxiliar as ações educativas, tornando-as mais atrativas 

e possibilitando maior entendimento sobre os temas abordados, foram produzidos cartazes e 
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modelos didáticos de abelha, lagarta, aranha, escorpião e serpente, a partir de diferentes 

materiais. (Figura 1). 

Figura 1 – Modelos em biscuit, feltro e papel de escorpião, aranha, lagarta Lonomia, abelha e serpente. 

 

 

 

 

A dinâmica do trabalho nas escolas participantes seguiu uma exposição dialogada 

sobre o tema “animais peçonhentos”. A sequência foi organizada de tal forma que os 

exemplares de animais conservados em álcool 70% (oriundos das coleções dos laboratórios da 

UEPG), os modelos didáticos e os cartazes contendo informações sobre as diferentes espécies 

eram dispostos nas bancadas dos laboratórios, levando-se em consideração a adequação do 

espaço bem como a circulação dos alunos ao longo da exposição (Figura 2).  

Após a organização/instalação da sequência, as turmas de diferentes séries eram 

levadas da sala de aula para visitar a exposição, acompanhadas dos professores responsáveis 

pela disciplina. Cada uma das turmas permanecia no local por aproximadamente duas horas. 

Durante este tempo eram apresentadas informações a respeito da morfobiologia, 

comportamento, o papel dos animais venenosos e peçonhentos na natureza e importância deles 
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para a saúde humana. Também eram abordadas questões sobre os riscos de acidentes e medidas 

de prevenção e controle desses animais. 

Figura 2. Participação de estudantes na exposição didática em uma das escolas participantes. 

 

No decorrer das atividades, eram levantadas várias dúvidas e curiosidades pelos 

estudantes que também puderam visualizar e manusear os exemplares sob microscópio 

estereoscópio e observar cartazes e imagens em slides com informações relevantes dos animais 

de importância para a saúde humana.  

Um painel de papel kraft era disposto sobre o quadro de giz e todos os estudantes 

eram incentivados a registrar suas impressões sobre a sequência didática e o tema abordado 

(Figura 3). Cerca de um terço apenas fez alguma anotação no painel sobre o que achou da 

exposição, embora a grande maioria tenha manifestado verbalmente a sua satisfação em 

participar da atividade. A seguir alguns registros dos alunos: 

Figura 3 – Avaliações de escolares sobre a exposição didática de animais peçonhentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo de elaboração e aplicação da exposição didática, notou-se que os 

estudantes já possuíam certo conhecimento sobre o tema abordado, porém foram registradas 

algumas deficiências na compreensão de conceitos importantes sobre a biologia e a 

identificação das espécies venenosas e peçonhentas, quais as medidas de combate à proliferação 

desse animais em ambientes urbanos e como proceder em caso de acidentes (Iarmul; Barbola, 

2016).  

A execução destas ações educativas propiciou uma reflexão mais aprofundada acerca 

das metodologias de ensino aplicadas atualmente nas salas de aula, despertando para a 

importância da realização da prática como ferramenta auxiliar extremamente importante para a 

fixação dos conteúdos ministrados, possibilitando o contato direto dos alunos com os 

exemplares de animais de importância para a saúde humana. Notou-se também que houve uma 

melhora na compreensão do tema após a execução da atividade, justificando a importância da 

utilização dos modelos e coleções didáticas como fontes de conhecimento direto do aluno com 

o objeto estudado. 
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