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Introdução

As serpentes são animais vertebrados, carnívoros, 
que pertencem ao grupo dos répteis. Podem ser 
classificadas em dois grupos básicos: as peçonhentas, 
que são aquelas que conseguem inocular seu veneno no 
corpo de uma presa ou vítima, e as não peçonhentas, 
ambas encontradas no Brasil, nos mais diferentes tipos 
de habitat, inclusive em ambientes urbanos, Instituto 
Butantan [1].

Ainda nos dias de hoje os acidentes por animais 
peçonhentos constituem um problema de Saúde Pública 
para países em desenvolvimento, dada a incidência, a 
gravidade e as seqüelas deixadas no doente. Dentre os 
países sul-americanos o Brasil é o que apresenta maior 
número de acidentes/ano, Who[2]. As serpentes 
venenosas existentes no Brasil pertencem aos gêneros 
Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus, que são 
responsáveis por mais de 20.000 acidentes notificados 
anualmente ao Ministério da Saúde, Ribeiro & Jorge 
[3].

Um dos principais fatores responsáveis por esses 
elevados índices é a falta de conhecimento da 
população geral sobre a biologia desses animais 
peçonhentos, bem como sobre a prevenção de 
acidentes. Informações estas que, geralmente, são 
abordadas durante as aulas das disciplinas “Ciências”  e 
“Biologia”. Porém, devido a alguns fatores, como a 
precariedade de recursos didáticos e a deficiência na 
formação dos professores, o mais utilizado dos recursos 
continua sendo o livro didático, o qual, “devido ao 
baixo poder aquisitivo da população e à elevada taxa 
de evasão escolar, talvez represente o único texto com 
que muitos brasileiros interagem durante suas vidas”, 
[4,5].

O livro didático vem assumindo certa importância 
dentro da prática de ensino brasileira nestes últimos 
anos, isso é notável, principalmente, em países como o 
Brasil, onde a precaríssima situação educacional faz 
com que ele acabe determinando conteúdos e 
condicionando estratégias de ensino de forma decisiva, 
Santos [6]. Portanto, torna-se de suma importância que 
as informações contidas no mesmo sejam suficientes e 
corretas.

Considerando-se a extrema carência de informações 
sobre a composição da comunidade de serpentes e 

acidentes ofídicos em livros didáticos, surgiu a 
preocupação de fazer uma análise dos principais livros de 
biologia adotados no Ensino Médio na região 
metropolitana do Recife.

Material e métodos

Foi realizada uma revisão na literatura científica sobre o 
tema Serpentes e acidentes ofídicos e feita uma seleção de 
3 livros didáticos mais utilizados na região metropolitana 
do Recife: SOARES, J. L. Biologia no terceiro milênio [7]; 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da 
Biologia Moderna [8]. LOPES, S.; ROSSO, S. Biologia
[9]. A análise dos problemas conceituais e metodológicos 
consistiu de leitura rigorosa e observação meticulosa dos 
livros, para que pudessem ser analisados e detectados os 
problemas conceituais e metodológicos, ou seja, foram 
observadas a terminologia científica, precisão e atualização 
conceitual, a presença de antropocentrismo,
presença/ausência de conteúdos relevantes sobre o tema 
ofídico e o tipo de abordagem realizada, incluindo a 
preocupação com a contextualização, uso de idéias 
alternativas, proporção entre texto e ilustração.

Resultados

Dentre os livros analisados, os erros encontrados foram:

SOARES, J. L. Biologia no terceiro milênio [7].
A diferenciação entre serpentes peçonhentas e não-

peçonhentas, é dada através de um quadro ou listagem 
contendo informações sobre características anatômicas e 
hábitos de cada grupo de serpentes. Mas os referidos 
critérios de diferenciação não são adequados à diversidade 
de serpentes brasileiras, uma vez que, existem serpentes 
peçonhentas com cabeça que se destaca do corpo, contudo 
há também serpentes não-peçonhentas com este tipo de 
cabeça. O mesmo ocorre com outros critérios tradicionais 
como cabeça com escamas pequenas ou com placas 
grandes, olhos com pupila em fenda vertical ou 
arredondada, escamas ásperas e lisas.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da 
Biologia Moderna [8].

No livro trata-se do assunto cordados e dentro dele 
aborda um pequeno trecho a respeito da Classe Reptilia, 
que além de ser muito resumido e trazer poucas 
características dos repteis em geral, o livro usa freqüente o 



termo cobra como sinônimo de serpente induzindo o 
leitor ao erro, pois em termos acadêmicos, as cobras 
seriam apenas as que verticalizam e abrem as costelas 
nucais – as najas. E o termo serpente designa qualquer 
espécie de ofídios.

LOPES, S.; ROSSO, S. Biologia [9].

Os principais problemas conceituais foram à 
escassez de dados relacionados à anatomia, funções 
como controle da temperatura, movimentação, 
respiração e também comportamentos específicos como 
a defesa antipredatória, entre outros aspectos.

Outro problema refere-se à ausência de informações 
sobre a fosseta loreal, orifício entre o olho e a narina, 
característica das serpentes que possuem dentição 
solenóglifa e, portanto, são peçonhentas. Ausência de 
caracterização, utilização e tipos de soro antiveneno ou 
antipeçonhento.

O problema conceitual mais preocupante consistiu 
na falta de recomendações sobre o atendimento ao 
acidentado ofídico.

Discussão

Os livros didáticos não apresentaram as informações 
de forma adequada. Pôde-se observar a omissão de 
conhecimentos relevantes, fato constatado, 
principalmente, nos livros de Sônia Lopes e Amabis, 
apresentados em volume único. Esse Livro didático se 
caracteriza por apresentar o tema das serpentes de 
forma sintética. 

A escassez de informações e a omissão de 
conhecimentos podem ser prejudiciais ao trabalho de 

reflexão e análise crítica e, não contribuem para orientar os 
cuidados de prevenção e atendimento ao acidentado 
ofídico.  
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