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Não vim aqui, disse eu, para fazer um discurso, mas para conversar.  
Farei perguntas, vocês também. As nossas respostas darão sentido ao tempo  

que passaremos juntos aqui.  
Parei. Houve um silêncio cortado por um deles que falou:  

- Muito bem, acho que é bom assim. Realmente não gostaríamos que você fizesse  
um discurso. Tenho já uma primeira pergunta.  

- Pois não, disse eu.  
- O que significa mesmo perguntar? (...)  

Insistimos, porém, em que o centro da questão não está em fazer com a pergunta  
"o que é perguntar?" um jogo intelectual, mas viver a pergunta, viver a indagação,  

viver a curiosidade, testemunhá-la ... 
Paulo Freire (2002, p. 47-48) 

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 26º Ed. RJ: Paz e Terra, 2002. 
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RESUMO 

 
  Esse estudo foi desenvolvido na linha de pesquisa Formação de 
Professores de Ciências e Matemática, do Programa de Pós-Graduação 

acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (PPG-ECFP/UESB), campus de Jequié. A 
pesquisa tem como objetivo mapear os trabalhos de conclusão de curso 
(monografias) desenvolvidos na Licenciatura em Ciências Biológicas 
(DCB/UESB) e analisar algumas características dessa produção acadêmica 
como produto da Iniciação Científica, assim como verificar sua importância no 
contexto da formação dos futuros professores. A abordagem metodológica, 
constitui-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, realizada através de análise 
documental e entrevistas semi-estruturada, abertas e individuais. Dessa forma, 
estruturamos os resultados em dois momentos: Um primeiro momento, a 
análise documental, onde analisamos a produção acadêmica realizada pelos 
licenciados em biologia, apontando que entre os anos de 2002 a 2010, 16 turmas 
concluíram o Curso de licenciatura em Ciências Biológicas e foram produzidas 
301 monografias; entretanto foram localizadas e analisadas 259. A educação 
básica é a mais investigada nesses estudos e dentro desse nível de ensino a 
caracterização e percepção do aluno, o ensino/aprendizagem e os recursos 
didáticos tiveram destaque nos trabalhos. Grande parte dos estudos (218) é 
descritiva ou de diagnóstico, somente 41 são trabalhos de intervenção. Ainda na 
abordagem metodológica 231 trabalhos são de natureza qualitativa, 25 são 
quali-quantitativa, somente 3 trabalhos são quantitativos. Os instrumentos de 
coleta mais utilizados são os questionários (126) seguidos pelas entrevistas (92). 
Um segundo momento, análise das entrevistas, no qual categorizamos os 
resultados encontrados para facilitar a leitura e entendimento e responder aos 
objetivos propostos. A primeira categoria, entendendo o processo de iniciação 
científica, aponta o conceito de iniciação científica de acordo com as respostas 
dos discentes entrevistados. A segunda categoria, as dificuldades encontradas 
que permearam entre questões sobre o tema para a produção, as orientações ou 
a falta delas, as dificuldades com os recursos para a construção do aporte 
teórico, como também a dificuldade na leitura e na síntese das ideias e, por fim 
a terceira e última categoria, as possíveis contribuições da produção acadêmica 
como Iniciação Científica na formação inicial que perpassou por diversos 
pontos da construção dos trabalhos desenvolvidos e, vai desde o conhecimento 
adquirido ao estudo das normas da ABNT até o desenvolvimento do lado 
crítico reflexivo dos discentes/professores. Assim sendo, consideramos que a 
Iniciação Científica precisa ser melhor entendida na academia como viés 
necessário para a iniciação à pesquisa, já que se trata de um processo contínuo e 
relevante na aprendizagem dos alunos, pois possibilita o desenvolvimento 
individual e coletivo, pessoal e profissional dos envolvidos além de suscitar o 
perfil crítico-reflexivo. 
 
Palavras-chave: Monografias; Iniciação Científica; Ciências Biológicas; 
Formação; Educação. 
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ABSTRACT 

 

 This study was developed in the research thread Science and Mathematics 
Teachers’ Training of the Academic Graduate Program in Science Education and 
Teachers’ Training at the State University of Southwest Bahia (PPG-
ECFP/UESB) Jequié campus. The research aims to map the course works 
(monographs) developed at the Undergraduate Course in Biological Sciences 
(DCB / UESB) and examine some characteristics of this academic production as 
a product of Scientific Initiation, as well as to verify its importance in the 
training of future teachers. The methodological approach, consists of a quali-
quantitave research, conducted through literature review and semi-structured, 
open and individual interviews. Thus, the results were structured in two 
phases: the first moment was the literature review, which analyzed the 
academic research undertaken by undergraduates in biology. The results show 
that between the years 2002 to 2010, sixteen (16) groups completed the 
undergraduate course in Biological Sciences and 301 monographs were 
produced, however only 259 were located and analyzed. Basic education is the 
most investigated issue in these studies and within this level, characterization 
of the student, teaching / learning process and teaching resources were 
highlighted in the course works. Most studies (218) are descriptive or 
diagnostic, only 41 are intervention studies. Still in the methodological 
approach, 231 course works are qualitative in nature, 25 are quali-quantitative 
and only 3 are quantitative. Questionnaires were the data collection instruments 
the most widely used (126) followed by interviews (92). A second moment was 
the analysis of the interviews, in which the results were categorized in order to 
facilitate reading and understanding and respond to the proposed objectives. 
The first category, understanding the process of scientific initiation, brings forth 
the concept of scientific initiation according to the answers of the interviewed 
students. The second category, the encountered difficulties that permeated 
questions on the subject of the production, the guidelines or lack of them, the 
difficulties with the resources to build the theoretical framework as well as the 
reading difficulties and those of synthesizing ideas and finally the third and 
final category, the possible contributions of academic production as scientific 
initiation in the initial training that pervaded various points of construction of 
the finished course works, and goes from the acquired knowledge to the study 
of the ABNT and the critical reflective development of the students / teachers. 
Therefore, we believe that undergraduate research needs to be better 
understood in the academia as necessary bias for scientific initiation research, 
since it is a continuous and relevant process to students' learning as it allows 
the individual and collective, personal and professional, development, of those 
involved as well as raises the critical and reflective profile. 
 
Keywords: Monographs; Undergraduate research; Biological Sciences, 

Education, Training. 
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APRESENTAÇÃO  

 O CAMINHO PERCORRIDO PARA A ESCOLHA DA 

TEMÁTICA DA PESQUISA 

 

 A formação do professor sempre foi um ponto de reflexão no contexto da 

minha vida profissional. Depois de trabalhar por mais de 15 anos na educação 

básica como professora leiga de Ciências e Biologia, resolvi prestar vestibular 

por acreditar que a academia poderia contribuir para o meu aprendizado. 

 Ingressei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 

Jequié-BA em 2003, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A cada 

semestre entendia que tinha feito à escolha correta. O curso era realmente muito 

bom; éramos uma turma de 40 alunos (bacharelandos e licenciandos), com 

olhares diferenciados, mas com uma única certeza: entramos na Universidade 

em busca de mais conhecimentos. 

 Observei que no quinto período acadêmico, meus colegas demonstravam 

algumas insatisfações em relação à habilitação escolhida no curso, o que 

provocou trocas de licenciatura para bacharelado ou de bacharelado para 

licenciatura. Na UESB, a opção pelo tipo de habilitação é definida no ato da 

inscrição para o vestibular, no entanto, muitos discentes desistem de suas 

opções, após cursar três ou quatro semestres entendendo que não fizeram a 

opção adequada. 

 Começamos a fazer algumas associações ou encontrar diferenças entre a 

habilitação escolhida, mesmo frequentando a mesma sala e assistindo às 

mesmas aulas. Entendíamos que os bacharelandos estavam sendo preparados 

para a pesquisa e que os licenciandos para a prática de ensino; esse pensamento 

estava de acordo com a maneira dicotômica com que os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado são tratados nos currículos e, de certa maneira, esboça uma 

separação entre a pesquisa e o ensino. Infelizmente, essa desarticulação entre 

ensino e pesquisa na academia tem privilegiado ora a pesquisa em detrimento 

do ensino, ora o ensino em detrimento da pesquisa. 

 Simultaneamente às aulas da universidade continuei trabalhando em 

sala de aula. Já conseguia, depois do primeiro semestre, preparar aulas 
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diferenciadas, inclusive contextualizando os diversos conteúdos de Ciências, 

além de propor algumas estratégias alternativas, diferentes das intermináveis 

cópias de conteúdo. Mesmo assim, eu ainda acreditava que um bom professor 

seria aquele que conseguisse trabalhar os extensos conteúdos de Ciências e 

manter a disciplina da classe.  

 De toda essa história eu só não conseguia entender por que meus alunos 

não assimilavam o conhecimento "transmitido" na sala de aula, já que sempre 

planejava as aulas da melhor forma possível. 

 Com o passar dos semestres tive que optar pela universidade e pedir 

afastamento da escola, já que se tratava de um curso diurno e ficava inviável 

tentar conciliar as duas atividades. Longe da sala de aula surgiram algumas 

indagações: Por que ensinar Ciências? Como eu poderia despertar nos meus 

alunos a vontade de aprender mais? De que forma aquele conteúdo contribuiria 

para a vida dos alunos? Por que eu nunca tinha trabalhado com meus alunos os 

conteúdos locais? Todos esses questionamentos geraram uma indagação: que 

tipo de professora eu tinha sido durante todo aquele período anterior ao 

ingresso na universidade? Essas reflexões me inquietaram e a partir desse 

momento, percebi que precisava fazer mais leituras para compreender alguns 

pontos existentes na formação docente. 

 Mesmo com tais questionamentos durante a graduação, eu não sabia o 

que era Iniciação Científica, não entendia a importância da pesquisa, nem 

tampouco que a prática do professor em si, já pode ser um espaço para o 

desenvolvimento natural da pesquisa. Por isso, encontrei grande dificuldade 

para elaborar o meu projeto de pesquisa para monografia de final de curso; não 

percebi que as disciplinas e a própria universidade proporcionava uma 

iniciação à pesquisa. Assim sendo, fiz e refiz o projeto diversas vezes até 

conseguir finalizá-lo, com uma proposta de pesquisa que investigou a prática 

dos meus antigos colegas de trabalho. 

 Terminei a graduação em 2007 e resolvi continuar os estudos 

ingressando em uma pós-graduação do tipo especialização, em que também 

trabalhei com a problemática da formação de professores. 
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 Pelo fato de vivenciar essa universidade desde a graduação, onde passei 

pelo processo de realização do trabalho monográfico, sem entender o 

verdadeiro sentido de sua realização, nem o significado desse ato para a minha 

formação professoral, e por retornar a essa instituição posteriormente, em 2008, 

como professora das disciplinas de “Metodologia e Prática de Ensino de Ciências” e 

“Metodologia e Prática de Ensino de Biologia”, disciplinas nas quais, entre outras 

coisas, é requerido que os licenciandos desenvolvam trabalho monográfico de 

conclusão de curso, que seja produto de pesquisa acadêmica na área de Ensino 

de Ciências/Biologia, e entender, nessa oportunidade, a importância do ato de 

pesquisar, encontrei no curso de pós-graduação, mestrado acadêmico em 

Educação Científica e Formação de Professores (DCB/UESB), no qual ingressei 

na primeira turma no ano de 2011, a conveniência de fazer uma análise desses 

trabalhos realizados pelos licenciandos, examinando detalhes que marcam essa 

produção acadêmica, com especial atenção à importância desses trabalhos no 

contexto da formação dos licenciandos em Biologia do curso do Campus de 

Jequié/BA.  

 Percebi que essa etapa da minha formação, possibilitou-me buscar 

explicações para os questionamentos que emergiram durante a graduação e que 

persistiram durante minha carreira docente, acerca da influência da Iniciação 

Científica e iniciação à pesquisa para a formação docente.  
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INTRODUÇÃO 
 

 A preocupação com a formação de professores tem se destacado entre 

pesquisadores da educação e ocupado espaço em debates, congressos, 

encontros, etc., como também tem se manifestado em instâncias 

governamentais por meio de documentos oficiais destinados à educação de 

uma forma geral.   

 Neste contexto, trabalhos importantes sobre formação de professores 

foram produzidos no Brasil e no mundo (NÓVOA, 1995; 2001; LIMA, 1996; 

ALARCÃO, 1996; MALDANER, 1999; 2000; ROSA; ASSIS; ROSA, 2001; 

CARVALHO, 2002; ROSA; SCHNETZLER, 2003; ROSA, 2004). Muitos desses 

trabalhos destacam a importância do exercício da pesquisa na formação inicial e 

continuada de professores, na perspectiva da superação da racionalidade 

técnica1 para uma prática docente problematizadora e contextualizada. 

Assim sendo, os resultados de muitas dessas pesquisas realizadas no 

campo educacional apontam rupturas de alguns paradigmas, como a 

racionalidade técnica e positivista, o que tem interferido no perfil da educação, 

perpassando a sala de aula, no que diz respeito, em meio a outros assuntos, a 

aspectos de conteúdos, metodologias, avaliações bem como, aspectos 

relacionados à formação inicial e continuada de professores e ao currículo. 

Nesta perspectiva, a formação inicial do professor deve proporcionar a 

Iniciação Científica e, consequentemente, a iniciação à pesquisa, visando a 

construção de conceitos científicos, o aprendizado quanto ao mundo da 

pesquisa, considerando a possibilidade de diagnosticar situações, verificar 

hipóteses, analisar ou testar estratégias de ensino-aprendizagem, implementar 

metodologias alternativas que contribuam para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, educacional, cultural e dessa forma despertar um maior interesse  

sobre a pesquisa nos licenciandos.  

                                                           
11

 A racionalidade técnica apresenta o professor como simples executor/reprodutor de saberes 
produzidos por outros estudiosos, mantendo assim uma relação linear entre o conhecimento 
teórico e prático. Assim sendo, o professor aprende o suficiente para administrar o processo 
ensino-aprendizagem (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004). Esse modelo orientou e de 
certa forma, orienta na área educacional as práticas pedagógicas seja nas escolas de educação 
básica ou nos cursos de formação de professores. 
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Dentro desse contexto, o ensino de Ciências enfrenta um novo momento, 

passa a sofrer influência da Ciência e a Tecnologia reconhecidas como 

atividades fundamentais para o desenvolvimento social, econômico, cultural 

(KRASILCHIK, 2000). 

Diante dessa situação, no final do século XX movimentos internacionais 

passaram a reivindicar a alfabetização científica para toda a população mundial, 

defendendo o fato de que tanto a ciência quanto a tecnologia fazem parte do 

cotidiano das pessoas, requerendo assim a democratização dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos. 

Ainda nesse sentido, o ensino de Ciências, entendido como chave para o 

desenvolvimento do país (CHAPANI, 2010), tem recibo desde então grandes 

contribuições de diversas pesquisas em todas as instituições do país. 

Pesquisadores têm demonstrado interesse na resolução dos diversos problemas 

envolvendo estrutura curricular, formação de professores, políticas públicas e 

questões relacionadas ao ensino/aprendizagem.  

Nessa perspectiva, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) – Campus de Jequié - BA, na tentativa de adequação ao contexto 

socioeducacional que emergiu a partir da década de 1990 e descrito 

anteriormente, marcado pela instituição de documentos oficiais, que requeriam 

mudanças na formação de professores para atuarem na Educação Básica, 

reformulou o antigo curso de Ciências com Habilitação em Biologia, criado na 

década de 1980, o qual deu lugar ao Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, implementado na UESB, campus de Jequié em 1999.  

O projeto do novo curso apresenta então a preocupação de contribuir 

para melhoria da formação profissional e do ensino de Ciências e Biologia. 

Assim sendo, foi introduzido no currículo o estímulo à prática da pesquisa em 

ensino e a articulação do projeto de pesquisa com a área de Educação em 

Ciências (TEIXEIRA, 2003). Tal inovação traz no seu ínterim a Iniciação 

Científica, processo no qual os alunos são estimulados à prática da pesquisa 

com temas relacionados a sua formação e atualizados em relação ao ensino de 

Ciências e Biologia, articulando as temáticas ligadas à Educação em Ciências, 

dando suporte para a elaboração da monografia no final do curso. 
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No Curso de Ciências Biológicas, a Iniciação Científica sempre foi 

estimulada pela área de educação, como também pelas outras áreas específicas, 

seja através de projetos de pesquisa ou extensão, palestras, seminários, seja 

pelas próprias disciplinas. Como resultados de parte desse incentivo foram 

desenvolvidos vários estudos científicos e registrados junto ao colegiado de 

biologia e à secretaria de cursos aproximadamente três centenas de trabalhos de 

conclusão de curso (monografias). Para tanto, no contexto deste trabalho, 

utilizaremos o termo “produção acadêmica” para o conjunto dessas 

monografias. Todavia, esse conjunto de monografias ainda não foi mapeado e 

organizado. Sendo assim, as perguntas norteadoras dessa pesquisa são:  

- Quais são as características da produção acadêmica elaborada pelos 

estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - Campus de Jequié nesses dez anos?   

- Qual o papel da Iniciação Científica na elaboração dessa produção e na  

formação inicial dos licenciados? 

Para respondê-las, traçamos os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

 Mapear os trabalhos de conclusão de curso (monografias) desenvolvidos 

na Licenciatura em Ciências Biológicas (DCB/UESB) e analisar algumas 

características dessa produção acadêmica como produto da Iniciação 

Científica, assim como verificar sua importância no contexto da formação 

dos futuros professores.  

 

 Objetivos Específicos:  

 Identificar as monografias de final de curso apresentadas pelos alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (DCB/UESB), no período 

1999 a 2010; 

 Classificar essa produção segundo categorias pré-definidas, descrevendo 

as principais características que envolvem essa produção acadêmica; 
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 Analisar a influência da Iniciação Científica na elaboração dos trabalhos 

de conclusão de curso e a importância desse processo para a formação 

inicial dos licenciandos. 

 

Reconhecemos que os trabalhos de conclusão de curso realizados na 

formação inicial pelos graduandos contribuem para a formação dos professores 

de Ciências e Biologia, bem como para uma análise/diagnóstico da realidade e 

perspectiva do ensino de Ciências na região onde a UESB está inserida. Dessa 

forma, o levantamento e a análise das monografias proporcionará a troca de 

conhecimentos, bem como a divulgação de resultados que podem 

provocar/favorecer o percurso formativo dos licenciandos, como a prática 

pedagógica nas instituições de educação e socialização dos conhecimentos na 

área. 

Essa dissertação está organizada em cinco seções. No texto introdutório 

apresentamos questões gerais sobre a Iniciação Científica e a formação de 

professores, além de apresentar os objetivos e a justificativa da pesquisa, que 

está respaldada na relevância da análise da produção acadêmica no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia - campus de Jequié.  

No primeiro capítulo explicitamos o contexto da Iniciação Científica, 

apresentamos conceitos, sua importância para a formação de professores e suas 

vantagens e limites ou riscos. 

No segundo capítulo discutimos alguns aspectos do contexto da 

formação de professores: formação do professor reflexivo e pesquisador; alguns 

aspectos legais da formação do professor e, por fim, sobre a formação do 

professor e alguns tipos de pesquisas, discutindo o lugar desta na formação 

inicial.  

No terceiro capítulo apresentamos a organização metodológica da 

pesquisa desenvolvida, descrevendo os fundamentos metodológicos, o 

ambiente da pesquisa, à forma de constituição dos dados, bem como, as técnicas 

que nortearam a análise dos mesmos.  
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Já no quarto capítulo descrevemos os resultados e análise da produção 

acadêmica levantada e as entrevistas com os egressos do curso em Licenciatura 

em Ciências Biológicas. Por fim, no quinto capítulo apresentamos uma síntese 

integrativa das principais considerações a partir do problema de pesquisa e dos 

objetivos estabelecidos. 

A pesquisa se justifica pela necessidade de conhecermos mais 

detalhadamente o que vem sendo produzido nesse período no referido curso, 

na instituição estudada, pois, até o presente momento, não foi feito nenhum 

estudo que se propusesse a desenvolver um levantamento nessa modalidade, 

possibilitando a reflexão sobre a influência dessa produção na formação inicial 

do licenciado, bem como, os múltiplos aspectos educacionais da área de Ensino 

de Ciências que vem sendo pesquisados por esses estudos. 
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"A Iniciação Científica para mim foi o começo de tudo é o ideal pra 
quem vai aprender fazer pesquisas. Tentei entrar nos projetos de 
pesquisa da universidade, só consegui quase no final do curso, até 
então não sabia o que iria estudar e entregar como pesquisa..."  

(CAROL2 - egressa entrevistada). 

 

  

                                                           
2 .Nome fictício adotado para identificar um dos egressos entrevistados. 
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CAPÍTULO 1   

 

 A INICIAÇÃO CIENTÍFICA: NORMAS, VANTAGENS E 
LIMITES/RISCOS 

 

1.1 - Conceituando a Iniciação Científica 

 

De acordo com o manual do usuário do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) 3 , a Iniciação Científica é um processo que 

proporciona aos estudantes de graduação um contato mais direto com o mundo 

da investigação potencializando os conhecimentos sobre a pesquisa científica 

(BRASIL, 2001a). 

Analogamente, no Manual de Iniciação Científica, Castro (2003, p. 05) 

conceitua a Iniciação Científica como "instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação potencialmente mais promissores na pesquisa 

científica". Em suma, é uma forma de inserir ou iniciar o discente mais cedo na 

pesquisa. 

Considerando esses conceitos e associando à essa ideia formação de 

professores frente às exigências atuais na educação brasileira de sujeitos mais 

críticos e reflexivos, é salutar que a Iniciação Científica seja propiciada durante 

a graduação, promovendo o desenvolvimento de uma postura investigativa e 

inquietadora. 

                                                           
3
 O PIBIC é um programa financiado pelo CNPq ou pela Universidade. Este, "visa apoiar a 

política de Iniciação Científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação 
universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, orientados por professor 
qualificado, com vista à continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação" 
(CNPq, s/d, s/p).  
O programa tem como principais objetivos: despertar a vocação científica e incentivar 
estudantes da graduação a participar dos projetos; estimular uma articulação entra a pós e a 
graduação; estimular pesquisadores produtivos que envolvam graduandos nas atividades 
científicas, tecnológicas e artístico-culturais; proporcionar a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa. 
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 Esse processo propicia durante a graduação o desenvolvimento de uma 

postura investigativa e inquietadora. Ele está presente na busca pelo 

conhecimento, na curiosidade de compreender saberes até então pouco 

estudados. Além disso, a Iniciação Científica faz com que o discente utilize o 

método científico com a finalidade de validação dos resultados alcançados em 

seus estudos e com essa aprendizagem compreenda a importância das normas 

que orientam a construção dos trabalhos como também o rigor nas pesquisas 

(KIRSCH, 2007). 

Entendemos que é imprescindível a Iniciação Científica principalmente 

na formação inicial de professores, pois ela oportuniza aos acadêmicos a busca 

por novos conhecimentos, o que gera novas aprendizagens sobre temas ligados 

à área de formação.  Esse processo não é fragmentado, estanque, nem tão pouco 

pontual, trata-se de um processo contínuo que será útil na sua vivência 

profissional e durante a formação continuada. 

A vivência da Iniciação Científica é tão marcante na vida dos acadêmicos 

que independente do caminho traçado pelo licenciado após a formação inicial, o 

conhecimento adquirido durante a graduação torna-se cada vez mais sólido e 

consistente (NETTO; ROCHA, 2003). 

A participação dos estudantes no processo de Iniciação Científica 

possibilita entre outros aspectos: contato com um orientador com título de 

mestrado ou doutorado e corresponsável por determinadas pesquisas; 

aprendizagem ao analisar dados; estudo em grupo; leituras diárias e 

complementares; visão crítica das leituras realizadas; percepção da importância 

das publicações; entendimento que de um só trabalho pode-se realizar três a 

quatro publicações e por fim, um conhecimento maior de como realizar uma 

pesquisa (CASTRO, 2003). 

  Na atividade de Iniciação Científica estão envolvidos orientados 

(discentes) e orientadores, entre eles deve haver uma relação de compromisso, 

responsabilidade, disponibilidade e bom senso, a fim de que se torne uma 

atividade bem mais sucedida (CASTRO, 2003). 

 A figura do professor orientador além de obrigatória é de extrema  

importância no processo de Iniciação Científica. É ele que direciona os projetos 
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de pesquisa e extensão de acordo com a sua linha de estudo, ele também pode 

proporcionar uma Iniciação Científica mais prazerosa e eficiente, cabe a ele 

motivar os discentes a produzirem, explorando as possibilidades metodológicas 

(estratégias alternativas que possibilitem a inserção no mundo da pesquisa e o 

método científico) e contribuindo socialmente, registrando dados e estudando 

hipóteses que surjam eventualmente dos estudos desenvolvidos.  

 A relação entre o estudante e o orientador ainda é um ponto considerado 

como crítico na realização das atividades de Iniciação Científica (CASTRO, 

2003). Essa relação é permeada de questionamentos, ideias novas, ampliação do 

vocabulário científico, muita aprendizagem e alguns conflitos. É um processo 

de trocas educativas entres pessoas com objetivos diferenciados. O educando 

em busca de conhecimento e introdução no mundo científico e o orientador no 

compromisso de manter a sua produtividade, alimentar o currículo e dar conta 

dos projetos desenvolvidos na academia. Entendemos que é salutar para o 

processo de Iniciação Científica esse tipo de relação, quando bem conduzida, 

educando e orientador contribuem para o desenvolvimento e consolidação do 

conhecimento científico (ALVES; ESPINDOLA; BIANCHETTI, 2012). 

 Entretanto, muitos dos conhecimentos que os discentes adquirem e 

aprimoram na formação inicial, são provenientes de momentos de orientação 

individualizada, pois são oportunos para que o orientador forneça dicas 

importantes, além de propor atividades a serem desenvolvidas pelo orientando. 

 Nesse contexto e com todas as modificações socioculturais ocorridas 

dentro da nossa realidade educacional, assistimos um quadro onde se verifica a 

revisão de paradigmas inerentes à formação inicial e continuada de professores. 

Com isso, presenciamos a necessidade de acúmulo de diferentes informações, 

mas também, o domínio de conhecimentos mais específicos, e para tal, a 

Iniciação Científica é fundamental já que se trata de um processo que insere o 

graduado no universo da pesquisa. 

 Com a incorporação da iniciação à pesquisa proporcionada pela Iniciação 

Científica em todos os cursos das Instituições de Ensino Superior (IES), os 

cursos de formação docente ganharam características diferenciadas.  Algumas 

iniciativas governamentais foram criadas para que tal processo aconteça, como 



 
 

 

27 

por exemplo, o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico pelos 

docentes das IES, os quais recebem diversos financiamentos, tanto das 

instituições federais como das estaduais. 

  Para que tal processo aconteça, fomentando o desenvolvimento científico 

e tecnológico os docente das IES recebem diversos financiamentos, tanto de 

instituições federais como das estaduais. Esses financiamentos são essenciais 

para o desenvolvimento dos projetos e das pesquisas realizadas, além de 

estimular o processo de Iniciação Científica cada vez mais cedo. 

 Nesse cenário encontramos no Estado da Bahia, desde agosto de 2001, a 

FAPESB 4  que foi instituída pelo governo do Estado com a finalidade de 

fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico através de ações tais como: 

o incentivo à pesquisa científica e tecnológica e a articulação com as instituições 

públicas e privadas. Esse órgão de fomento tem estimulado as várias áreas de 

conhecimento a desenvolverem projetos e consequentemente, a inserção de 

bolsistas nas universidades. Os estudantes selecionados têm maior incentivo 

para mergulharem no universo científico. 

 Em suma, a Iniciação Científica tem sido amplamente valorizada no 

âmbito acadêmico e social, visto que é necessário propiciar meios que os 

estudantes de graduação inclusive dos cursos de licenciatura, aprendam o 

verdadeiro sentido da pesquisa científica e com essa poderá transformar 

situações contextuais. 

  

1.2 - Vantagens e Limites/riscos da Iniciação Científica 

 

Fava-de-Moraes e Fava (2000) apresentam em um artigo intitulado "a 

Iniciação Científica muitas vantagens e poucos riscos". Entre as muitas 

vantagens da Iniciação Científica na formação inicial e descritas nesse artigo, 

destacamos: perder o medo, a timidez, ser ousado nos questionamentos, 

investigar, se inquietar com as mazelas da educação; melhorar a concentração e 

                                                           
4
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - criado pela Assembleia Legislativa 

como fundo constitucional de recursos para a pesquisa e tem como objetivo estimular e apoiar o 
desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas do Estado (FAPESB, s/d). 
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a organização de sua vida acadêmica, estimulando o desenvolvimento do perfil 

crítico e criativo.  

Ainda, segundo os autores [id.], o estudante que se engaja nos projetos 

de pesquisa e, consequentemente, na Iniciação Científica tem a possibilidade de 

fugir da rotina e da estrutura curricular, de aprenderem a ler os autores com 

um olhar mais crítico sendo que, essa leitura só é possível no início, com a ajuda 

do professor orientador. Os iniciantes, por meio de suas produções acadêmicas, 

podem também contribuir, como fonte de informações para efetivação de 

mudanças nos cursos de graduação. Discentes que passaram pela Iniciação 

Científica podem ter melhor despenho nos cursos de pós-graduação; por fim, 

há a chance de o discente entender mais sobre ciência e o método científico 

devido ao convívio com pesquisadores experientes. 

Quando o aprendizado do discente é incentivado com certa autonomia 

apoiada na diretriz do orientador, ao surgir às dificuldades ele terá habilidade e 

uma postura crítico-reflexiva para interpretar e resolvê-las. Assim também será 

quando findar a graduação e for preciso tomar decisões que exigem uma 

atitude inesperada, o discente terá condição de se posicionar (FAVA-DE-

MORAES; FAVA, 2000). 

 É fato que os discentes que tiveram a Iniciação Científica ainda na 

graduação conseguem melhor desempenho nas seleções para a pós-graduação, 

terminam mais rápido a titulação, detêm uma facilidade de falar em público, 

entre outros aspectos. Se o licenciado escolher seguir carreira acadêmica, 

desfrutará de melhor capacidade de análise crítica, de certo conhecimento 

teórico e um maior discernimento para enfrentar as incertezas e inquietudes. 

Sendo assim, o graduando comprometido com a Iniciação Científica 

queima etapas, fica um passo à frente dos demais e, se ainda dentro desse 

contexto, o discente se comprometer com um grupo de estudo competente 

desenvolverá ideias mais criativas e sensatas. 

Fava-de-Moraes e Fava (2000) ainda descrevem sobre a importância do 

auxílio financeiro proporcionado pelas agências de fomento e destinado aos 

bolsistas que, por vezes, utilizam estes recursos na compra de livros para 

estudos e de outros materiais montando sua biblioteca pessoal. Essa afirmação 
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nos leva a entender outro tipo de responsabilidade assumida pela Iniciação 

Científica, a de natureza social. 

Quanto aos riscos, mesmo sendo poucos, Fava-de-Moraes e Fava (2000) 

alertam que pode influenciar de forma negativa nessa etapa tão crucial para o 

formando. Um dos primeiros riscos relatados pelos autores é a questão da 

escolha do orientador, pois existe professor que não orienta, só desorienta; 

professor que é simpático, mas que pouco sabe, tem o que cativa o estudante, 

mas em nada contribui, negligenciando ao aluno a oferta de um conhecimento 

mais aprofundado do meio científico. Eles afirmam ainda, que o estudante 

precisa estar atento ao vincular-se com alguém na academia; esta escolha é 

muito delicada e de preferência que sejam pessoas que realmente contribuam 

com o crescimento pessoal e intelectual. 

  Outros riscos apontados pelos mesmos autores (FAVA-DE-MORAES E 

FAVA, 2000) e que são considerados fraudes no mundo da pesquisa científica 

são as cópias de trabalhos: inventar ou falsificar dados, plagiar e/ou copiar. 

Estas são consideradas e diagnosticadas como inaceitáveis na academia. Outra 

situação vergonhosa, citada pelos autores, é quando o discente coloca o nome 

em um trabalho de alguém no qual não participou da sua construção, ou 

quando o discente desenvolve um estudo individualmente e coloca o nome de 

outros para publicá-lo, por fim, quando o licenciando republica as mesmas 

pesquisas, alterando somente alguns dados. 

 Diante do exposto, consideramos que a Iniciação Científica quando bem 

encaminhada, é uma atividade que propicia vários benefícios à formação inicial 

de professores, pois torna-o mais autônomo, desenvolvendo sua capacidade de 

crítica e investigação diante da realidade educacional. 
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 “Furtamos-nos de contribuir com a ideia de que a formação de professores e sua atualização  
se deduz de possuir habilidades e conhecimentos seguros, cuja aplicabilidade   

emana  de sua própria autoridade científica, em muitos casos obscurecidos por argumentos 
presumidos. A formação pelo contrário, entendida como desenvolvimento profissional,  

é fruto da reflexão sobre a ação, ajudada por uma tradição de pensamentos  
que tenha sido capaz de dar sentido à realidade educativa”. 

                    (SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998). 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  

 

2.1 - Alguns aspectos sobre a Formação de Professores 

 

Esta seção apresenta uma breve discussão sobre os aspectos ligados ao 

papel da pesquisa na formação de professores, além de aspectos legais que 

legitimam a relação entre esses dois campos no Brasil.  

 Historicamente, a formação de professores tem sido influenciada por três 

concepções: racionalidade técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica 

(CARR; KEMMIS, 1988). 

 A racionalidade técnica foi influenciada pela epistemologia positivista e 

defende a aplicação da teoria para a resolução de problemas técnicos (DINIZ-

PEREIRA, 2008). Desse modo, na formação docente, privilegia-se a teoria, visto 

que esta deve ser aplicada à realidade educacional. "O papel da teoria seria 

iluminar o pensamento dos professores, isto é, a teoria relacionar-se-ia com a 

prática fornecendo o exame crítico das experiências educacionais práticas" 

(CARR; KEMMIS, 1986 apud DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 21).·. 

 A racionalidade prática5 valoriza os saberes e a autonomia docente e 

defende a produção de novos conhecimentos a partir da reflexão sobre os 

problemas que envolvem o cotidiano escolar. A primazia está sobre a prática, 

pois nessa concepção, a educação é uma atividade que se modifica diante das 

circunstâncias do contexto. Na formação docente, é enfatizado o conhecimento 

na ação, os significados que os formandos atribuem às suas experiências, por 

isso, a prática é fonte geradora de novas teorias e práticas educativas. 

 Em contraponto às duas concepções anteriores, surgiu a racionalidade 

crítica que preconiza a articulação simétrica entre a teoria e a prática. Na 

                                                           
5  A racionalidade prática é uma concepção baseada na abordagem interpretativa, derivada da 
fenomenologia social e da sociologia do conhecimento. Essa concepção  valoriza a autonomia e 
subjetividade docente. O professor deve extrair sentidos da sua própria prática (CARR; 
KEMMIS, 1988). São salientados os aspectos constitutivos do movimento de ação-reflexão-ação.  
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formação docente, busca-se a emancipação por meio do pensamento crítico 

sobre a educação frente ao contexto socioeconômico (DINIZ-PEREIRA, 2008). 

 A formação inicial de professores no Brasil é marcada por uma visão 

cientificista, inspirada na racionalidade técnica, na qual o processo pedagógico 

centraliza as discussões em metodologias ou em conteúdos, reduzindo o 

processo de educação a simples atividades em sala de aula ou ainda fornecendo 

uma visão fragmentária da educação, caracterizada como tradicional ou 

conservadora (KRASILCHIK, 2000).   

 A literatura aponta a formação docente inicial como uma questão para 

reflexão, desde que se entenda que é urgente a necessidade de um novo modelo 

de formação, que vincule o conhecimento a partir de uma prática crítico-

reflexiva, que possa substituir a lógica da racionalidade técnica. Portanto, em 

determinado contexto histórico percebemos que as mudanças ocorridas na 

formação de professores são decorrentes das exigências econômicas, históricas, 

sociais e culturais de cada época. 

 A formação de professores tem sido estudada por muitos pesquisadores 

(NÓVOA, 1992; MIZUKAMI et al., 2002; PIMENTA, 2002; DELIZOICOV, 

ANGOTTI,  PERNAMBUCO, 2002; CHAPANI, 2010). Nesses trabalhos, 

discutem-se as políticas públicas, o contexto da formação e suas metodologias, 

as mazelas da formação e as possibilidades de reflexão sobre a prática. Honoré 

(1980 apud GARCIA, 1999) afirma que o conceito de formação apresenta-se 

associado a alguma atividade, quando se trata de formação para algo. Ele 

continua afirmando que a formação, quando vista como uma função social, 

transmite saberes; e quando proporciona um desenvolvimento pessoal e 

possibilita aprendizagem, é entendida como processo de desenvolvimento e de 

estruturação da pessoa.  

 Consideramos aqui a importância da formação de professores 

entendendo que esse processo "prepara" o docente para a sua atuação 

profissional com um estilo próprio, além de provocar a emancipação pessoal 

com atitudes crítico-reflexivas frente ao processo de formação educacional 

(GARCIA, 1999). Porém, Mizukami  et al. (2002) afirmam que durante muito 

tempo, na história da formação de professores, priorizou-se o acúmulo de 
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conhecimentos e técnicas e, consequentemente, tornou-se um desafio para as 

universidades formar professores para atuar no ensino médio e fundamental 

visto que a formação inicial era, então concebida, como o único momento na 

formação do educador. 

 Em contradição a esse pensamento Sharoon Feiman (1983 apud 

GARCIA, 1999), em uma análise minuciosa, diferencia claramente as diferentes 

etapas ou níveis na formação de professores: 

 A. Pré-treino: compreende as experiências que o futuro professor tem 

ainda quando aluno; pode ser assumida como acrítica e influenciar de forma 

inconsciente o professor; 

 B. Formação inicial: é a preparação formal em uma instituição específica. 

É nessa fase que se adquirem os conhecimentos pedagógicos; 

 C. Iniciação: é a etapa correspondente aos primeiros anos de prática 

profissional; 

 D. Formação permanente: última fase, que inclui as atividades de 

formação continuada, planificadas pelas instituições ou pelos professores com o 

intuito de desenvolver-se profissionalmente e aperfeiçoar o ensino. 

 Para tanto, no caso particular dessa pesquisa, entre as etapas propostas 

por Feiman (1983 apud GARCIA, 1999) centraremos atenção na segunda fase, 

isto é, a formação inicial, visto que a investigação aqui desenvolvida busca uma 

análise acerca da produção acadêmica e sua influência para a formação dos 

licenciados. 

 De acordo com alguns autores (NÓVOA, 2001; TARDIF, 2002; 

IMBERNÓN, 2009) a formação docente é considerada como um processo 

contínuo. Dentro desse contexto, a formação inicial deveria ser visualizada 

como o primeiro momento formativo. Este, por sua vez, engloba as experiências 

vividas pelo aluno/professor ao longo da vida e ou as experiências pré-

profissionais (TARDIF, 2002). 

 A formação inicial é necessária; ela possui importância singular na vida e 

no percurso de um profissional que vai atuar na sala de aula. No Brasil ela 

acontece em IES: faculdades e universidades, por meio de um currículo 

específico que estabelece a sequência de aprendizagem. Imbernón (2006) tece 
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algumas ponderações sobre a formação inicial, afirmando que é nessa etapa que 

o futuro professor conhece, aprende, ensina, elabora, planeja e, finalmente, (re) 

elabora um perfil docente que pretende seguir. 

 Pensando sobre a formação inicial e nas finalidades básicas desse 

processo, Garcia (1999) assinala que ela prepara os futuros docentes, confere a 

licença para o magistério além da função de agente de mudança. 

  

2.2 - Alguns aspectos históricos da pesquisa sobre a formação de professores 
 

A introdução da proposta de pesquisa na formação docente no Brasil está 

diretamente relacionada à criação e às discussões em torno das licenciaturas 

junto às antigas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). Galiazzi 

(2011) afirma que as licenciaturas foram criadas nas antigas FFCL, ainda nos 

anos 30, com a formação pedagógica fazendo parte do elenco das disciplinas. 

As Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) foram criadas pelo 

então ministro da educação e saúde, Francisco Campos, com dois objetivos: ser 

um local de investigação científica e formação de professores. Nessa época a 

formação para a pesquisa e a formação para a docência já se destacavam, 

mesmo não tendo ainda relação, elas aconteciam em um mesmo local. As 

Faculdades de Filosofia seguiam os modelos europeus que se baseavam no 

idealismo pós-kantiano, para qual, o saber filosófico compreende a síntese do 

saber, e no humanismo, no qual a essência da universidade é a formação por 

meio da ciência objetiva. Nessa perspectiva a primeira função da universidade 

seria a livre pesquisa e não o ensino nem a formação (OLIVEIRA, 2010).  

Assim, o modelo estruturado para os cursos de Licenciatura seguia a 

fórmula "3+1", na qual as disciplinas ligadas à área específica eram trabalhadas 

nos três primeiros anos do curso, e as disciplinas pedagógicas eram ministradas 

apenas no ano final do curso. Apesar de diversos projetos de novos cursos 

tentarem romper com esse tradicional modelo, essa desarticulação continua 

presente em muitos cursos atuais (GALIAZZI, 2011). 

Esse modelo contribuiu para a formação de profissionais mais técnicos e 

voltados para o ensino conteudista sem devida articulação metodológica e 
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consideração do contexto sócio histórico. Foi no modelo 3+1 que as Faculdades 

de Filosofia se fundamentaram em todo país e nesse ínterim também foi 

atribuída ao ensino superior a responsabilidade pelo desenvolvimento da 

pesquisa pura. Sendo assim, com a prevalência da dimensão acadêmica sobre a 

pedagógica, a formação de professores tornou-se uma tarefa inferior nessas 

faculdades (OLIVEIRA, 2010). Somente na década de 1960, com a reformulação 

das instituições federais, as Faculdades de Educação assumiram a formação de 

professores no lugar das extintas Faculdades de Filosofia. 

 Com essas mudanças no contexto do ensino superior, surgiram também 

as primeiras Conferências Nacionais de Educação. Além disso, a produção 

acadêmica na área de Educação foi impulsionada pela criação dos cursos de 

pós-graduação (PIMENTA, 2006). A produção de pesquisas dentro desses 

programas contribuiu significativamente para o estudo aprofundado e para  o 

entendimento dos principais problemas da educação nacional. 

 Com a reforma universitária em 1968, e com o objetivo puramente 

profissionalizante, surge a necessidade de um perfil mais científico nas 

instituições, resultando então, no incentivo à pesquisa pura em detrimento à 

docência. Só na década de 1990 é que alguns estudos (LÜDKE, 1994, 2001a, 

2001b; ANDRÉ, 1999, 2005; DEMO, 2005) permitiram uma visão mais detalhada 

sobre a formação docente no Brasil, além de possibilitar um entendimento 

maior da relação entre a formação de professores e a pesquisa (OLIVEIRA, 

2010). A pesquisa na formação docente é uma premissa necessária e urgente ao 

professor na atualidade. 

  As atividades de pesquisa, por vez, são privilegiadas em virtude dos 

recursos públicos e privados a ela destinados e pelo status acadêmico que 

confere às instituições. Evidência dessa última afirmação "está no valor que esse 

tipo de atividade assume nos processos de ingresso e de promoção na carreira 

docente e pelo prestígio que confere aos docentes" (SANTOS, 2005, p. 11). 

 Diante da importância da pesquisa na academia e sua relação com o 

ensino/aprendizagem, pode-se sinalizar alguns resultados positivos na própria 

graduação proporcionada por essa atividade: a Iniciação Científica e as bolsas 

concedidas aos graduandos é exemplo disso, como também, a mudança no 
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perfil dos licenciados que participaram do processo, eles se mostram mais 

seguros e com bom rendimento acadêmico, que de fato é para obtenção da 

bolsa (SANTOS, 2005). 

Concordamos com Santos (2005) quando ela afirma em seu artigo 

"Dilemas e perspectivas na relação ensino e pesquisa" que as relações entre 

pesquisa e ensino têm sido muito discutidas no cenário da educação, entretanto, 

no dia a dia ainda há um distanciamento entre a prática pedagógica e a 

pesquisa. Ela argumenta ainda que: 

 

a baixa integração entre ensino e pesquisa é decorrente da 
forma como está estruturado o campo acadêmico no interior 
das universidades, pois, o mesmo está desvinculado da 
realidade educacional (SANTOS, 2005, p. 11). 

 
   
Na articulação pesquisa/ensino percebe-se os efeitos da primeira em 

relação a segunda, ela teve e tem efeitos na sala de aula ou, ao menos, já teve 

efeito no discurso dos professores. A pesquisa ajudou a mudar o discurso de 

sala de aula, porém ainda encontra certas limitações que são como barreiras 

para uma boa articulação entre pesquisa e o ensino, entre elas: o pouco valor 

dado a pesquisa no nosso país, o pouco tempo que o professor tem porque 

trabalha em várias escolas, a falta de incentivo suficiente para realização de sua 

pesquisa. 

Em síntese, a integração entre ensino e pesquisa na universidade 

representa ainda um grande problema que precisa ser superado para melhoria 

da formação inicial. As mudanças constante de currículos tem mostrado que as 

modificações formais realizadas não servirá pra resolver os desafios. Percebe-se 

que a integração só será possível quando o ensino for prioridade ao lado da 

pesquisa (SANTOS, 2005). 

 

2.3 - Professor Pesquisador e Professor Reflexivo  

 

 As bases teóricas sobre a ideia do professor reflexivo são bem sólidas. 

John Dewey, Lawrence Stenhouse, Donald Shön, John Elliot, Kenneth Zeichner 
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e Lee Schulman são alguns dos muitos estudiosos a defender esse 

direcionamento para a formação docente. Essa tendência tem levado muitos 

cursos de licenciatura a reestruturarem seus currículos com a finalidade de 

implementar uma articulação teórico-prática, no qual o licenciando reflita de 

forma crítica sobre sua futura atuação (GARCIA, 1999). 

No início do século XX, John Dewey relatava sobre a importância do 

pensamento reflexivo e o protagonismo dos professores no cenário da 

educação, contrapondo-se ao modelo tradicionalista, imposto durante décadas, 

no qual o papel do professor era meramente de transmissor do conhecimento 

em um universo no qual cabia aos alunos à memorização baseada em extensos 

questionários, usando a repetição como forma de aprendizado dos conteúdos e, 

consequentemente, a promoção destes alunos para as séries posteriores. 

Normalmente, quando os licenciandos chegam às Universidades estão 

imbricados de concepções e crenças adquiridas desde seu ingresso na escola e, 

infelizmente, os acompanham ao longo de sua formação; portanto, é necessário 

que, na formação inicial, exista um diferencial que possa modificar essas 

concepções e crenças e, acima de tudo, que eles possam entender a importância 

da reflexão sobre a sua futura prática (BRITO; SOUZA; FREITAS, 2008). 

 Quando defendemos a ideia do professor como profissional reflexivo, 

entende-se que essa prática auxiliará sua emancipação, tomada de decisão, 

crítica reflexiva e, consequentemente, autonomia do professor em sala de aula. 

Todas estas características dependerão muito de como se deu a formação inicial. 

Esta, por sua vez, pode ser entendida, como um mecanismo para fixar e 

legitimar as teorias e as práticas que influenciarão o trabalho profissional dos 

futuros professores (POPKEWITZ, 1987 apud CONTRERAS, 2002). 

Nunes (2003) afirma que a concepção do professor reflexivo se contrapõe 

à racionalidade técnica, na qual o professor se reduz a mero transmissor de 

conteúdos, demonstrando passividade diante dos currículos elaborados por 

especialistas e pelos programas contidos nos livros didáticos. A autora afirma 

ainda que na década de 1970, na Inglaterra, Stenhouse, com intuito de provocar 

a prática reflexiva já desenvolvia pesquisas sobre os princípios do 
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desenvolvimento curricular e enfatizava o ambiente da sala de aula como 

laboratório do professor.  

Nesse período, foi evidenciada a necessidade de despertar no professor 

um conhecimento mais crítico-reflexivo na formação e atuação, com a 

finalidade de assegurar autonomia profissional quanto à escolha e execução do 

currículo. Esses aspectos foram consequências das ideias primordiais de 

Stenhouse, que foram concretizadas e difundidas por Elliot. Na década de 1980, 

a ideia de professor reflexivo recebeu destaque e foi mais explorada por Donald 

Schön destacando-se neste caso, a noção de epistemologia da prática. 

 O saber profissional baseado na experiência e na reflexão formaram 

alicerces nas discussões estabelecidas por Schön (1992, 1995), por meio das 

quais o professor buscava solucionar os problemas originados na sala de aula 

pela análise, resolução e entendimento dos acontecimentos, por meio de 

pesquisas. A importância da pesquisa para a formação/atuação docente 

também foi discutida por Carr e Kemmis ainda na década de 1980. 

 Mais recentemente, houve um crescente aumento em relação aos estudos 

e debates sobre a formação docente, de modo que a concepção de formação 

baseada na reflexão ganhou novas ressignificações e direcionamentos distintos. 

Desse modo, atualmente existem entendimentos diferenciados, a saber: o 

professor pesquisador, crítico-reflexivo e prático-reflexivo.  

 De acordo com Contreras (2002) e Stenhouse (1975 apud ZEICHNER, 

1993, 2002) o professor pesquisador é aquele que parte da prática cotidiana para 

desenvolver pesquisas, com o intuito de buscar respostas para desafios que 

emergem no ambiente escolar. Quando pensamos nas produções monográficas 

dos licenciandos, é possível perceber que muitas delas resultam de contatos 

com a realidade da sala de aula em estágios de coparticipação ou estágios de 

docência. André (2001, p.135) corrobora com essa afirmação quando relata que: 

 

a literatura sobre o professor pesquisador centra-se, portanto, 
na consideração da prática, que passa a ser meio, fundamento, 
origem e destinação dos saberes que suscita, desde que esses 
possam ser orientados e apropriados pela ação reflexiva do 
professor. Só o seu detentor, o professor, está em condições de 
refletir sobre ela. 
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A ideia do professor como um crítico-reflexivo foi desenvolvida por 

Zeichner, que teve como base a concepção de professor reflexivo de Dewey. 

Para Zeichner (1993, 2002) o professor deve fazer uso permanente da reflexão 

para aprimorar a sua prática e avaliar seu desempenho em sala de aula. 

 O conceito de professor prático-reflexivo tem origem na definição de 

Dewey que relaciona o ato de reflexão com o ato de rotina. Zeichner corrobora 

com essa declaração assinalando que de acordo com Dewey essa concepção é 

entendida como "uma ação que implica uma consideração ativa, persistente e 

cuidadosa daquilo que se acredita ou que se pratica à luz dos motivos que o 

justificam e das consequências a que conduz" (1993, p. 18).  

 Os práticos-reflexivos refletem sobre sua prática e suas ações ao mesmo 

tempo em que buscam experimentar modificações de posturas em sala de aula, 

tentando minimizar a distância que existe entre a teoria e a prática no processo 

de ensino e aprendizagem. Schon (1992) relata a importância da reflexão como 

um processo que ocorre antes, durante e depois da ação. Dessa afirmação, 

originaram-se os fundamentos para constituição de sua teoria da prática 

reflexiva na formação de professores que se destacou em três ideias centrais: a 

reflexão-na-ação, a reflexão-sobre a-ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação. 

 André (2001) afirma que há várias formas de articulação entre ensino e 

pesquisa na formação de professores:  

i) a pesquisa deve se tornar um eixo ou um núcleo do curso, integrando o 

projeto de formação inicial e continuada; 

ii) uso da pesquisa como mediação, de modo que as disciplinas e atividades do 

curso propiciem a análise de pesquisas que tratam do trabalho pedagógico 

escolar;  

iii) os docentes dos cursos de formação docente podem inserir seus temas e 

projetos de pesquisa nos programas das disciplinas, para que os discentes 

tenham a possibilidade de discutir os resultados encontrados, as metodologias, 

os dados analisados;  
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iv) há também a possibilidade de realização da pesquisa em colaboração pelos 

professores das universidades e os da escola básica, em interação com os 

professores em formação.  

 Ante as formas apresentadas por André (2001) para articular ensino e 

pesquisa, percebemos que muitas são as formas pelas quais essa atividade pode 

ser propiciada nos cursos de formação inicial.  

 De acordo com a referida autora, muitas vezes, os pesquisadores 

“assumem uma atitude de juiz das práticas escolares e dos professores, 

atribuem à pesquisa um papel prescritivo, fazem denúncias pouco 

fundamentadas, ditam a verdade, criando com isso, indisposições e 

resistências...” (p. 63). Observamos que essas constatações são reais, se 

observarmos os resultados de pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos, nas 

quais são demonstrados, muitas vezes, apenas os pontos negativos das escolas e 

da prática pedagógica dos professores. 

 Num contexto ainda muito complexo, a formação exige conhecimentos 

múltiplos que se estendem desde o entendimento do conteúdo, à História e 

Filosofia da Ciência, o contexto didático-pedagógico, entre tantos outros. Esta 

formação também é relacionada aos diferentes aspectos da vida do professor e é 

referenciada nos diferentes conceitos de racionalidade (ANDRÉ, 2002; CARR; 

KEMMIS, 1988; DINIZ-PEREIRA, 2002; GARCIA, 1999; NÓVOA, 2000a, 

TARDIF; LESSARD; GAUTHIER, 2001 apud CHAPANI, 2010). 

 Inspirados nos estudos supracitados, a formação docente inicial é 

justificada pelo objetivo "de ensinar a 'competência de classe ou conhecimento 

do ofício' de forma a que os professores se tornem sujeitos peritos na tarefa de 

ensinar" (MCNAMARA; DEFORGES, 1979 apud GARCIA, 1999, p. 80). Porém, 

os futuros profissionais da educação encontram alguns limites que podem aqui 

ser enumerados de acordo com pesquisas realizadas por Freitas e Villani (2002): 

a resistência dos licenciandos quanto às concepções e percepções adquiridas 

durante o estágio e os conteúdos do curso. 

 De qualquer forma, o processo de mudança das ideias e atitudes durante 

o estágio provoca nos licenciandos uma reflexão sobre a prática pedagógica 
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servindo como base para a reconstrução de ideias e crenças pré-formadas, 

guiadas pela vontade de despertar nos alunos a autonomia em sala de aula. 

Freitas e Villani (2002) afirmam que a reflexividade é necessária nos 

programas de formação, principalmente quando se fala de formação inicial. 

Essa contribuição precisa ser coletiva, envolvendo todos os formadores do 

curso, tanto os das áreas de conteúdos específicos, quanto aqueles das 

disciplinas pedagógicas, tentando estimular e desenvolver nos licenciandos a 

habilidade de atuar como prático-reflexivos, críticos e autônomos.  

A necessidade de pesquisar é uma ação intrínseca na formação de 

professores. Serramona (1980 apud GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2000) relata que 

a exigência da pesquisa na formação de docentes não é uma proposta nova, 

datando de 1958, na Conferência Internacional da Instrução Pública. No entanto, 

André (2005) complementa que o movimento de "valorização" e 

consequentemente de implementação da pesquisa na formação do professor é 

recente, ganhando força no final dos anos 80 e crescendo substancialmente na 

década de 1990.  

 Desse modo, no começo dos anos 1980, duas tendências didáticas 

ganharam relevância em sala de aula: a interação professor-aluno e a qualidade 

do processo de aprendizagem, motivando os professores a investigar/pesquisar 

sua própria prática pedagógica. Segundo Kamberelis e Dimitriadis (2005 apud 

BORTONI-RICARDO, 2008), destacou-se então a figura do professor 

pesquisador cujos estudos trouxeram contribuições para uma melhor 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem.  

 A pesquisa passou então a ter grande destaque na formação e atuação 

dos professores, pois em tese, possibilitaria ao docente a compreensão dos 

fatores que influenciam o processo de ensino-aprendizagem, incentivando a 

busca pela superação dos problemas.   

Demo (1992) enuncia que a pesquisa como forma de educar é uma 

estratégia que facilita os processos da educação; o educar pela pesquisa é um 

desafio à capacidade de reconstruir conhecimentos, a prática pedagógica e a 

identidade profissional, na educação básica. Nesse contexto, o autor traça as 

nuances da pesquisa: 
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habilidade essencial é a pesquisa, como princípio científico e 
educativo, para incutir no professor atitude cotidiana crítica e 

criativa, com vista a confluir saber e mudar. Primeiro, a 
pesquisa, na condição de habilidade de questionar a realidade, 
faz parte, não apenas da construção científica, mas igualmente 
da construção da cidadania, porque arquiteta a capacidade 
crítica e criativa em sentido político. Segundo, a pesquisa é o 
antídoto crucial à mera reprodução escolar, apontando para um 
dos resultados mais eloquentes das teorias modernas 
educativas, a saber, que conhecimento não se reproduz, se 
constrói. Terceiro, a pesquisa, bem colocada, amarra 
conhecimento e mudança, seja porque conhecimento é o 
instrumento primordial de mudança hoje, seja porque 
qualidade formal e política da educação passa sempre também 
pelo manejo e produção de conhecimento, seja porque a 
modernidade se define, entre outras coisas, por mudar com 
base em conhecimento sobretudo (DEMO, 1992, p. 38, grifo 

nosso). 
 

 

Assim, o professor pesquisador deve estar sempre aberto a novas ideias e 

estratégias, refletindo sobre sua prática pedagógica, valorizando os pontos 

positivos e buscando superar as dificuldades. O professor pesquisador:  

 

[...] não se vê apenas como um usuário de conhecimento 
produzido por outros pesquisadores, mas se propõe também a 
produzir conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de 
forma a melhorar a sua prática (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 
46). 

 
 Portanto, uma das grandes vantagens do trabalho do professor 

pesquisador é poder relacionar teoria e prática, permitindo que o processo ação-

reflexão-ação aconteça.  

 Na formação continuada, os professores podem incorporar a pesquisa no 

seu cotidiano, pois ela desperta a necessidade de fazer algo novo em sua prática 

docente. Assim Perez (1999), afirma:  

 

[...] entendemos ser fundamental que o professor incorpore a 
reflexão sobre sua prática para que seja capaz de tomar as 
decisões fundamentais relativamente as questões que quer 
considerar, os projetos que quer empreender, e ao modo como 
os quer efetivar, deixando de ser um simples executor e 
passando a ser considerado um profissional investigador (p. 
274). 
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Neste caso, deve-se considerar a formação continuada dos professores, 

como a busca de novas ideias para o desenvolvimento de seu trabalho em sala 

de aula e também, de aprimorar seus conhecimentos. 

  Se pensarmos no papel crucial que tem a pesquisa, podemos afirmar 

que é fundamental o início dessa prática no processo de formação inicial, pois 

ela tem caráter emancipatório, visto que o exercício desta desenvolve a 

consciência crítica, a reflexão na ação, os questionamentos e a ligação entre 

teoria e prática (DEMO, 2007). Quando, na formação inicial, o discente não 

entende a inclusão da pesquisa e sua importância no contexto curricular, esse 

processo perde o objetivo primordial, se torna enfadonho desenvolvendo uma 

prática cansativa e sem nexo. 

Nesse contexto, considerando a importância da pesquisa na formação 

inicial, destacamos que desde a criação do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Campus de 

Jequié, no ano de 1999, já havia uma preocupação em relação à formação de um 

professor reflexivo, sua formação profissional e a melhoria do ensino de 

Ciências e Biologia. Com isso, foram introduzidas no currículo novas 

perspectivas, além do estímulo à prática da pesquisa.  

Contudo, apesar do crescimento na valorização da pesquisa na formação 

de professores, existem alguns entraves que ainda interferem nessa prática. 

Demo (2000, p. 10) afirma que é necessário “superar a visão unilateral de 

considerar como pesquisa apenas seus estágios sofisticados, representados 

pelos produtos solenes do mestre ou do doutor”. Alves-Mazzotti (2001) aponta 

como um dos fatores limitantes à realização dessa prática, a preferência dada ao 

ensino em detrimento da pesquisa, o que pode ser observado nas instituições 

superiores, nas quais os docentes pesquisadores ocupam-se demasiadamente 

com atividades de ensino, de tal forma que o tempo para pesquisa e orientação 

torna-se exíguo. 

Assim sendo, mesmo com os percalços apresentados, entendemos a 

importância da pesquisa na formação docente, seja ela inicial ou continuada. É 

fato que a pesquisa suscita a reflexão da prática e, nesse ínterim, questionamos 
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o verdadeiro significado do professor pesquisador e do professor reflexivo. 

Nóvoa (2001) apresenta uma relação de conceitos na tentativa de elucidar tal 

questionamento: 

 

O professor pesquisador e o professor reflexivo, no fundo, 
correspondem a correntes (conceitos) diferentes para dizer a 
mesma coisa. São nomes distintos, maneiras diferentes dos 
teóricos da literatura pedagógica abordarem uma mesma 
realidade. A realidade é que o professor pesquisador é aquele 
que pesquisa ou que reflete sobre a sua prática. Portanto, aqui 
estamos dentro do paradigma do professor reflexivo. É 
evidente que podemos encontrar dezenas de textos para 
explicar a diferença entre esses conceitos, mas creio que, no 
fundo, no fundo, eles fazem parte de um mesmo movimento de 
preocupação com um professor que é um professor indagador, 
que é um professor que assume a sua própria realidade escolar 
como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, como 
objeto de análise (idem, sp). 
 

 

2.4 - Aspectos legais sobre pesquisa e formação de professores 

     

 A década de 1990 foi marcada por decisões governamentais e pela 

publicação de documentos oficiais que enfatizaram a necessidade de melhorias 

nos processos voltados para a formação de professores. Destaca-se a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia (1990), que 

defende que a educação deve corresponder às necessidades, interesses e 

problemas reais dos participantes do processo de aprendizagem e que para 

melhorar as condições de escolaridade, devemos ter como foco os educandos e 

educadores, além do currículo, da avaliação da aprendizagem, de materiais 

didáticos e instalações físicas. 

 Em 1996, foi publicado o Relatório Jaques Delors, documento fundamental 

para se compreender a política educacional em vários países do mundo. O 

referido Relatório explicita que na atualidade, espera-se uma formação voltada 

para a cidadania, para programas e projetos de cooperação, que estimulem a 

participação social, humanitária e a preservação da vida.  

 Ainda em 1996, foi promulgada a Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases - 

LDB (BRASIL, 1996b), que caracteriza, em seu Art. 52, as universidades como 
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instituições de ensino, pesquisa e extensão, responsáveis pela formação dos 

profissionais de nível superior. O Art. 62 assinala que a formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação e garante programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis.  

 Também na década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) expressam a necessidade de a escola oferecer uma formação voltada para 

a cidadania, enfatizando valores e atitudes de respeito à diversidade.  

 O novo Plano Nacional de Educação – versão 2012 a 2020 - está em 

tramitação no Congresso Nacional. Em 26 de junho de 2012 foi aprovado na 

Câmara, seguindo para aprovação no Senado Federal e posterior sanção 

presidencial. O PNE estabelece 20 metas educacionais que o país deverá atingir 

nos próximos 10 anos. O documento prevê aumento nos investimentos em 

educação pública; ampliação das vagas em creches; equiparação da 

remuneração dos professores com a de outros profissionais com formação 

superior; erradicação do analfabetismo, dentre outros aspectos. 

 Contudo, no Plano Nacional de Educação (PNE), vigente até o momento, 

aprovado pela Lei n° 10.172 de 9 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001b), 

encontram-se os objetivos e as metas para a formação de professores e a 

valorização do magistério. O documento salienta a importância da formação 

inicial e continuada do professor e é enfatizado que o professor deve manter o 

entusiasmo e confiança nos resultados do trabalho pedagógico, bem como 

vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de continuidade de seu 

processo de formação. Na formação continuada destaca-se a possibilidade de 

inovar e atualizar, o que a nosso ver deixa implícita a ideia de investimento na 

pesquisa. 

 O PNE apresenta alguns princípios que as universidades deveriam 

obedecer ao organizarem seus respectivos cursos. Entre eles, estão a:  

 

sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem 
ensinados na Educação Básica, bem como nos conteúdos 
especificamente pedagógicos; contato com a realidade escolar 
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desde o início até o final do curso, integrando a teoria à prática 
pedagógica e pesquisa como princípio formativo (BRASIL, 
2001, p. 69). 

 

Observa-se também no PNE a pesquisa como um princípio formativo 

nos cursos de formação de professores. É evidenciado neste documento legal 

que tal atividade deve ser valorizada em programas de pós-graduação, quando 

destaca a necessidade de:  

 

ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado na área 
educacional e desenvolver a pesquisa neste campo; desenvolver 
programas de pós-graduação e pesquisa em educação como 
centro irradiador da formação profissional em educação, para 
todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2001b, p. 70).   

 

 A Resolução CNE/CP 1, de 18 de Fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002a), 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores  da  

Educação Básica,   em nível   superior,  curso de licenciatura de graduação plena. 

Teixeira (2003) aponta que o Art. 2º indica que na organização dos currículos 

deve se considerar o incentivo à prática investigativa.  

 Em seu Art. 3º, o texto estabelece que “a formação de professores que 

atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica deverá 

observar alguns princípios norteadores para o exercício profissional específico”, 

dentre eles, no inciso III – “a pesquisa, com foco no processo de ensino e de 

aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e 

mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento”. Por fim, no seu Art. 6º, é destacado que "os projetos 

pedagógicos devem contemplar 'competências referentes ao conhecimento de 

processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica'" (TEIXEIRA, 2003, p. 4). 

 Percebemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica buscam atender as novas demandas do contexto 

atual, explicitando a necessidade de iniciação a pesquisa durante a formação 

inicial, com vistas ao desenvolvimento da autonomia docente.  
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 Em 2002, a Resolução CNE/CP 2 (BRASIL, 2002b), de 19 de fevereiro 

instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Essa 

resolução estabelece: 

 “Art. 1º: A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos 

seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 

ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; III - 1800 (mil e 

oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural; IV – 200 (duzentas horas de atividades complementares). 

 Na Resolução CNE/CP 2/2002 (BRASIL, 2002b) há o entendimento que a 

articulação entre teoria e prática deva acontecer no processo de formação, 

incluindo atividades de pesquisa sobre a realidade educacional. 

 A Resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002, estabelece   as   

Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, que deverão 

orientar  a  formulação do projeto pedagógico do referido curso, devendo 

explicitar: 

“Art. 2º: 

I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

II - as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; 

III - a estrutura do curso; 

IV - os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 

V - os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 

VI - o formato dos estágios; 

VII - as características das atividades complementares; e 

VIII  - as formas de avaliação” 

 Após a análise de alguns desses documentos oficiais, verificamos uma 

preocupação e ações governamentais voltadas para a formação de professores. 
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Todavia, não há uma obrigatoriedade de criação de disciplinas que contemplem 

a formação de professores na perspectiva da pesquisa.  

 

2.5 - A formação do professor e alguns tipos de pesquisa 

 

A pesquisa é uma forma de buscar respostas para diversos 

questionamentos. Para isso, recorre-se a diversas metodologias e por meio da 

indagação, da investigação, do diagnóstico, busca-se conhecer 

realidades/contextos diferenciados, construindo novos conhecimentos e 

aperfeiçoando os já existentes (GALIAZZI, 2011). É por isso que os estudantes 

precisam entrar em contato com as pesquisas e as formas de pesquisar para que, 

ainda na universidade eles possam compreender os vários significados da 

pesquisa na vida acadêmica e profissional. 

Pesquisadores consideram a pesquisa ou a iniciação à pesquisa como 

possibilidade para melhoria da formação de professores (GALIAZZI, 2011; 

DEMO, 2007; ANDRÉ, 2005; LÜDKE, 2001a), além de ser um tema presente em 

várias obras de estudiosos, a introdução da pesquisa no processo formativo de 

docentes tem sido discutida, analisada e também contemplada de forma 

gradual em leis e projetos do governo, fortalecendo assim a necessidade dessa 

prática no contexto de formação docente (LÜDKE, 2001a).  

Demo (1987) conceitua pesquisa como princípio educativo e atividade 

científica pela qual encontramos ou nos deparamos com a realidade. Galiazzi 

(2011, p. 38) relata que "a pesquisa é a possibilidade de profissionalização; é 

também a possibilidade de contribuir para a dissolução da dicotomia teoria-

prática". Andrade (1995) e Gil (1999) defendem a pesquisa como um conjunto 

de procedimentos ordenados com objetivo de encontrar soluções para possíveis 

problemas mediante a utilização dos métodos científicos.  

As pesquisas podem ser classificadas das mais diversas formas segundo 

os autores abaixo: 

 Demo (2000) define a existência de quatro gêneros de investigação:  

 i) A pesquisa teórica que se preocupa em reconstruir teorias, conceitos, 

ideias, ideologias, tendo em vista o aprimoramento de bases teóricas. Esse tipo 



 
 

 

49 

de pesquisa torna-se importante porque é a partir dela que se encontram 

condições necessárias para um possível processo de intervenção.  

 ii) A pesquisa metodológica é voltada para averiguação de metodologias 

e procedimentos adotados como científico (DEMO, 1994).  

 iii) A pesquisa empírica que produz e analisa dados pelo controle 

empírico e baseado em fatos;  

 iiii) A pesquisa prática ligada à "prática histórica em termos de 

conhecimento científico". Os métodos qualitativos que compõem essa 

modalidade são as pesquisas participantes (DEMO, 2000, p. 22) e geralmente 

não aparecem isoladas, visto que, por muitas vezes, apresentam uma 

dependência de outras modalidades para que sejam realizadas. 

 

Hymann (1967) indica pesquisa como descritiva, na qual 
descreve um fenômeno e registra a maneira que ocorre e, 
também como experimental, quando há interpretações e 
avaliações na aplicação de determinados fatores ou 
simplesmente dos resultados já existentes dos fenômenos. Além 
destes quatro tipos, Best (1977), acrescenta nos tipos de 
pesquisa, a histórica, na qual pode se enquadrar dentro dos 
moldes da revisão de literatura. Há outras abordagens de 
classificações da pesquisa. Alguns pesquisadores dividem em 
monodisciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares. É o 
caso de Pardinas (1977); Abramo (1979 apud DALFOVO, 
LANA; SILVEIRA, 2008, p. 4). 
 
 

 Boente e Braga (2004 apud DALFOVO, LANA; SILVEIRA, 2008), classificam 

como pesquisas acadêmicas aquelas com fins científicos e pesquisa de ponta, as 

que dão enfoque às questões de mercado, negligenciando a produção de 

conhecimento. Perpassando por essa classificação os mesmos autores 

caracterizam a pesquisa acadêmica com base em seus objetivos: 

a) descritiva – quando há uma classificação de dados e o porquê destes dados; 

b) exploratória – a investigação de algum objeto de estudo que possui poucas 

informações; 

c) explicativa – informar e explicar a ocorrência de algum fenômeno.  

 Quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa, qualitativa ou ainda quali-quantitativa. A pesquisa qualitativa é 
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"descritiva, os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de 

números", interessa-se mais pelo processo do que pelo produto (BOGDAN; 

BIKLEN, 1997, p. 48). Esse tipo de abordagem não requer necessariamente 

métodos e técnicas estatísticas. 

 Ainda sobre pesquisa qualitativa, Gil (2002) apresenta uma classificação 

com base nos objetivos da pesquisa dividindo-as em três grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas. Já quanto os procedimentos adotados o autor 

classifica as pesquisas como: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso e pesquisa-ação.  

 A pesquisa quantitativa mede as relações entre as variáveis por 

associação, seu planejamento não exige muita explicação como as análises do 

tipo qualitativa. Nesse processo, antes do final o investigador já tem uma visão 

geral da realidade de sua pesquisa. 

 Por fim, a pesquisa quali-quantitativa facilita a complementaridade na 

análise das informações (MINAYO, 2008). Apesar de existirem diferenças entre 

os dois tipos de abordagens (qualitativa X quantitativas), alguns estudiosos 

(LÜDKE, ANDRÉ, 1996; MARCONI; LAKATOS, 1999, 2006; DEMO, 1987, 2000) 

defendem a construção de uma metodologia que possa reunir aspectos das 

duas perspectivas. O uso de procedimentos mistos (quali-quantitativos) em 

pesquisas vem da necessidade de relacionar dados numéricos ou estatísticos, 

bem como as informações textuais (CRESWELL, 2007). 

 Silva e Menezes (2005) relatam que a pesquisa quantitativa analisa tudo 

que pode ser quantificado, explanando em valores numéricos opiniões e 

informações para analisá-las, enquanto que a qualitativa possui um vínculo 

indissociável entre o objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

demonstrado em números. 

 Uma das vantagens da prática da pesquisa é que ela traz um 

conhecimento específico. Um questionamento, uma indagação dá lugar a um 

estudo detalhado para tentar compreender o assunto. Essa busca pelo 

conhecimento suscita o espírito investigativo e consequentemente reflexivo, o 

que favorece uma atitude emancipatória, contribuindo na autonomia 

profissional.  
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 Uma desvantagem relatada por Megid Neto (1999) é relativa à distância 

do que é pesquisado e do que chega até a sala de aula. O autor afirma que as 

instituições de nível superior, mais especificamente, as universidades e as 

pesquisas ali produzidas, precisam ter entre outros objetivos, pesquisar a 

realidade do contexto no qual estão inseridas minimizando esse distanciamento 

e contribuindo dentre outros, para erradicar os problemas sociais. 

Falando de pesquisas acadêmicas, Megid Neto (1999) ressalta a 

influência de certos “modismos” ou "adesões momentâneas" que emergem em 

determinados momentos históricos no ensino, por exemplo, educação 

ambiental, educação inclusiva, biotecnologia, sustentabilidade, etc. De certa 

forma, esses “modismos” conduzem por um período histórico as investigações 

a um determinado acontecimento, fenômeno ou descoberta no campo da 

ciência. Eles direcionam os questionamentos e os problemas das diversas 

pesquisas realizadas no Ensino Superior.  
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O licenciando precisa aprender "observar, a formular questões e hipóteses  
e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem elucidar  

seus problemas e a encontrar caminhos na sua prática docente" 
 (ANDRÉ, 2005, p. 59).   
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CAPÍTULO 3   

 

O CAMINHAR METODOLÓGICO 

 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizamos dois tipos de 

levantamentos para coleta de dados: análise documental e coleta de campo. 

Dessa forma, o caminhar metodológico é apresentado em dois momentos: no 

primeiro momento descrevemos a análise documental, na qual analisamos os 

trabalhos de conclusão do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. No 

segundo momento apresentamos o trabalho de campo centrado na realização 

de entrevistas com 20 egressos do curso pesquisado. 

 

3.1 - Tipo de pesquisa desenvolvida  

 

Trata-se de uma pesquisa de análise documental e de campo, com caráter 

descritivo, caracterizada metodologicamente como quali-quantitativa, que 

integra a organização estatística e a análise crítica dos dados da pesquisa.  

A pesquisa documental consiste no levantamento de todo material de 

interesse do pesquisador, colocando-o em contato direto com os trabalhos 

realizados, permitindo a este analisá-los (MARCONI; LAKATOS, 2006).  

Segundo Marconi e Lakatos (2006), a pesquisa documental/bibliográfica 

compreende fases distintas: a) identificação, localização, compilação e 

fichamento do material; b) análise e interpretação do material para construção 

da redação final.  

Chizzotti (2005) considera documento toda informação em forma de 

textos, imagens, sinais fixados por impressão, gravação, pintura, incrustação, 

tinta, como também, informações orais quando transcritas em suporte material. 

O levantamento do material ocorreu de forma exaustiva, depois os dados 

foram tabelados a fim de caracterizar as monografias localizadas. 
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A abordagem quali-quantitativa integra a organização e a análise crítica 

dos dados da pesquisa. Optamos por essa abordagem também por pensarmos 

na perspectiva de complementaridade na análise das informações (MINAYO, 

2008). 

A pesquisa de campo é caracterizada por uma coleta de dados junto a 

um público pré-estabelecido. É uma investigação no local onde ocorre o 

fenômeno proporcionando dados para explicá-los. Nesse caso pode incluir um 

instrumento de coleta: entrevistas, questionários, formulários e ou obserevação 

direta entre outros (GIL, 2002). 

Minayo (2008) relata que o trabalho de campo aproxima o pesquisador 

da realidade a qual sucitou a questão ou questões a serem investigadas por ele, 

constituindo assim um conhecimento impar.  

 

 

3.1.1 - Local da pesquisa 

 

 A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é formada por três 

campus: um em Vitória da Conquista, um em Itapetinga e outro Jequié, local 

onde a pesquisa foi realizada A figura 1 mostra a localização geográfica dos 

campus. 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, no 

contexto da educação, apresenta-se como instituição de nível superior, 

oferecendo vários cursos em nível de graduação e pós-graduação. Dentre esses 

cursos oferecidos está a Licenciatura em Ciências Biológicas, implantada em 

1999. 

Destacamos que o município de Jequié, onde a Universidade está 

localizada ocupa uma área de 3.227,3 km2. Possui uma população estimada de 

151.895 habitantes (IBGE, 2010) e fica situada a 360 km de Salvador. Jequié 

conta com 178 estabelecimentos de ensino fundamental e 11 instituições de 

ensino médio, entre as redes públicas e privadas (INEP, 2000 apud UESB, 2004).  
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Figura 1 - O Estado da Bahia, Região Sudoeste e Municípios-sede da UESB. 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

 

3.1.2 - Coleta e organização dos dados 

 

1º Momento - Análise documental 

 

3.1.2.1 – Levantamento bibliográfico: mapeamento das monografias 

apresentadas no período 2002 – 2010:  

 
Para desenvolvimento desta pesquisa, nesse primeiro momento, 

focalizamos interesse nos trabalhos de conclusão de curso dos últimos 10 anos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia campus de Jequié. Para iniciar os trabalhos, fizemos um 
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levantamento preliminar nos registros da Secretaria Setorial de Cursos da 

UESB/Jequié para identificação dos alunos concluintes.  

Aproveitando esses dados oriundos da Secretaria Setorial de Cursos e 

com a identificação de 301 concluintes, buscamos encontrar cada produção 

acadêmica correspondente a esses alunos. Para tal procedimento utilizamos o 

acervo físico do Laboratório de Ensino de Biologia (LEBio), do Colegiado de 

Biologia, e da Biblioteca Setorial Jorge Amado. Entretanto, sentimos a falta de 

muitos exemplares e, para conseguirmos um número expressivo de trabalhos 

entramos em contato com alguns alunos egressos por email, redes sociais e 

telefonemas. Assim, obtivemos vários exemplares que faltavam no acervo. 

Em seguida, de posse dos 259 exemplares encontrados, selecionamos 

todos os resumos e palavras-chave das pesquisas monográficas realizadas no 

período de 2002 a 2010. Logo após essa etapa realizamos a leitura exploratória 

de cada monografia. Agrupamos os trabalhos por áreas, visando facilitar a 

análise. Por fim, catalogamos as anotações utilizando categorias adaptadas a 

partir de modelos criados por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008). As 

categorias utilizadas são as seguintes: 

 

 Volume da produção de monografias por semestre: nesse item buscamos 

agrupar as monografias com a intenção de fornecer dados gerais quanto à 

quantidade de monografias produzidas, a cada semestre  e a cada ano. 

 

 Principais níveis de ensino escolar focalizados nesses estudos: essa 

categoria permite uma análise dos níveis escolares privilegiados nos 

estudos que deram origem às monografias dos licenciandos.  

 

 Focos temáticos: esse item pode ser considerado como um dos mais 

importantes, pois permite uma reflexão em relação aos temas e 

problemas de pesquisa adotados pelos graduandos de licenciatura em 

Ciências Biológicas em suas respectivas monografias. A subcategorização 

proposta para esse item é a seguinte: 
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 Caracterização do aluno: estudos que identificam as percepções, 

conhecimentos prévios, noções, ideias e características dos 

estudantes pesquisados.  

 Ensino/aprendizagem: estudos que descrevem a realidade do 

ensino e aprendizagem em aulas de ciências e/ou biologia; ou que 

relatam experiências realizadas em algum nível de ensino, 

buscando um tipo de estratégia alternativa, ou ainda que 

verificam mudanças conceituais após realização de atividades 

didáticas. 

 Recursos didáticos: investigações que apresentam análises e 

discussões dos diferentes recursos que podem ser utilizados em 

aulas de Ciências/Biologia, tais como livros didáticos, filmes, 

textos científicos, materiais de laboratório, jogos, modelos 

didáticos, entre outros.  

 Caracterização do professor: pesquisas que relatam concepções, 

percepções, ideias, explicitando as idiossincrasias dos docentes ou 

de um grupo de docentes; alguns desses estudos também 

procuram retratar a prática docente em nossas escolas. avaliação 

da prática pedagógica, atualização e capacitação de professores. 

 Educação não formal: estudos ligados aos interesses por 

diferentes espaços que contribuem para a aprendizagem fora da 

sala de aula, como: comunidades ribeirinhas, Movimento dos sem 

Terra, grupos organizados, pessoas da comunidade, ONGs, 

parques, zoológicos, etc. 

 Formação de professores: investigações relacionadas à formação 

inicial e/ou continuada de professores.  

 Currículos e programas: estudos voltados para a análise de 

questões curriculares, como por exemplo, os PCN, os currículos 

escolares que permeiam a educação em Ciências e os programas 

de cursos em diferentes níveis de ensino; outros estudos avaliam 

propostas curriculares e/ou projetos educacionais. 
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 Subáreas de conteúdo: nessa categoria identificamos as subáreas de 

conteúdos específicos da Biologia/Ciências que os discentes/autores das 

monografias pesquisadas optaram por estudar. Baseadas nas categorias 

descritas por Teixeira (2008) fizemos aqui algumas adaptações e listamos 

abaixo os resultados: 

 Zoologia; 

 Educação para Saúde; 

 Botânica; 

 Ecologia Meio Ambiente/ Educação Ambiental;  

 Genética/ biotecnologia; 

 Fisiologia; 

 Geociências; 

 Outras áreas: englobam temas em áreas diversas, as quais não 

foram agrupadas em nenhuma categoria, como: tecnologia, 

biotecnologia, inclusão, evolução, etc. 

 

 Principais orientadores: aqui nesse ponto buscamos apresentar os 

orientadores que são frequentes no desenvolvimento desses estudos, 

codificamos os nomes dos orientadores pela primeira letra da área a qual 

eles estão ligados. Então, se o professor é da área de genética ele será 

chamado de G1, se existir mais de um, será G2, G3 e assim por diante. 

Isso acontecerá com todas as áreas: zoologia será Z1, Z2, etc; Educação 

aparecerá E1, E2, E3 etc; Ecologia será Ec1, Ec2, etc e assim acontecerá 

sucessivamente. 

 

 Tipologia, abordagem da pesquisa e os instrumentos de coleta de 

dados: nesse item apontamos os tipos de pesquisa escolhidas para o 

desenvolvimento dos trabalhos de conclusão analisados. Quanto a 

tipologia os trabalhos foram caracterizados de duas formas: a descritiva 

(diagnóstico) e/ou participativa (intervenção). Já quanto a à natureza da 

abordagem metodológica encontramos pesquisas do tipo qualitativas, 

quantitativas e quali-quantitativa. Por fim, sinalizamos os instrumentos 
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de coleta de dados utilizados pelos autores dos trabalhos, (entrevistas, 

questionários, observações de campo, revisão bibliográfica, etc.). 

 

2º Momento - trabalho de campo 

 

       3.1.2.2 - Entrevistas 

 

Além da análise documental das monografias, utilizamos outro 

instrumento de coleta de dados, a entrevista, objetivando identificar a 

importância da Iniciação Científica como um processo contínuo que além de 

proporcionar à iniciação a pesquisa, auxilia na construção do perfil de futuros 

pesquisadores.  

A entrevista foi escolhida como um dos instrumentos de coleta de dados, 

pois ela permite um diálogo com aqueles que serão entrevistados com o intuito 

de adquirir dados necessários à pesquisa. Marconi e Lakatos (1999, 2006) 

entendem a entrevista como um encontro entre duas pessoas, no qual uma 

delas obtém informações relacionadas a um conteúdo específico. 

São consideradas algumas vantagens das entrevistas segundo Gil (1999) 

e Marconi e Lakatos (1999, 2006): 

• permitir a obtenção de dados referentes aos mais diversos assuntos;  

• ser eficaz na obtenção de dados em profundidade; 

• seguir um roteiro previamente estabelecido;  

• dar liberdade ao entrevistador para desenvolver cada situação na direção que  

considerar adequada, quando a entrevista não for estruturada. 

 Ainda segundo os mesmos autores as limitações das entrevistas são:  

• compreensão inadequada das perguntas;  

• fornecimento de respostas falsas ou sem sentido;  

• incapacidade do entrevistado para responder às perguntas,  

• dificuldade de expressão e comunicação do entrevistado e do entrevistador;  

• probabilidade do entrevistado ser influenciado, consciente ou  

inconscientemente por alguém ou alguma situação;  

• o entrevistado precisa estar disposto a dar as informações necessárias;  
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• retenção de alguns dados importantes pelo entrevistado;  

• domínio limitado sobre a situação de coleta de dados; e,  

• gasto de muito tempo e dificuldade de um lugar apropriado sem interferência 

de terceiros para ser realizada [id.]. 

Foram entrevistados 20 egressos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas; eles são autores de alguns dos trabalhos examinados na primeira 

parte do trabalho. Para coleta de informações foi elaborado um roteiro de 

entrevista semiestruturada, contendo três questões abertas (ver Apêndice A). 

As entrevistas foram gravadas com gravador digital Sony make. believe de 2GB e 

depois foram transcritas para posterior processo de análise.  Uma transcrição de 

entrevista não é só aquele ato mecânico de passar para o papel o discurso 

gravado do informante, pois, de alguma forma o pesquisador tem que 

apresentar os silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do informante 

durante a entrevista (BOURDIEU, 1999 apud BONI; QUARESMA, 2005, p. 77). 

As entrevistas ocorreram individualmente em novembro de 2011, em 

fevereiro, março e abril de 2012 e após qualificação nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2012 no laboratório do Ensino de Biologia na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié-BA em horário 

conveniente aos entrevistados.  

Por ocasião da entrevista, os objetivos da pesquisa e sua finalidade, 

foram explicados para os participantes. Em seguida apresentávamos o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ver apêndice B), conforme a Resolução 

196 de 10 de outubro de 1996, pedindo que o entrevistado fizesse uma atenta 

leitura e caso concordasse com os termos ali expostos, que o assinasse. A 

duração das entrevistas variou entre 08 minutos e 57 segundos a 29 minutos e 

22 segundos. 

 

           3.1.2.2.1 - Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados aleatoriamente, porém, 

estabelecemos alguns critérios: ter disponibilidade de responder a entrevista e, 

consequentemente, participar da pesquisa; e ser egresso do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié. Optamos por 
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codinomes da nossa família para identificar os entrevistados que serão 

caracterizados no quadro 1. 

 

 

Quadro 1 

Caracterização dos egressos do curso de Ciências Biológicas e sujeitos dessa 

pesquisa. 

Egressos6 e 
Sujeitos da 

Pesquisa 

Sexo Tempo de 
realização 
do curso 

Tempo de 
docência na 

Escola básica 

Atividade que 
desenvolve 
atualmente 

1. Carol Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do curso 
de especialização 

2.Joelma Feminino 4 anos e 
meio 

Não possui Acadêmica do Curso 
de Mestrado  

3.Dirce Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do Curso 
de Mestrado em 
genética 

4. Déia Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do Curso 
de Mestrado 

5.Beatriz Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do Curso 
de Mestrado 

6. Luiza Feminino 4 anos e 
meio 

10 anos Acadêmica do Curso 
de Mestrado 

7.Laís Feminino 4 anos 13 anos Acadêmica do Curso 
de Mestrado 

8. Mira Feminino 4 anos 20 anos Professora 

9. Neuza Feminino 4 anos e 
meio 

Não possui Auxiliar 
administrativo 

10.Beto Masculino 4 anos 5 anos Coordenador de uma 
Instituição 

11.Luiz Masculino 4 anos e 
meio 

8 anos Professor 

12. Celso Masculino 4 anos e 
meio 

Não possui Comerciário 

13. Célia Feminino 4 anos e 
meio 

Não possui Representante de 
vendas 

                                                           
6
 Nomes fictícios. 
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14. Kelly Feminino 4 anos 2 anos Professora 

15. Lene Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do Curso 
de Mestrado 

16. Cássia Feminino 4 anos Não possui Auxiliar 
administrativo 

17. Mary Feminino 4 anos e 
meio 

Não possui Auxiliar 
administrativo 

18. Ana Feminino 4 anos Não possui Acadêmica do curso 
de Mestrado em 
genética 

19. Aline Feminino  4 anos 9 meses Professor 

20. Carlos Masculino 4 anos e 
meio 

Não possui Agente penitenciário 

 

 

3.2 - Análise dos dados 

 

 Os dados coletados foram analisados com base na técnica de análise de 

conteúdo (AC). A AC enquanto método, corresponde a um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações e também num sentido mais amplo, compreende 

como uma técnica de interpretação de textos que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 

2009).  

Para uma aplicabilidade coerente do método, de acordo com os 

pressupostos de uma interpretação das mensagens e dos enunciados, a Análise 

de Conteúdo deve ter como ponto de partida uma organização. As diferentes 

fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três fases: "1. A pré-

análise; 2. A codificação - exploração do material; e, por fim, 3. A categorização:  

o tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação" (BARDIN, 2009, p. 

121). 

A autora descreve que a fase de pré-análise objetiva a sistematização, 

para que o analista possa conduzir as operações sucessivas de análise. Assim 

sendo, nessa fase, além da escolha dos documentos a serem submetidos à 
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análise, há também a formulação de hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação final [id.]. 

 Para tanto, nessa primeira etapa da análise, separamos o material e 

fizemos uma leitura exploratória inicialmente com as monografias e 

posteriormente as entrevistas para a compreensão inicial dos referidos textos. 

Nessa etapa, organizamos todo o material: 

 1. Com as monografias: após exaustivo trabalho de aquisição de cópias 

de cada uma das 259 monografias, separamos cada uma delas numa tabela com 

o nome do autor, tema, objetivos, resultados e possíveis sugestões para a 

situação pesquisada. Em seguida, separamos em tabelas por área e 

apresentamos alguns resultados da produção. 

 2. Com as entrevistas - Fizemos uma leitura exploratória em cada 

entrevista tentando interpretar as falas dos licenciandos visando responder os 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

 Na segunda fase, que consiste na exploração do material, partimos para 

uma leitura de caráter mais analítico, um estudo mais aprofundado, orientada 

pelas hipóteses levantadas, os objetivos e os referenciais teóricos: 

 1. Com as monografias - separamos em tabelas por área, apresentamos 

alguns resultados da produção.  

 2. Com as entrevistas - separamos de acordo as respostas. Nessa etapa 

descartamos algumas entrevistas por fugir completamente do contexto da 

pesquisa. 

 Nessa etapa definimos as categorias (sistemas de codificação) e 

identificamos as unidades de registro e as unidades de contexto. De acordo com 

Bardin (2009) a exploração do material consiste numa etapa salutar, podendo 

apresentar ou não riqueza nas interpretações e inferências.  

 A terceira fase é uma fase que diz respeito ao tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Esta etapa é minuciosa, destinada ao tratamento dos 

resultados, sendo assim nos debruçamos sobre os dados para realizarmos uma 

análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2009). 

 Das fases propostas por Bardin (2009) para a análise do conteúdo, 

destacamos as dimensões que a categorização e a codificação dos dados 
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apresentam, proporcionando ao pesquisador uma gama de possibilidades, 

facilitando as interpretações dos dados e a inferência desses no contexto. 

Pensando na codificação, Bardin (2009) explica que se trata de uma 

transformação dos dados originais do texto transformados em um recorte, 

agregação, associação ou reunião de palavras ou expressões semelhantes, 

permitindo assim uma representação geral do conteúdo, ou da sua expressão. 

 Seguindo a fase da codificação, aparece a categorização que incide em 

classificar os elementos que constituiu os conjuntos da etapa ou fase anterior, 

com critérios definidos previamente. De acordo com Bardin (2009) as categorias 

estabelecidas são classes que agrupam ou reúnem um grupo de palavras, frases 

ou elementos sob um título semelhante. 

A AC como já descrita acima, foi o procedimento metodológico adotado.  

Constituímos a pré-análise com as informações necessárias para obtenção de 

resultados válidos e representativos. Usamos a codificação e por fim, a 

categorização a partir de unidades de análises criadas compreendendo: 

objetivos da produção, organização metodológica, diagnósticos obtidos, ideias. 

Todas as unidades de análise foram numeradas de acordo à produção 

acadêmica para, se necessário, retornar aos textos de origem. Analisamos os 

trabalhos de acordo as semelhanças e diferenças entre eles, apontando as 

tendências desses trabalhos durante esses dez anos do curso. Quanto às 

entrevistas, usamos critérios pré-estabelecidos na categorização. 

É válido enfatizar que a escolha pela AC se justifica pela necessidade de 

uma análise das monografias em sua dimensão textual, pois se pretende nessa 

pesquisa, além de um levantamento bibliográfico, a averiguação das 

dificuldades e potencialidades a partir dos resultados desses estudos 

monográficos apontados pelos graduandos. Salientamos também que a análise 

das entrevistas deu base para a produção dos textos, a partir das repostas 

apresentadas, as quais passaram por processos de aprimoramento, visto que 

foram submetidos a várias leituras e revisões com a finalidade de uma 

apresentação mais sucinta e esclarecedora dos dados que emergiram no 

processo de desenvolvimento da pesquisa. 
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"A ideia de pesquisa como componente 

necessário ao trabalho e à formação 
dos professores está presente em obras 

de inúmeros estudiosos da educação e já 
aparece em leis, projetos e planos 

governamentais". 
  (LÜDKE, 2001b, p. 7) 
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CAPÍTULO 4   

 

APRESENTANDO E DISCUTINDO OS DADOS 

 

4.1 - RESULTADOS I - ANÁLISE DOCUMENTAL 

 Nesta etapa apresentaremos um panorama dos 259 trabalhos 

monográficos realizados pelos discentes do curso de Ciências Biológicas, no 

período de 2002 a 2010, localizados nos acervos da UESB. Para tanto, nos 

detivemos a uma leitura exploratória dos referidos trabalhos (produção 

acadêmica) já que seria impossível fazer uma leitura na íntegra de cada um 

dessas monografias. Para melhor organizar os resultados, estabelecemos as 

seguintes categorias de análise: produção de monografias por semestre; 

principais níveis de ensino escolar privilegiados no conjunto da produção 

acadêmica sob análise; focos temáticos; subáreas de conteúdo; tipologia das 

pesquisas; abordagens das pesquisas; os instrumentos de coleta de dados. 

 

4.1.1 - Produção de monografias por semestre  

 

As análises realizadas mostram que no período de 2002.II até 2010.II, o 

referido curso formou duas turmas por ano, com uma média de alunos 

concluintes que fica próxima entre 25 a 30 alunos por turma de estudantes.  No 

total 16 turmas foram formadas no curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

no campus de Jequié-BA, nos turnos diurno e noturno (Figura 2). 

Sendo assim, do período de 2002, ano de conclusão da 1ª turma, até 2010, 

ano limite da pesquisa, detectamos que 301 alunos haviam concluído o curso.  

Entretanto, após a realização do levantamento das monografias desses 

alunos no acervo físico do Colegiado de Biologia, na Biblioteca Jorge Amado e 

no Laboratório de Ensino de Biologia, locais onde ficam arquivados os trabalhos 

de final de curso, localizamos apenas 259 documentos, o que corresponde a 86% 
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dos trabalhos já realizados, entre as cópias impressas, digitalizadas e 

conseguidas por email em contato com os egressos. 

 

Figura 2 – Monografias identificadas por semestre no curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas (UESB - Jequié/BA, 2002-2010). 
 

 
         
Fonte: dados da pesquisa 2012. 

 
 

Atualmente temos conhecimento de 301 trabalhos de conclusão de curso, 

porém, 42 desses não foram localizados em qualquer local ou departamento da 

universidade. Entendemos que muitos desses documentos foram emprestados e 

não devolvidos, entrando na condição de material extraviado.  

Pela análise da Figura 2 é possível observar uma quantidade expressiva 

de monografias, 301 documentos. Entendemos que esse é um número 

satisfatório de produção acadêmica já realizada no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas relacionada ao seu tempo de existência. Esse diagnóstico 

consta desde a conclusão da primeira turma, em 2002.2, até a última analisada 

nesse trabalho em 2010.2, quando esta pesquisa teve início. Entretanto, 

ressaltamos maior quantidade de produção em alguns semestres. 
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O projeto político pedagógico do curso de Ciências Biológicas trata a 

pesquisa como atividade institucional centrada não só na produção de novos 

conhecimentos, técnicas e soluções dos problemas, como também tendo um 

papel educativo e como elemento articulador das funções 

ensino/pesquisa/extensão. A proposta curricular do curso objetiva tanto a 

habilitação dos alunos para atuar como biólogos na educação, quanto para 

atuar em pesquisa básica, com formação sólida nas teorias da Biologia. 

Nessa perspectiva, existe no currículo do curso, disciplinas voltadas para 

iniciação à pesquisa, a saber: Metodologia da Pesquisa Científica (60h); 

Seminário de Pesquisa no Ensino de Biologia (90h), Metodologia e Prática de 

Ensino de Ciências Naturais (120h) e Metodologia e Prática de Ensino de 

Biologia (135h). Além das horas aulas da exigência curricular, os professores da 

área de educação utilizam o Laboratório de Ensino de Biologia - LEBio para 

orientar e auxiliar os alunos no processo de iniciação científica em pesquisa 

educacional. 

A pesquisa é de suma importância para iniciar os licenciandos na vida 

acadêmica, e a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC) pode 

contribuir para o desenvolvimento de um ser reflexivo e crítico da realidade 

educacional na qual o mesmo está inserido. 

Nessa perspectiva, Teixeira (2003) relata que muitos estudiosos 

defendem a introdução da pesquisa nos cursos de formação inicial de 

professores, corroborando com as recomendações dos documentos oficiais que 

destacam a importância da pesquisa nos cursos de graduação. A Resolução 

CNE/CP 02 (BRASIL, 2002b), já mencionada, propõe que a organização 

curricular dos cursos de formação deve considerar a elaboração e o 

aperfeiçoamento em práticas investigativas. Complementando essa 

recomendação, a Resolução CNE/CP 01, Art. 3º, inciso III (BRASIL, 2002a) reza 

que a pesquisa, na formação de professores, facilita o conhecimento, 

mobilizando o docente à ação/reflexão e possibilitando a compreensão do 

processo de construção do conhecimento. 

Autores como Gil-Pérez e Carvalho (2000) consideram que a iniciação à 

pesquisa na licenciatura deve ser considerada como requisito básico na 
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formação de professor. Para isso, reforçam a importância das investigações para 

o professor de Ciências.   

Para entendermos melhor a oscilação do número de trabalhos a cada 

ano, aplicamos uma das medidas de tendência central: a média aritmética. "Ela 

funciona como uma espécie de 'medida-resumo' pois nos passa a ideia de 

comportamento geral das observações estudadas" (SALSA; MOREIRA; 

PEREIRA, 2005, p. 2). 

A média aritmética de um conjunto de valores "é o valor obtido 

somando-se todos eles e dividindo-se o total pelo número de valores" (TRIOLA, 

1999, p. 32). "É uma medida que funciona como ponto de 'equilíbrio' de um 

conjunto de dados" (SALSA, MOREIRA, PEREIRA, 2005, p.2).  

Calculamos esses dados de acordo com a Figura 2. Somamos todos os 

valores e dividimos pela quantidade de semestres e anos. Assim, encontramos 

uma média aritmética igual a X = 18,7 de monografias produzidas por semestre 

ou X = 37,5 por ano. É um número relativamente bom de trabalhos de final de 

curso, visto que esse dado representa o número de concluintes e, se comparado 

com o número de discentes que ingressam por meio do vestibular todos os 

anos, percebemos que esse valor corresponde a 75% dos 50 alunos que entram e 

conseguem concluir o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, apesar dos 

percalços existentes durante a formação - desistências, evasão, mudança de 

curso e reprovação em disciplinas que são requisitos para outras disciplinas do 

fluxograma. 

Outro dado que pode ser analisado é quanto à produção por semestre. 

Neste caso, esses resultados dependem da turma em questão. Ressalta-se que 

na UESB, campus de Jequié, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no 

turno diurno, as turmas são menores e dividem com os alunos do bacharelado 

as aulas de conteúdo específico até o quinto semestre. No noturno as turmas são 

maiores, formadas somente por licenciandos. Além do que, a maioria dos 

discentes que optam por esse turno precisa trabalhar e submeter-se a cursar a 

graduação à noite. 

Vale destacar também o índice de evasão, desistência e atraso na 

conclusão do curso, visto que, no turno diurno entram 20 alunos para a 
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licenciatura e concluem em média 18 alunos, ou seja, 90% de conclusão, para 

10% de evasão. No turno noturno ingressam 30 alunos e concluem, em média, 

23 alunos, ou seja, 76,6%, o que implica em uma taxa de evasão próxima a 25%. 

Isso nos leva a acreditar que os alunos do noturno enfrentam maiores 

dificuldades para estudar e concluir o curso no tempo mínimo previsto. Kafuri 

e Ramon (1985) afirmam que a evasão pode ocorrer por vários motivos e que os 

alunos do turno noturno, particularmente, são trabalhadores ou buscam com 

certa urgência ingressar no mercado de trabalho e dependendo das condições 

desse trabalho eles acabam abandonando o curso. Outra causa da evasão pode 

estar no fato do aluno não escolher a habilitação na qual ele tem interesse e, por 

conveniência sinalizar um curso noturno só pela concorrência ou por falta de 

opções de entrada em outros cursos. 

Todavia, esses dados merecem um estudo mais aprofundado, por parte 

do Colegiado do Curso, a fim de identificar as principais causas da evasão 

visando tomada de decisões que possam minimizar essa problemática. 

 
 
4.1.2 - Principais níveis de ensino escolar privilegiados nos estudos 
monográficos 
 

Como já foi dito anteriormente, apesar de terem sido mapeadas as 301 

monografias produzidas, a partir dessa categoria, analisaremos somente as 259 

que tivemos acesso à cópia impressa, digitalizada ou por email.  

Conhecer os níveis de ensino escolar pesquisados permite-nos perceber a 

importância que os estudantes atribuem a certas modalidades de ensino. Como 

também visualizar a série ou o nível de ensino no qual foi diagnosticado, 

especulado ou questionado o problema, quando este existe (Figura 3). 

Verificamos que um maior índice, isto é, (81) 31,2% das pesquisas, foi 

desenvolvido no ensino fundamental. Acreditamos que o primeiro estágio 

realizado pelos discentes do curso no âmbito da escola fundamental, influencia 

este resultado, já que os contatos iniciais com a sala de aula para estágio de 

observação coincidem com os esboços iniciais dos projetos de pesquisa. Outra 

possibilidade surge de uma afirmação de Krasilchik (1986) quando a autora 
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151 

29 

79 

Educação Básica (Fundamental 
e Médio) 

Ensino Superior 

Outros Níveis 

relata que o ensino de Ciências no nível fundamental é historicamente um 

campo privilegiado de atuação de biólogos. 

Acreditamos também que os discentes/estagiários buscam formas de 

minimizar os problemas encontrados nos primeiros contatos com a sala de aula 

e, um dos meios de entender os acontecimentos, problemáticas ou outras 

situações é a realização de diagnósticos através das pesquisas possibilitando um 

conhecimento mais específico do ponto escolhido, para analisar e assim, buscar 

possibilidades de transformação por meio da investigação científica no espaço 

educacional (GALIAZZI, 2011).    

 

Figura 3 - Níveis de ensino escolar investigados nos trabalhos de 
conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Fonte: dados da pesquisa 2012. 

 

Dos trabalhos de conclusão de curso analisados, 58,3% (151) foram 

realizados na educação básica. Desses, 31,2% (81) foram realizados no contexto 

do ensino fundamental e 22,2% (62) foram realizados no ensino médio, 

corroborando com a afirmação de que o estágio supervisionado influencia na 

escolha do tema e do público alvo do estudo. Além disso, o estágio proporciona 

ao acadêmico a identificação de novas e variadas estratégias com a finalidade 

de solucionar possíveis problemas e desencadear novas investigações. Assim 

sendo, é interessante conhecer as percepções, concepções ou ideias dos 

diferentes níveis que integram a educação básica, contribuindo entre outros, na 
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elaboração de planejamentos, metodologias e estratégias alternativas, 

fortalecendo a ideia de conteúdos contínuos, buscando desprender-se de ideias 

tradicionais de fragmentação de conteúdos e de estudos estanques.   

 Teixeira (2008) descreve em sua tese de doutorado que a produção 

direcionada ao ensino de Biologia cresceu nos anos 90 e ainda que a ligação do 

ensino de biologia com determinados conteúdos efervescentes tem atraído o 

interesse dos pesquisadores. Pensamos que o mesmo ocorre com os 

licenciandos que estão iniciando a prática investigativa concomitantemente com 

os estágios de regência, pois é na sala de aula que o discente constata e 

compreende a importância de estudar temas que são constantemente 

vinculados na mídia (clonagem, exame de DNA, transgênicos, colesterol, 

diabetes, entre outros) e que por vezes são abordados nas aulas de forma 

superficial. 

Ainda de acordo com os dados analisados, observamos que há certo 

interesse por estudos focalizados no nível superior, ou seja, em relação à 

formação inicial propriamente dita: (29) 11,2% das monografias. É imperativo 

entender a importância da pesquisa na formação inicial, a escolha desse nível de 

ensino denota uma preocupação assim como nos outros níveis com a instituição 

pensada como espaço de construção dinâmica do conhecimento, com seus 

formadores e formandos além do currículo.  

Por outro lado, a compreensão da importância da pesquisa na formação 

inicial nos diversos níveis e modalidades permite que o licenciando tenha uma 

visão mais geral da educação básica, do público que forma, das ideias e 

conceitos arraigados, dos perfis desse público, entre outros, contribuindo de 

forma concreta para o conhecimento da realidade onde irá atuar futuramente, 

além de proporcionar o desenvolvimento da consciência crítica, da reflexão na 

ação e da ligação entre teoria e prática (DEMO, 2007). 

Ainda com base na Figura 3 observamos que (79) 30,5% das monografias 

foram categorizadas como "outros níveis". Entendemos a necessidade dessa 

classificação já que alguns dos públicos pesquisados não são considerados pelo 

Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (BRASIL, 
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1996b) como níveis de ensino escolar, mas sim, como modalidades de ensino 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Ambiental, etc.).  

É importante ressaltar que a pesquisa realizada nessas modalidades de 

ensino reforça o direito à diversidade. Alunos que não tiveram a oportunidade 

de estudar no tempo devido, a educação desenvolvida no campo, os saberes e  a 

vivência dos trabalhadores nas comunidades ribeirinhas, os indígenas e a 

educação à distância são alguns dos objetos de estudo que apareceram nesses 

trabalhos. 

A pesquisa, segundo Demo (1992), é fundamental para intervir na 

realidade, para desenvolver a capacidade crítica e reflexiva, para atualizar-se 

constantemente, para conhecimento e possíveis mudanças. Essa afirmação do 

autor confirma a importância das pesquisas desenvolvidas nessas modalidades 

já que elas estão além do trabalho pedagógico envolvendo aspectos sociais, 

políticos e econômicos que estão além dos muros da escola, mas que 

influenciam diretamente na sua realidade. 

 

4. 1. 3 – Classificação das monografias conforme os foco temáticos  
 

 
Em outro momento da análise, classificamos os trabalhos monográficos 

conforme focos temáticos específicos, os quais procuravam clarificar os temas e 

problemáticas de pesquisa mais trabalhados nessas monografias dos discentes 

nesses dez anos sob investigação. A organização desses dados é apresentada na 

Figura 4.  

Analisando a Figura 4, na qual classificamos a produção acadêmica por 

foco temático, notamos que o que mais agregou trabalhos foi o foco 

denominado “caracterização do aluno” (34%). Nas leituras realizadas 

concordamos com Megid Neto (1999) e Teixeira (2008) quando eles indicam que 

esse foco identifica as percepções, conhecimentos prévios, noções, ideias e 

características dos estudantes pesquisados. O estudo das concepções contribui 

para a compreensão do processo ensino/aprendizagem. Entender as 

concepções de quem estuda é na verdade tentar compreender o contexto social, 
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as necessidades, as dificuldades e os desafios enfrentados por quem está ligado 

ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

Figura 4 - Principais focos temáticos abordados nos trabalhos de conclusão 
do curso. 

 

 Fonte: dados da pesquisa 2012. 

 

A análise das concepções e percepções dos alunos é um dos passos 

primordiais na formação do professor. Freire (1996), em "Pedagogia da 

autonomia", afirma que os docentes precisam estar a par dos conhecimentos 

prévios dos alunos, suas ideias, seus desejos e perspectivas e somente a partir 

desse momento direcionar o seu planejamento. Ressaltamos que a 

caracterização dos alunos está intrinsecamente ligada ao foco 

ensino/aprendizagem (TEIXEIRA, 2008).  

O interesse em compreender o que o discente entende, percebe, sinaliza 

em relação aos conteúdos abordados nas aulas da disciplina Ciências é de certa 

forma, uma preocupação com o olhar, o pensar e o conhecer de um público no 

qual será desenvolvida a prática pedagógica de um licenciado. O discente traz 

consigo conceitos pré-formados que, somados aos conhecimentos constituídos 

na sala de aula, formarão a base de sua educação escolar. Entender esse 

universo de conceitos, de ideias, oportuniza um planejamento diferenciado, 
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alternativo e dinâmico que tracem estratégias para auxiliar na abordagem dos 

conteúdos de forma mais atraente e significativa (KRASILCHIK, 1986).  

No caso dos licenciandos, futuros docentes, essa iniciação à pesquisa, 

proposta pelo curso de formação de professores, a licenciatura, oportuniza um 

contato mais direto com esse público, seus conhecimentos e ideias, 

proporcionando uma visão mesmo que simplificada, mais concreta da 

percepção dos alunos sobre algo específico dentro do estudo da disciplina. Esse 

estudo deixa de ter somente o objetivo de apresentar um trabalho de final de 

curso proporcionando uma reflexão crítica e a busca por questionamentos e 

respostas em relação à sua prática. 

Nesse contexto, esse primeiro conhecimento sobre as características que 

os alunos trazem consigo em relação à ciência pode despertar no licenciando o 

interesse em se tornar um profissional investigador de sua prática provocando 

o desejo de questionar, formular problemas, selecionar métodos e instrumentos 

(ANDRÉ, 2005). 

 Outra necessidade do conhecimento das concepções é ter em mão um 

diagnóstico mais próximo ao contexto de onde foi desenvolvida a pesquisa. 

Segundo Demo (2007) entender as concepções dos alunos é educar pela 

pesquisa com proposta de transformações, considerando a participação do 

aluno no processo de aprendizagem. 

O foco “ensino/aprendizagem” apresentou uma quantidade menor de 

monografias (20,4%) no qual consideramos os trabalhos monográficos que 

relatavam experiências realizadas em algum nível de ensino ou que buscavam 

um tipo de estratégia alternativa ou ainda que intentavam verificar mudanças 

conceituais após realização de atividades didáticas.  

Teixeira (2008) descreve que há uma preocupação com o ensino de 

Ciências e as dificuldades que lhes são próprias. Estratégias e metodologias 

alternativas por vezes são experimentadas com o intuito de proporcionar um 

melhor ensino/aprendizagem. Os resultados dessas experiências são relatados 

em trabalhos que por sua vez são publicados na comunidade científica.  

Com os licenciandos não é diferente, ainda durante o planejamento do 

estágio supervisionado, pensa-se em estratégias que proporcione um estudo 
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mais adequado e consequentemente, práticas de ensino/aprendizagem 

coerentes. Essa pode ser uma das explicações para o número expressivo de 

trabalhos voltados para esse foco. 

Demo (2007) afirma que o processo ensino/aprendizagem é permeado 

de curiosidades, descobertas, afirmações e investigações contribuindo assim 

para produção de vários e diferentes estudos. Entretanto, Teixeira (2008) alerta 

que esse processo apresentou uma situação nada animadora no final da década 

de 80 e inicio da década de 90, se deteriorando ao longo do tempo, atingindo a 

escola pública. Os trabalhos de conclusão de curso (TCC) analisados que dão 

ênfase a esse foco estão exatamente direcionados à escolha de estratégias e 

recursos que possibilitem a compreensão do conteúdo ligado ao ensino de 

ciências. 

Outra tendência que influenciou e ainda exerce grande influência sobre o 

processo ensino/ aprendizagem, foi o estabelecimento de currículos nacionais 

baseados numa proposta de base comum. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) apresentam as "necessidades" formativas da escola básica, 

explicitando as habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas em 

sala de aula. Assim sendo, observando os trabalhos aqui analisados e realizados 

durante a graduação, alocados nesse foco, percebemos a inquietação dos alunos 

na busca de estratégias e metodologias que dinamizassem as aulas do estágio 

supervisionado. Por conseguinte, não há como não estabelecer a importância da 

pesquisa frente o processo ensino/aprendizagem. 

Numa análise subsequente encontramos monografias que centram 

atenção no foco temático “recursos didáticos” (16,2%) apresentando discussões 

dos diferentes recursos que podem ser utilizados em aulas de Ciências, tais 

como livros didáticos, textos científicos, materiais de laboratório e jogos. 

Separamos também os trabalhos que partem de uma revisão de artigos 

disponíveis na literatura, ou em revistas específicas ou ainda nas dissertações e 

teses, tentando enfocar o que vem sendo destacado em diferentes lugares e 

épocas; uma boa parte são estudos centrados na análise de livros didáticos, a 

outra parte dedica-se à análise de alguns modelos confeccionados, cartilhas, 

entre outros. 
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Conhecer o material didático que vai ser utilizado na sua prática também 

é necessário. Uma investigação mais rígida nos livros didáticos, por exemplo, 

pode revelar erros e acertos desse material, contribuindo com os saberes 

docentes na abordagem de conteúdos; esse recurso é um dos mais utilizados 

pelo professor, e para tanto, é necessário conhecê-lo e usá-lo de forma prazerosa 

e dinâmica. 

Outro recurso que aparece nos estudos realizados pelos licenciandos 

foram os jogos lúdicos. Entendemos que tal recurso não é uma forma de 

solucionar todos os problemas da aprendizagem, entretanto percebemos em 

alguns resultados a eficácia desse recurso. O estudo desse tipo de material é 

incentivado ainda na formação inicial durante os semestres os quais as 

disciplinas da área de educação são ministradas.  

Os recursos didáticos são importantes para o bom desenvolvimento das 

aulas. Megid Neto (1999 apud TEIXEIRA, 2008, p. 118) afirma que:  

alguns dos muitos estudos realizados propõem a melhoria da 
aprendizagem dos alunos a partir da utilização de recursos didáticos 
variados, adequadamente planejados e programados visando eliminar 
possíveis falhas de formação dos professores e falta de pré-requisitos 
por parte dos alunos. Também acentuam a necessidade de um 
planejamento educacional prévio, bem definido em todas as suas 
etapas, visando atingir objetivos cognitivos e comportamentais a 
partir do cumprimento rigoroso das estratégias e procedimentos de 
ensino. 

 

A caracterização do professor (12%) é mais um dos focos abordados pelos 

licenciandos em Ciências Biológicas, deixando claro que as concepções, as 

percepções e as ideias dos docentes são também questionadas nos trabalhos de 

conclusão de curso, o que demonstra certa curiosidade quanto à vivência e os 

saberes da futura profissão.  

Nesse contexto, Lüdke (2003, p. 52) ressalta que devemos considerar os 

prós e contras no diagnóstico da prática pedagógica, já que o professor é muito 

questionado e pouco estudado. A autora afirma ainda "que num contexto de 

pouca autonomia e inovação docente, de grande distância entre as teorizações 

acadêmicas e a prática de professores" é difícil afirmar qualquer conjectura 

sobre esse profissional. Entretanto os estudos realizados pelos licenciandos em 
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Ciências Biológicas apresentam um profissional com ideias, concepções e 

percepções diferenciadas.   

De forma geral, os trabalhos de conclusão de curso analisados 

apresentam características dos professores de Ciências e/ou Biologia, trazendo 

detalhes relacionados ao perfil desse professor, sua atuação como profissional, 

sua formação e suas condições de trabalho nas escolas estudadas.  

 A “educação não-formal” (7,7%) é representada por uma parcela das 

monografias, mostrando o interesse da comunidade acadêmica pelos diferentes 

espaços fora da sala de aula, mas que contribuem para a aprendizagem 

(Comunidades ribeirinhas, Movimento dos sem Terra, grupos organizados, 

pessoas da comunidade, ONGs, etc.). Surgem então novos sujeitos, outros 

espaços e metodologias diversificadas evidenciando o caráter educativo de 

práticas de educação não escolar. 

Segundo Bianconi e Caruso (2005), o espaço formal de educação é o 

espaço escolar, constituindo normalizações, cronologicamente gradual e 

hierarquicamente estruturado. Os não-formais, porém, definem-se como 

qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se 

realiza fora do sistema formal de ensino. A educação não formal tem o poder de 

envolver, despertar, motivar o aluno, possibilitando aos estudantes estabelecer 

relações, proceder a análise, contextualizar os conteúdos, favorecendo a 

aprendizagem. 

A formação de professores (6,1%) também se apresenta como foco temático. 

Porém, as pesquisas relacionadas a esse ponto são pouco numerosas. 

Entendemos que esse resultado pode estar vinculado a um interesse maior 

vivido no momento dos estágios, e sobre as questões vinculadas ao ensino-

aprendizagem na escola básica. 

Entretanto, entendemos também que a formação de professores tem 

muito que ser pesquisada, segundo Sharoon Feiman (1983 apud GARCIA, 1999) 

a formação não é uma etapa estanque, ela acontece em fases com início desde 

quando o futuro professor ainda é aluno, passando pela formação inicial, o 

início na carreira e a formação continuada. 
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Demo (1993) ao analisar a formação do professor, caracteriza como algo 

insubstituível, porém ele acrescenta que essa formação precisa abraçar a ideia 

do professor como pesquisador para o desenvolvimento de um lado crítico-

reflexivo perante o regime e sua atuação profissional. 

Currículos e programas (2,3%) foi um dos focos que também apareceu em 

alguns trabalhos, nos quais os autores abordavam ideias e/ou suposições 

fundamentais dos PCN, tendo sempre como base os pressupostos da teoria da 

evolução, trazendo assim, vantagens para os demais pontos abordados nesse 

documento. Por outro lado, percebe-se que ao estudar os currículos e os 

programas que permeiam a educação em Ciências, os licenciandos intentam 

compreender a origem, os porquês e para que da disposição das disciplinas que 

formam o curso. 

Demo (2009) aponta dois tipos de currículos: um extensivo, que diz 

respeito àquele usual entre nós, resumindo-se a uma oferta de aulas, 

desdobradas em matérias quantas forem necessárias, por trás desta visão 

puramente conteudista. Não existe uma relação cordial entre professor e aluno, 

ficando a separação clássica onde o professor ensina e o aluno aprende. Os 

recursos didáticos mais utilizados são as aulas onde se transmite o conteúdo e 

as provas que são usadas como avaliação. Esse tipo de currículo foi também 

pesquisado e criticado por egressos do curso de licenciatura estudados nessa 

pesquisa. 

O outro currículo descrito pelo mesmo autor [id.] é o intensivo, que opta 

pelo aprofundamento metodológico, sem deixar de lado os conteúdos; defende 

as elaborações pessoais do aluno, valorizando o pensar do início até o fim dos 

processos na sala de aula, os professores e alunos são motivados à prática da 

pesquisa e a partir desta a esfera da aprendizagem. É exigida a autonomia em 

termos de formulação dos próprios conceitos e valores. 

 Por fim, algumas pesquisas (1,1%) apontavam caracterização do 

professor e do aluno. 
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4.1.4 - Subáreas de conteúdo 

 

Em um terceiro momento, nos debruçamos no mapeamento das 

principais subáreas de conteúdos de Biologia/Ciências exploradas nas 

monografias (Figura 5).  

As subáreas que apresentaram os maiores frequências foram 

Ecologia/Meio Ambiente/Educação Ambiental (25,5%), com 66 trabalhos e 

Zoologia (18,5%), relacionada a 48 dos trabalhos analisados. Verificamos que os 

estudos relacionados a Ecologia/Meio Ambiente e/ou Educação Ambiental 

podem ser explicados pela influência do próprio curso o qual fazem parte os 

alunos pesquisados, Ciências Biológicas, e  também e não menos importante, 

por ser a "questão ambiental" uma das mais significativas no contexto de nossa 

atual sociedade. 

Enquanto que a participação de alguns graduados em projetos de 

pesquisa na área de zoologia no início da sua formação pode ter influenciado na 

escolha do tema do trabalho monográfico.  

              
 
Figura 5 - Principais subáreas de conteúdos encontrados nos trabalhos de 

conclusão do curso.  

 
Fonte: dados da pesquisa 2012. 
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A escolha de trabalhar com a subárea de Ecologia/Meio 

Ambiente/Educação Ambiental, que aparece como primeiro ponto do gráfico 

(Fig. 5) pode ser ainda explicada por diversos motivos, entre eles: por possuir 

dentro da subárea temas efervescentes como aquecimento global, camada de 

ozônio, efeito estufa, etc., muito discutidos na mídia, nas instituições de ensino 

e em outras instituições.  

Outra suposição é pelo fato do meio ambiente ser um tema transversal e, 

sendo assim, de uma dimensão formativa importantíssima dentro do curso de 

Ciências Biológicas. Um último registro, seria a frequência observada no 

próximo ponto (3.5 - principais orientadores, tabela 1), dessa pesquisa das 

orientações dos docentes da área específica de ecologia (40 orientações). 

A Educação para Saúde (12,7%), a Botânica (11,1%)  e a Genética (9,3%) 

apresentam uma quantidade considerável de trabalhos. Essas subáreas podem 

ter sido escolhidas pelos licenciados por participarem de projetos de pesquisa 

ou extensão na própria universidade ou ainda por simples curiosidade por 

temas relacionados à essas subárea. A Fisiologia (3,4%) e Geociências (0,7%) 

apresentam poucos trabalhos. 

Chama-nos atenção o baixo índice de monografias envolvendo temas 

transversais ou sociais como sexualidade, saúde, inclusão, bem como evolução 

que são considerados pelos PCN como eixo norteador “tanto para a Biologia 

enquanto Ciência, quanto para o ensino de Biologia na escola básica, e também 

para os cursos de formação de biólogos e professores de Biologia” (CICLLINI, 

1991; EL-HANI; VIDEIRA, 2000; SANTOS, 2002 apud TEIXEIRA, 2008, p.195).  

Das possíveis explicações sobre a escolha dos temas para a realização da 

pesquisa poderíamos destacar o envolvimento dos discentes com projetos de 

pesquisas de áreas específicas do curso nos primeiros semestres. Outra 

suposição estaria relacionada às dificuldades observadas nos estágios com 

algum tema ou conteúdo e o desejo de contribuir em alguma área.  

O conhecimento específico gerado a partir de uma investigação pode 

contribuir e muito na formação profissional e pessoal do licenciando. Porém 
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não podemos afirmar aqui que todos os problemas serão resolvidos a partir de 

uma pesquisa realizada ou uma intervenção feita.  

O item “outros” que aparece na figura 5 (19,7%), foi assim denominado 

por englobar temas em áreas diversas: temos aqui 51 estudos realizados, os 

quais se dispersam em várias categorias: tecnologia (8),  inclusão (6), evolução 

(5), temas transversais (9), metodologias alternativas (8), ensino de ciências (15).  

Slongo e Delizoicov (2010) sinalizam que as produções acadêmicas, assim como 

as pesquisas científicas desenvolvidas são atividades humanas e sociais que 

demonstram um conjunto de valores, ideias e interesses de um período ou 

época, os quais influenciam e norteiam tanto a especificidade do tema, do 

conteúdo, do problema como a forma que serão estudados, analisados e 

desenvolvidos. 

Outro ponto que podemos salientar é que esses diferentes temas 

categorizados como "outros" abordados em vários trabalhos sinalizam também 

a atualização curricular do curso de Ciências Biológicas da UESB, campus de 

Jequié, já que são temas efervescentes e tão atuais que nesses dez anos têm sido 

estudados com certa frequência no universo científico. 

                       

4.1.5 - Principais orientadores 

 

O corpo docente do Departamento de Ciências Biológicas, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, responsável 

pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas são em sua maioria, doutores 

e mestres, entretanto, os professores responsáveis pelas disciplinas didáticas e 

que formam a área de educação é composta atualmente por sete professores 

doutores.  

A maioria das orientações é realizada por professores do Departamento 

de Ciências Biológicas (DCB), ligados a essa área, que naturalmente 

acompanham e são responsáveis pelas disciplinas de Estágio e confecção do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Entretanto professores das áreas específicas 

também orientam, desde que com a coorientação de professores da área de 

educação para garantir o elo com o ensino de Ciências e Biologia (tabela 1). 
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Tabela 1: 

 
 Principais orientadores das Produções Acadêmicas realizadas nos dez 

anos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. 
 

               Orientadores que contribuíram com algumas orientações.8 
 
 
  Percebemos o destaque para a quantidade de orientações para os 

professores da área de educação, o que já era esperado já que se trata de um 

curso de licenciatura.  As implicações em relação a esse tipo de orientação é a 

possibilidade de um trabalho de final de curso mais voltado para prática 

pedagógica, proporcionado uma formação acadêmico-profissional qualificada. 

Percebemos também a influência da área de educação na formação e 

                                                           
7

 Significado das siglas usadas na tabela: E= educação; Ec= ecologia;  G= genética; I= 
invertebrados; V = vertebrado;  B= botânica; Geo= geociências; EdDC 1 - educação (DCHL); 
Bio= biologia; BioM = biomedicina. 
8 1 orientação: B4; Fisio1, Geo1; Geo2, EdDC1, EdDC2, Bio1, EdDC3, Ec5, B4, G2, BioM1; 

 2 orientações: BioM2, V3, Ec6, B5, I2, G3, Bio2, G4.  

3 orientações: B6, Geo2, Bio3, Bio 4. 

Principais orientadores 
 

Total de Orientações 

E17 97 

E2 44 

E3 31 

E4 29 

E5 24 

Ec1 24 

G1 16 

E6 13 

I1 12 

V1 07 

E7 07 

B1 06 

V2 06 

Ec2 06 

B2 05 

Ec3 05 

Ec4 05 

B3 04 
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valorização do docente, bem como na busca por uma política de melhoria da 

qualidade de ensino, o que é salutar já que se trata de um curso de licenciatura. 

 Verificamos também que o objetivo pretendido quando da criação do 

curso, em estabelecer uma ponte entre a área de educação e as demais áreas do 

DCB, foi alcançado. Visualizando a Tabela 1, percebemos vários professores-

orientadores de outras áreas específicas do curso de Ciências Biológicas 

envolvidos no processo de orientação dos trabalhos de conclusão, promovendo 

assim, uma agregação, associação e compartilhamento das diferentes áreas da 

educação.  

 Destacamos a relevância desse quadro, pois ao tomarem conhecimento 

dos problemas enfrentados na sala de aula, os professores formadores, podem 

por um longo processo, entender melhor como trabalhar a formação dos 

licenciados. Não queremos aqui, afirmar que os conteúdos científicos não sejam 

importantes, mas para formar um profissional da educação é necessária uma 

ressignificação dos conteúdos trabalhados. 

 Galiazzi (2003), afirma ser a pesquisa o meio pelo qual o estudante e o 

formador, num processo de cooperação desenvolvem a profissionalização, 

conceito este que envolve a capacidade investigativa, a autonomia e a 

criatividade.   

 Para tanto, o discente deverá contar com orientações de um professor, 

que dará contribuições para as suas produções acadêmicas e outros trabalhos 

realizados, porém esse é um dos poucos limites/riscos da Iniciação Científica, a 

questão da escolha do orientador. O estudante precisa estar atento ao vincular-

se com alguém na academia, esta escolha é muito delicada e de preferência que 

sejam pessoas que realmente contribuam com o crescimento pessoal e 

intelectual (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000). 

 Além do mais “dificilmente o docente orientará a aprendizagem de seus 

alunos como uma construção de conhecimentos científicos isto é, como 

pesquisa, se ele próprio não possuir vivência em práticas investigativas" (GIL-

PÉREZ; CARVALHO, 2000, p. 62). 
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4.1.6. Características das abordagens metodológicas encontradas nas 

monografias 

  

 Esse item será composto de três pontos da abordagem metodológica 

realizada pelos egressos na produção acadêmica: 

  

 I) Quanto à tipologia: a leitura exploratória revelou que uma quantidade 

maior, isto é, 218 trabalhos realizados se detiveram em descrever uma situação 

em estudos conhecidos como descritivos (de diagnóstico), nas quais se acredita 

que os pesquisadores já estavam em contato com determinadas situações 

(vivência nos projetos de pesquisa ou de extensão durante a formação inicial 

como também na sala de aula durante os estágios), estabeleceram um 

diagnóstico e tentam recomendar medidas para sanar os problemas (Fig. 6).  

 Com os estudos descritivos procuraram-se diagnosticar a existência de 

alguns fenômenos ou processos. Pela Fig. 6 observamos que esse tipo de estudo 

predomina nos trabalhos de conclusão de curso dos licenciados em Ciências 

Biológicas. Percebemos que eles são mais frequentes porque também são mais 

fáceis de fazer. A influência para concretização desse tipo de pesquisa pode ter 

sido originada com a realização dos estágios, nos quais a curiosidade aumenta 

no intuito de compreender as características da população com a qual se vão 

trabalhar, os aspectos da escola e as percepções de professores e alunos. 

 Os trabalhos restantes (41) têm caráter participativo de discentes, 

docentes ou comunidade e se caracterizam como estudos de intervenção 

(THIOLLENT, 1997).  

 A intervenção é um termo que tem também como significado "sobrevir", 

"estar entre" e, é nesse sentido que vamos nos deter nessa pesquisa. Chizzotti 

(2001) afirma que a intervenção ocorre por meio do contato direto do 

investigador com o fenômeno observado, para conhecer os atos dos sujeitos em 

seu contexto, considerando suas ideias e opiniões. Gil (2006) diz que, nesse caso, 

o observador assume o papel de um membro do grupo, uma definição que 

condiz com os trabalhos desenvolvidos pelos licenciados. O número pequeno 

de estudos com essa característica (41), apresentados na figura 6, pode ter sido 
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resquício de conceitos da pesquisa no qual a intervenção não era aceita como 

pesquisa por entender que ela não tinha o rigor metodológico exigido.  

 

 

      Figura 6 - Tipologia das pesquisas encontradas nos trabalhos de 
conclusão do curso. 

 

            Fonte: dados da pesquisa 2012. 

   

 A intervenção como investigação participativa possibilita uma 

interferência coletiva em forma de aula, microaulas, seminários e oficinas com a 

finalidade de auxiliar na transformação social. 

 

  II) Abordagem das pesquisas - Analisando os tipos de abordagens 

adotadas nos trabalhos de conclusão de curso, sinalizamos uma forte incidência 

na abordagem qualitativa (231). Não fugindo da realidade do contexto nacional 

das pesquisas em educação na qual se tem observado o crescimento na 

utilização dos métodos qualitativos da pesquisa (Fig. 7).  

 Bogdan e Biklen (1994) afirmam que esse tipo de abordagem apresenta 

na sua essência o ambiente natural como fonte de dados. Os autores afirmam 

ainda que esses dados coletados são essencialmente de caráter descritivo o que 

comprova com o item anterior que aponta 218 monografias do tipo descritivas.  
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Os autores [id.] apresentam ainda outras características da pesquisa 

qualitativa: Há uma preocupação maior com o processo (como e porque ocorre) 

do que com o produto da pesquisa (o resultado do estudo); além disso, os 

dados são analisados indutivamente e por fim, o pesquisador aprecia os 

significados que as pessoas atribuem às experiências de vida. Esse tipo de 

pesquisa traça um tipo de diálogo envolvendo o pesquisador e os sujeitos 

pesquisados. 

 

Figura 7 - Abordagem metodológica dos trabalhos de conclusão de  

curso. 

 

Fonte: dados da pesquisa 2012. 

 

 A abordagem quali-quantitativa apareceu de maneira discreta nos 

trabalhos (25 monografias). Chizzotti (2008) relata que as informações 

quantitativas apresentam dados preestabelecidos buscando explicar a influência 

sobre outros dados, mediante a análise da frequência de ocorrências. Há uma 

descrição simples dos dados seguida de uma explicação sucinta. Aqui os dados 

são interpretados, analisados e compreendidos. Três trabalhos apresentaram a 

abordagem quantitativa utilizando análise baseadas na organização estatística. 
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126 

92 

47 

33 
5 

Questionários 

Entrevistas 

Outros 

Revisão bibliográfica 

Análise documental 

 III) Os instrumentos de coleta de dados - Observamos também a 

preferência no instrumento de coleta pelo uso do questionário; eles aparecem 

em 126 dos trabalhos analisados (figura 8). Entendemos que a utilização dos 

questionários pode ser explicada de acordo com Gil (1999) e Goldenberg (1997) 

pelas vantagens que eles oferecem como: garantir o anonimato dos 

respondentes, permitir que as pessoas respondam quando julgarem mais 

conveniente, ser menos dispendioso, exigir menos habilidade para aplicação, 

não estabelecer pressão para respostas imediatas, possibilitar o pesquisando a 

pensar com calma e poder ser aplicado a um grande número de pessoas ao 

mesmo tempo. E o mais importante: é mais prático e rápido na aplicação e na 

análise. 

  

       Figura 8 - Instrumentos de coleta de dados utilizados pelos licenciandos 
nos trabalhos de conclusão de curso. 

      Fonte: dados da pesquisa 2012. 

 

 Pelas leituras realizadas, observamos que os questionários foram 

aplicados de duas formas diferentes: em uma delas, os próprios licenciandos 

aplicaram na sala de aula ou no pátio da escola, nas ONGS, nas comunidades 

ribeirinhas, etc de forma individual ou coletiva. Neste caso, percebemos que o 

retorno do instrumento de coleta era de quase 100%, o que pode traduzir de 
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forma mais precisa os resultados. Em outras situações, os licenciandos 

entregaram o material nos locais de estudo ou mandaram via email e 

estabeleceram um prazo para recolher. Neste caso o retorno dos questionários 

era menor ou igual a 50%, poucos ultrapassavam essa porcentagem. Esse 

resultado pode ter influenciado nos resultados dos estudos realizados pelos 

graduandos podendo ou não alterar os resultados. 

 As entrevistas aparecem em 92 dos trabalhos. Elas são apresentadas com 

os mais variados tipos: estruturadas, semi-estruturadas ou abertas. Percebemos 

também que esse tipo de instrumento foi muito utilizado após as intervenções, 

nas quais os pesquisadores escolhiam uma pequena amostra do grupo que 

participou e realizavam entrevistas para certificar-se dos resultados positivos 

ou negativos das intervenções. Assim como os questionários, as entrevistas 

também apresentam vantagens. Entre elas destacamos as seguintes: as pessoas 

têm mais paciência e motivação para falar do que escrever, possuem maior 

flexibilidade para garantir a resposta desejada, o pesquisador fica livre para 

observar as expressões dos pesquisados verificando as possíveis contradições 

(GOLDENBERG, 1997).  

 As coletas de dados também são desenvolvidas em alguns trabalhos 

como análise bibliográfica ou análise documental. As bibliográficas perfazem 

um total de 33 monografias sendo que 29 estão concentradas principalmente na 

análise de livros didáticos; uma na análise dos trabalhos apresentados nas 

reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Genética; uma na investigação das 

pesquisas que enfocam o ensino de evolução; uma com um estudo baseado em 

dissertações e teses defendidas em 2005 e 2006 sobre o ensino de Biologia; e 

finalizando, uma que analisa as pesquisas publicadas em revistas da área do 

Ensino de Ciências sobre o uso de recursos de informática em aulas de Ciências.  

 Já as documentais totalizam cinco: duas analisam as provas de 

vestibulares; uma a distribuição dos conteúdos utilizados nos exames de 

vestibular da UESB; e duas buscam diagnosticar o grau de ambientalização do 

curso de licenciatura em Biologia e licenciatura em Química. 

 Outros instrumentos de coleta de dados aparecem em alguns trabalhos 

em quantidade menores como: formulários (4), testes prontos, sondagem e 
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projetivos (5), observações (9), relatos orais (10), anotações em diários (3), 

debates em grupos focais (2), notas de campo (4), registros etnográficos (4), 

produções escritas (2) e por fim desenhos ilustrativos (4). Ressaltamos que em 

vários trabalhos (49) verificamos a utilização de mais de um instrumento de 

coleta. 

 

4.1.7  Quadro resumo dos trabalhos de conclusão de curso 

 

 Nesse quadro (apêndice D) analisamos de forma mais detalhada os 

estudos realizados pelos licenciandos. Elaboramos um quadro para melhor 

apresentação dos dados, em seguida delineamos um resumo com cada um dos 

259 trabalhos encontrados e estabelecemos as seguintes divisões: na primeira 

coluna, apresentamos a numeração que o documento recebeu na organização 

dos dados e as iniciais9 e a sigla da subárea a qual ele foi direcionado. Na 

segunda coluna, apresentamos o título ou o tema do trabalho seguido pelo 

autor, que foi colocado na terceira coluna. 

 Os objetivos propostos estão expostos na quarta coluna e, por fim, nas 

duas últimas colunas descrevemos alguns resultados apresentados no trabalho 

e algumas considerações, sugestões ou ideias respectivamente na quinta e sexta 

coluna. A apresentação desse quadro resumo é para facilitar um estudo 

posterior sobre os trabalhos de conclusão de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 As iniciais estabelecidas para identificar as subáreas foram assim determinadas: MA- Meio 

ambiente; ECO - ecologia; B - botânica; Z- zoologia; ES- Educação para saúde; G - genética; 
Educ. - Educação; Ed. Esp. - Educação especial; Biot. - Bioética; Te - Tecnologia; Evol. - 
Evolução; Fisi. - Fisiologia. 
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4.2 - RESULTADOS II 

 

Após realização das entrevistas com os egressos do curso de Ciências 

Biológicas foi possível identificarmos características básicas para entendermos o 

papel da Iniciação Científica na formação inicial de professores. Neste item 

serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas com 20 egressos do 

curso de Ciências Biológicas. Os resultados foram categorizados para melhor 

compreensão das respostas encontradas: 

 

Quadro 2: 

Categorias e subcategorias das análises das entrevistas. 

CATEGORIA TEMÁTICA SUBCATEGORIAS 

 
4.2.1 Entendendo o processo de 
Iniciação Científica. 

 
4.1.1 Como os licenciados percebem a 
Iniciação Científica. 
 
4.1.2 Características da Iniciação 
Científica na voz dos licenciados. 
 

 
 
 
4.2.2 Dificuldades encontradas para 
elaboração da monografia10. 

 
4.2.1 Escolha do tema; 
 
4.2.2 Recursos, orientador e outras 
características da produção; 
 
4.2.3 Síntese das ideias - 
Desenvolvendo a redação final; 
 

 
4.2.3 Contribuições da produção 
acadêmica como Iniciação à Pesquisa 
na formação inicial 
 

 
4.3.1 Voz dos egressos não docentes; 
 

4.3.2 Voz dos egressos docentes. 

 

 

 

  Das vinte entrevistas realizadas, sete egressos já eram docentes e 

continuam atuando na escola básica; os outros (13) ainda não tinham uma 

                                                           
10

 Trabalho de conclusão de curso (TCC); produção acadêmica. 
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prática pedagógica, ou seja, o primeiro contato com a sala de aula foi nos 

estágios de observação, coparticipação e regência. 

 A Iniciação Científica no curso de Ciências Biológicas, da UESB, 

conforme as normatizações implementadas a partir de 1999, tinha seu início 

marcado no terceiro semestre com a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, 

uma disciplina com carga horária de 60 horas, ministrada por professores de 

outro departamento (Departamento de Ciências Humanas e Letras - DCHL) do 

mesmo campus e, pré-requisito para a disciplina Seminários de Pesquisa no Ensino 

de Biologia (Anexo A), disciplina com carga horária de 90 horas e considerada 

como primeira disciplina que trabalha a Iniciação à pesquisa no curso e que é 

ministrada por professores do DCB, especificamente da área de educação.  

 Somente agora, mais recentemente a Iniciação à Pesquisa tem início 

desde o primeiro semestre com a disciplina História e Filosofia da Ciência, 

disciplina que voltou a ser ministrada por professores do DCB. Sendo assim, a 

cada semestre o graduando tem a oportunidade de aprender um pouco mais 

sobre a produção acadêmica, pois desde o primeiro semestre ele tem contato 

com disciplinas que incentivam a Iniciação à Pesquisa perpassando pelas 

demais disciplinas do currículo, culminando com a disciplina Metodologia e 

Prática para o Ensino de Biologia, ofertada no último semestre acadêmico, com a 

entrega da monografia (produção acadêmica) pelos discentes. 

 Sendo assim, a primeira categoria de análise das entrevistas com os 

egressos, intencionam perceber como os licenciados percebem a importância da 

Iniciação Científica para a formação inicial.  

 

4.2.1 - Entendendo o Processo de Iniciação Científica 

  

  4.2.1.1 - Como os licenciados percebem a Iniciação Científica 

 

 Comumente, entende-se que a Iniciação Científica é efetivada nas IES  

por meio dos docentes que desenvolvem projetos de pesquisas e possibilitam 

aos graduandos a participação nesses projetos, seja como bolsista ou não. No 

entanto, ela não se restringe a isso, pelo contrário, a Iniciação Científica se 
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desdobra em outras atividades que inclui: os trabalhos acadêmicos nas 

disciplinas, seminários, palestras, eventos científicos, como também o trabalho 

de conclusão de curso, proporcionando assim o conhecimento necessário para 

uma Iniciação à pesquisa.  

 De acordo com o Manual do Usuário do PIBIC, a Iniciação Científica "é 

um processo que permite introduzir os estudantes de graduação 

potencialmente mais promissores na pesquisa científica" [...]. (BRASIL, 2001a, p. 

34). Entendemos, porém, que todos os discentes do curso Licenciatura em 

Ciências Biológicas passam por processos que proporcionam e incentivam a 

Iniciação à Pesquisa científica. Desse modo, esse processo precisa ser contínuo, 

compreendendo que é um dever da instituição e que não pode ser vista como 

uma atividade eventual ou esporádica.  

Nesta perspectiva, buscamos verificar junto aos egressos do curso o que 

pensavam sobre a Iniciação Científica. A maioria dos entrevistados não sabia do 

que se tratava; acreditavam ser a Iniciação Científica apenas a elaboração da 

monografia, porém três egressos demonstraram um conhecimento melhor sobre 

os questionamentos. 

A fala de um dos licenciados denota uma compreensão em relação ao 

processo de Iniciação Cientifica, reconhecendo a sua importância e associando a 

iniciação científica como sendo a inserção em projeto de pesquisa e também a 

entrega do trabalho final de curso (monografia). 

 

A Iniciação Científica para mim foi o começo de tudo é o ideal 
pra quem vai aprender fazer pesquisas. [...], até então [até 
ingressar na universidade] eu só conhecia as pesquisas de 
disciplinas, e nem sabia o que iria entregar como pesquisa [...] 
[...] na graduação tem várias coisas que me fez olhar... ah! tem 
que pesquisar sobre isso mas, tem vez que a gente nem se 
envolve muito e aí acaba deixando de lado não dando 
seguimento as pesquisas [...].a não ser quando aqueles colegas 
que no caso de bacharel convida para  se envolver com 
pesquisas mas pra quem não envolve, chegar no final e ter essa 
experiência é positivo (CAROL). 
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 Entendemos então, a partir da fala de Carol que a participação nos 

projetos de pesquisa ainda na graduação já é um incentivo a conviver com os 

desafios, possibilidades e limites do universo científico e que, 

consequentemente, fluirá para o interesse pela pesquisa influenciando por toda 

a sua vida acadêmica e profissional. Ressaltamos que tal participação não se 

limita a projetos do bacharelado, mas sim a participação em projetos de 

pesquisa em qualquer área do conhecimento. 

 A partir do momento que foi estabelecido a promoção da pesquisa na 

formação inicial de professores por meio de aspectos legais como a Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB 9394 (BRASIL, 1996b), o Plano Nacional de Educação -

PNE (BRASIL, 2001b), a Resolução CNE/CP 1 (BRASIL, 2002a) e a Resolução 

CNE/CP 2 (BRASIL 2002b) e a Resolução CNE/CES 7 de março (BRASIL, 

2002a) com a exigência de professores com perfil crítico e reflexivo, houve uma 

preocupação das IES de analisar a formação inicial e modificar os currículos 

com a finalidade de proporcionar aos graduandos uma postura investigativa 

por meio da Iniciação Científica. 

 Diante disso, ressaltamos que o processo de Iniciação Científica, presente 

no ensino superior, apresenta-se como meio eficaz para o desenvolvimento da 

curiosidade e do pensamento crítico e reflexivo dos graduandos. Resumindo, 

esse processo "estimula o senso crítico e permite compreender o real, mediante 

a aquisição da autonomia na capacidade de discernir" (BRASIL, 2001a, p.34). 

 Em contrapartida, André (2001) observa que existe um distanciamento 

entre as propostas oriundas da pesquisa acadêmica e a realidade das escolas 

básicas, promovendo no licenciando uma leitura confusa da convivência 

simultânea nos dois mundos: um que valoriza a Iniciação à Pesquisa como meio 

de reflexão da prática e o outro que mostra o distanciamento entre a pesquisa e 

os seus resultados. 

 Teixeira (2003) afirma que além desse distanciamento existente entre as 

escolas e os resultados das pesquisas, a tradição dos esquemas de formação 

docente fomenta a separação entre a investigação e a prática pedagógica, entre 

os planejadores e executores. Analisando algumas falas dos entrevistados, 

destacamos a fala de Beatriz que defende a Iniciação Científica na graduação, 
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entretanto, enfatiza a distância que há entre a pesquisa realizada por 

acadêmicos que continuam estudando em pós-graduações do tipo Stricto sensu 

e acadêmicos que vão para a sala de aula, confirmando as afirmações de André 

(2001) e Teixeira (2003). 

 

A Iniciação Científica ainda na graduação incentiva o aluno a 
pesquisar, porém quando o aluno sai da academia ele encontra 
discrepâncias: uma é a que você continua estudando e se 
vendo como pesquisador você vai fazer um mestrado, um 
doutorado, você dá valor a sua pesquisa, a outra, é quando 
você vai pra sala de aula e aí parece que a pesquisa morre, 
então, ainda se separa muito a questão da pesquisa e da sala 
de aula. Então a gente não tem, a gente ainda tem uma 
dificuldade de fazer essa relação mesmo, a pesquisa, o 
professor mesmo como pesquisador, não é? Então é muito 
difícil fazer essa ponte, a gente acaba separando mesmo né, 
bem fragmentando as coisas. Infelizmente isso existe. É, é 
verdade. E isso me fez refletir também sobre isso, porque, eu 
penso como foi bom a minha monografia (BEATRIZ, grifo 
nosso). 
 
 

  Beatriz reconhece a importância da pesquisa na graduação e associa a 

pesquisa à monografia, todavia, ressalta o distanciamento entre o que se 

pesquisa e a realidade das escolas. Identifica-se a ideia do professor 

pesquisador, de se estabelecer relação entre a pesquisa e a sala de aula.  Outro 

ponto que chama atenção no depoimento de Beatriz é a necessidade da 

formação continuada, do aperfeiçoamento, da busca pela pós-graduação, a fim 

de se aprofundar em uma determinada problemática. 

   Tratando-se ainda da compreensão do conceito de Iniciação Científica 

apresentamos a fala de Laís que entendeu, ainda durante a graduação, o 

conceito, a importância e a necessidade desse processo na vida acadêmica e 

também percebeu que não teve condições de ingressar em nenhum projeto de 

pesquisa e, portanto, acreditou não ter feito parte desse processo. Essa 

necessidade de ingressar nos projetos de pesquisa como parte do processo de 

iniciação, mencionados por Laís nos revela a compreensão de que "um espaço 

científico pode se caracterizar por uma atividade de estudo e não uma mera 

execução de tarefas sem sentido" (KIRSCH, 2007, p. 73). 
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 No trecho em negrito da fala de Laís, destacamos quando ela faz menção 

à aprendizagem do rigor da pesquisa por meio dos trabalhos elaborados 

durante a graduação, concordando com Castro (2003) quando o autor afirma 

sobre o rigor do método científico e que é aprendido ainda durante o processo 

de Iniciação Científica. Percebemos então, que a licenciada acredita que a 

Iniciação Científica não é um processo estanque, entretanto, ela continua 

afirmando sobre a importância da participação de graduandos em projetos de 

pesquisa para que este  entenda a complexidade da pesquisa científica. 

 

[...] acho que o aluno que faz Iniciação Científica ele consegue, 
[...] na graduação perceber esses elementos, perceber a 
importância da pesquisa. Os vários trabalhos que elaboramos 
nos remete a aprendermos o rigor de uma pesquisa, mas se o 
aluno, ele não fizer iniciação à pesquisa científica eu acho que 
fica mais difícil pra ele compreender esse totalitarismo dentro 
da pesquisa porque isso fica muito pro final, fica muito pro 
final do curso, e eu não sei hoje, mas na minha época era 3+1 
né? a gente só conseguia perceber algumas [disciplinas] de 
prática no estágio [...] mas só no final do curso é que a gente 
tem aquela disciplina, acho que é instrumentalização para o 
ensino de biologia, não é isso? [...] então só essa disciplina, se 
eu não me engano é ela que trata da questão da pesquisa, se 
ele não teve uma Iniciação Científica correta,  uma disciplina 
só não tem condição de fazer o aluno perceber o que é a 
pesquisa e a importância dela na prática do professor, não tem 
condição, porque ela está direcionada mais para um trabalho 
de final de curso, você tem que fazer um trabalho de final de 
curso pra você conseguir seu diploma, então o que é que vem 
a cabeça do aluno que aquilo ali é só pra cumprir mesmo os  
pré-requisitos, é um trabalho, não é uma pesquisa. O aluno, 
muitos não se veem fazendo uma pesquisa, se veem fazendo 
um trabalho e não uma pesquisa (LAÍS, grifo nosso). 
 

 

 Apesar da importância do processo de Iniciação Científica, os 

entrevistados com exceção de Carol, Beatriz e Laís, não compreendem esse 

processo como contínuo, gradual e sim como pontual que ocorre 

esporadicamente em alguns semestres e é finalizado com a construção da 

redação monográfica no final do curso. 

 Entender e viver o processo de Iniciação Científica durante a graduação é 

um dos pontos de partida para o crescimento tanto acadêmico como 

profissional.  Para tanto, o envolvimento do acadêmico do curso de licenciatura  
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com a iniciação, é uma oportunidade para que enriqueçam suas construções 

epistemológicas (KIRSCH, 2007).  

 Chamou-nos a atenção a fala de Joelma, a qual afirma que a pesquisa 

começou fazer parte de sua vida acadêmica somente através de uma disciplina 

específica durante a graduação, contrariando a análise que fizemos nos 

documentos legais que rezam sobre a promoção da pesquisa na formação de 

professores, de maneira global, sem obrigatoriedade da criação de disciplinas 

específicas que contemplem esse aspecto da formação docente.  

 

...O meu tema [...] (risos) o tema que chegou no final foi, lógico, 
assim... claro que antes de escrever aquilo eu comecei lá por 
volta do quinto ou terceiro semestre, [...] que é primeiro, foi o 
primeiro momento que eu tive contato do que é uma pesquisa 
sobre o que é um projeto, acho que foi isso... a disciplina acho 
que é Metodologia da Pesquisa Científica alguma coisa assim. 
Com o professor Milton (nome fictício) foi o primeiro contato 
que eu tive com a pesquisa, sobre o que era elaborar um projeto 
não vou mentir que depois quando fui elaborar o projeto para 
monografia que foi por volta do sexto semestre, se não estou 
enganada no quinto ou sexto semestre eu vi o que eu tinha 
aprendido não era bem (risos) aquilo que seria usado no projeto 
(JOELMA). 
 
 

 Assim, a Iniciação Científica é entendida durante a formação inicial, na 

fala de Joelma como uma prática que prepara o discente para a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso. Entendemos que elaboração de projetos de 

pesquisa é apenas parte do processo para o desenvolvimento da produção 

acadêmica, mas não se resume a isso. Esse tipo de conceito evidenciado pela 

egressa entrevistada limita os verdadeiros objetivos da iniciação e impede o 

desenvolvimento investigativo e a capacidade de crescimento em um ambiente 

de aprendizagem ativa na perspectiva de transformação social e emancipação-

crítica do licenciando como pesquisador. 

  

4.2.1.2 Características da Iniciação Científica na voz dos licenciados 

  

 Nesta subcategoria, apresentamos as opiniões dos egressos em relação às 

características da iniciação científica na formação inicial. Dos entrevistados que 
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compreendem a iniciação científica como um processo presente no Ensino 

Superior e imprescindível para o despertar de um pensamento crítico e 

questionador, destacamos a fala de  Carol, no entanto, Beatriz, declara que só 

percebeu a importância da iniciação científica quando ingressou na pós 

graduação stricto sensu. Carol percebe a importância da sua participação nos 

projetos de pesquisa na área de educação facilitando depois a elaboração do seu 

projeto de pesquisa (monografia), fomentando a prática investigativa e espírito 

da inquietude.   

  

A minha participação nos projetos de pesquisa me ajudou a ter 
uma visão crítica sobre os diferentes conceitos apresentados por 
vários teóricos além de aprender como é que são discutidas e 
analisados os documentos também eu nunca tinha também 
trabalhado com documentos e; que também me deu uma base 
pra trabalhar com o meu estudo de final de curso. Esse "pré 
estágio", entre aspas, nesses projetos me possibilitou um 
conhecimento em relação a pesquisa, a utilização da normas da 
ABNT além do rigor do método científico... (CAROL). 
 
[...] pelo fato de você estar na iniciação às vezes não 
compreende muito, agora depois, quando você se afasta um 
pouco [da universidade], que você volta já num momento hoje 
como o meu [pós-graduação strictu sensu], quando você tem 
oportunidade de refletir novamente né? Então, aí você vai ver a 
contribuição. Mas no momento realmente é mais... As pessoas 
têm mais dificuldade de refletir naquele momento que está 
fazendo. Muitos trabalhos não foram publicados [...]. A minha 
[monografia] eu vim publicar recentemente. Eu não sabia, na 
verdade, a importância [...]; eles ainda não despertaram, mas 
aquele que quer seguir a vida acadêmica, futuramente ele vai 
despertar. Pelo menos foi o que aconteceu comigo né, e acho 
que isso acaba, é[...] (BEATRIZ). 

 

 

 A Iniciação Científica, como foi possível perceber na fala de Carol, traz a 

possibilidade de introduzir o graduando na atividade de pesquisa e promover a 

busca pelo conhecimento proporcionando ainda à utilização do método 

científico, método este indispensável na validação dos resultados encontrados.  

 Netto e Rocha (2003) destacam que a Iniciação Científica possibilita aos 

estudantes envolvidos um despertar para aptidão científica e incentiva a seguir 

em frente como acadêmico enfrentando as pós-graduações com certa facilidade. 
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Mesmo para os que optam pelo exercício da profissão na qual graduam, o que 

acontece com a maioria dos bolsistas, a Iniciação Científica só traz benefícios.  

 Independentemente do caminho escolhido pelo graduando após a 

conclusão da formação inicial, a experiência que ele teve na academia com a 

iniciação científica torna-se significativa permitindo explorar o meio que o cerca 

de forma crítica-reflexiva, um aprendizado constante no universo da pesquisa.  

 A iniciação científica foi caracterizada de diversas formas nas falas dos 

entrevistados, num primeiro momento eles caracterizaram esse processo com o 

simples desenvolvimento de um projeto de pesquisa no qual ocorre em um 

determinado período de tempo e exige uma carga horária significativa e o 

estudo acadêmico, além de atividades como bolsista em uma disciplina ou em 

um projeto (KIRSCH, 2007). 

Num segundo momento, eles defenderam a iniciação científica como um 

processo contínuo onde se concentra a disposição ou abertura do licenciando 

para aprender, investigar, buscando respostas para os muitos questionamentos 

da educação sempre tendo a consciência de que ao buscar respostas para certas 

inquietudes, vê-se num emaranhado de conhecimento inacabado e 

consequentemente de novas aprendizagens. 

 

[...] eu me realizava fazendo essa pesquisa porque era a 
primeira vez em toda a graduação que eu buscava responder a 
uma pergunta, digo uma questão minha. Esse trabalho que fiz 
não levou em consideração o aluno apenas como ouvinte, o 
aluno apenas como aquele mero receptador do conhecimento, 
eu percebi a importância de se estudar algumas características e 
o melhor pra realizar essa pesquisa eu nem precisei participar 
de nenhum projeto, só me identifiquei com a disciplina 
(JOELMA, grifo nosso). 

 
A Iniciação Científica pra mim é importantíssima porque eu 
penso assim, a partir da iniciação científica que você vai 
despertar só, esse [...] essa vontade de pesquisar, vontade de ser 
uma pesquisadora em alguma coisa que você já esteja 
trabalhando desde a sua, sua formação, que a maioria das, das 
monografias ela são feitas, o aluno não trabalha com nada 
(risos) quando chega na hora da monografia ele escolhe um 
tema aleatório que as vezes ele nem tem tanta afinidade né, 
nem tanto conhecimento e faz a monografia por fazer, por fazer 
e aquilo ali não vai ter relevância nenhuma, eu acredito na sua 
formação, quando você vem trabalhando na, é trabalhando 
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com um assunto chegar na monografia você faz naquele 
assunto, eu acho que é válido esse retorno, porque você já tem 
essa vontade, já tem essa curiosidade de pesquisar na área, 
querendo ou não vai trazer algum retorno positivo eu acredito 
(DIRCE, grifo nosso). 

 
 

 Apesar de a Iniciação Científica ser entendida por alguns dos 

entrevistados como um processo estanque, fragmentado, resumindo-se somente 

à apresentação da monografia no final do curso de graduação, entendemos que 

involuntariamente o caminhar de todo o processo de apresentação, 

desenvolvimento e finalização dessa produção, perpassando pelas disciplinas 

do curso, principalmente, as disciplinas da área de educação, voltadas para a 

formação do professor, permite aos discentes um pouco do que o processo de 

Iniciação Científica presente em toda graduação promove: o desenvolvimento 

da criticidade sobre os processos e práticas educativas, a reflexão e o rigor da 

pesquisa científica.  

 Dentre outras características da Iniciação Científica, observamos nas falas 

de Beatriz as contribuições desse processo para desenvolvimento da criticidade 

sobre os processos e práticas educativas.  

 

Ela [a monografia] me fez, acho que eu a partir daí eu me 
tornei um pouco mais crítica, até porque após a graduação eu 
fui para a sala de aula. Então, como eu trabalhei com 
professores, então, no momento que eu fui para a sala de aula, 
eu passei também a pensar mais e refletir um pouco mais sobre 
a minha prática, né, porque, como eu procurava saber o que é 
que eles entediam sobre aquele tema, como eles aplicavam 
aquilo em sala de aula, eu também me senti na obrigação de 
conhecer sobre determinados temas, de ser mais crítica em 
sala de aula. Então eu acho que foi muito importante na 
minha formação, principalmente por atuar em sala de aula né, 
já que eu ia ter que atuar também em sala de aula (BEATRIZ).  
 
 

 Conforme análise da fala de Beatriz, percebemos que a mesma 

caracteriza a Iniciação Científica como sendo um processo fragmentado, 

limitado à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Apesar disso, ela 

afirma que essa atividade, proporcionou seu crescimento na formação pessoal, 

profissional e acadêmica, haja vista que esse processo insere, embora em níveis 
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diferenciados, nos caminhos da pesquisa científica, da busca, da curiosidade, da 

capacidade de resolução de problemas, do desenvolvimento crítico.  

 
4.2. 2.  - Dificuldades encontradas para a elaboração da monografia 

 

 Quando nos reportamos à formação inicial, pensamos quais as 

oportunidades e conhecimentos que a academia proporciona para os sujeitos 

em formação na vertente crítico-reflexiva, despertando uma postura de 

inquietude e investigação. Nesse sentido, a iniciação contribui como principal 

processo capaz de promover e incentivar essa postura. É bem verdade que essa 

atividade é entendida como pontual, conforme depoimentos dos egressos. 

 Sendo assim, buscamos identificar as principais dificuldades enfrentadas 

pelos egressos entrevistados para a elaboração, desenvolvimento e finalização 

da monografia (produção acadêmica de final de curso), considerando que, para 

a maioria, a monografia foi a única e principal oportunidade de Iniciação 

Científica 

 

     4.2.2.1. -  Escolha do tema 

 

A escolha do tema da monografia é um grande desafio para o 

licenciando. É um momento permeado de incertezas e confusões. Na hora de 

escolher um tema para ser trabalhado, é visível tal processo, pois os alunos 

mudam de tema duas ou três vezes desde quando começam a elaboração do 

projeto de pesquisa na disciplina de Seminários até a quase finalização na 

disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Biologia. 

A escolha do tema para o trabalho monográfico depende também das 

escolhas anteriores e estas estão cercadas de incertezas e dúvidas, ora pela 

inexperiência de não saber como fazer, ora por falta de informação para 

entender o que é e como se faz uma pesquisa. E ainda, que se pode fazer 

pesquisa em qualquer curso escolhido pelo discente, seja licenciatura ou 

bacharelado. 

[...] não vou mentir que depois quando fui elaborar o projeto 
para monografia que foi por volta do sexto semestre, se não 
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estou enganada no quinto ou sexto semestre eu vi o que eu 
tinha aprendido não era bem (risos) aquilo que seria usado no 
projeto... e uma das maiores dificuldades foi descobrir com o 
que eu ia trabalhar, nem a área eu tinha certeza[...] (JOELMA). 
 
[...] eu tava um pouco perdida sem saber o que fazer, aí ele já 

tinha começado essa pesquisa com outro aluno, aí só ficou na 
metade, aí eu continuei. Aí eu continuei [...] (DÉIA). 
 
Na verdade, eles [os alunos] não sabem com o que vão 
trabalhar, ficam perdidos na maioria das vezes entram num 
projeto não é nem porque tem afinidade ah porque tem uma 
bolsa e ali fica ali, ali termina e saiu porque, porque não gosto, 
conheço várias pessoas assim, complica pro aluno, complica pra 
pessoa que teria interesse e não pode, é complicado esse coisa 
de pesquisa [...] além do mais, como trabalhar com um  tema 

que você não tem afinidade (DIRCE). 
 
 

 Existem diversas temáticas que podem ser trabalhadas na produção 

acadêmica de final de curso, porém o que fica claro na fala das entrevistadas é a 

dificuldade na hora da escolha de um único tema. Joelma e Déia relatam as 

dificuldades que tiveram pra escolher o tema da monografia, já Dirce apresenta 

um relato do que ela observou na sua turma, ou seja, a dificuldade dos colegas 

em escolher uma temática.  

 André (2001) afirma que assim como houve um crescimento no número 

de pesquisas na área de educação no Brasil, observou-se, também que os temas 

se ampliaram e diversificaram, tratando desde a parte específica da biologia até 

as questões e problemas da educação brasileira, diversificando mais ainda os 

temas que podem ser trabalhados na produção realizada pelos acadêmicos do 

curso de formação de professores. Entendemos que a autora traça um perfil da 

pesquisa no contexto da educação como um todo.  Acreditamos que o ensino de 

Biologia está inserido nesse contexto e, portanto, enfrentando as mesmas 

problemáticas quanto à diversidade de temas. 

 A autora (id.) fornece ainda em um dos seus trabalhos, dados referentes 

aos anos 80 e 90 relatando que com a complexidade dos estudos, as abordagens 

metodológicas também foram modificadas: "ganham forças os estudos 

chamados 'qualitativos', que englobam um conjunto heterogêneo de 

perspectivas, de métodos e técnicas e de análises" (ANDRÉ, 2001, p. 53). 
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  Diante desse contexto, ao ingressar na universidade o discente descobre 

que ele precisa assumir inúmeras responsabilidades além de se deparar com os 

desafios e entre eles um dos mais importantes é o conhecimento que acontece 

de forma processual proporcionado pela Iniciação Científica. Assim sendo, 

saber escolher a área de interesse em que pretende desenvolver sua pesquisa é 

um dos primeiros passos, em seguida buscar um ou mais professores mais 

adequado para orientá-lo, após essas etapas, a escolha do tema se torna uma 

ação mais simplificada.  

Assim, após a escolha do tema e mais seguro com o que vai trabalhar, o 

graduando, experimenta um amadurecimento intelectual, porque durante o 

processo são exigidas leituras constantes, permitindo  que ele faça 

aproximações  e confronte diversos conceitos dentro de inúmeras teorias, 

auxiliando portanto na sistematização de ideais, proporcionando a discussão de 

conteúdos variados e facilitando na construção do referencial. 

Portanto, a escolha do tema já é um caminho para a iniciação à pesquisa 

que por sua vez é entendida como uma das vertentes da iniciação científica, e é 

através dela que o acadêmico agrega-se a professores, áreas e/ou disciplinas 

com quem tem mais “afinidade” com a finalidade de desenvolver habilidades 

nas expressões orais e escritas como também a reflexão e a crítica.  

Os licenciados entrevistados relataram as dificuldades para encontrar o 

tema certo e que eles tivessem afinidade. Mira traz em sua fala as inseguranças 

de trabalhar com o novo; Neuza comenta sobre os conflitos de ter escolhido um 

tema que a princípio parecia ser o ideal e que aos poucos ela foi descobrindo 

que não era bem aquilo que ela queria estudar. 

 
 

[...]. Inicialmente, muito cansaço, muita insegurança, dúvidas 

no que pesquisar e um sentimento de incapacidade, 
posteriormente uma satisfação pelo objeto de estudo construído 
e saber que me identifiquei muito com o tema e pela minha 
oportunidade de crescimento (MIRA, grifo nosso). 
 
[...] houve momentos bons e poucos em que conseguia discorrer 
bem minhas ideias e muitos outros conflitantes em que tinha 
dificuldades em prosseguir no desenvolver de muitas dessas 
ideias e tudo isso pela dificuldade que encontrei depois que 
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eu achei que tinha escolhido o tema correto [...] (NEUZA, grifo 
nosso). 

 

Demo (2007), em educar pela pesquisa, relata que mesmo o aluno 

apresentando inúmeras dificuldades como essa, da simples escolha do tema, ao 

entrar nesse universo do mundo das inquietudes e investigações, ele terá 

sempre mais vantagens do que riscos. Nessa etapa de escolha, muitos discentes 

são influenciados por seus orientadores a participarem das pesquisas em 

andamento ou desenvolverem seu trabalho de final de curso como parte de 

estudos que já estão em andamento, influenciando assim no tema a ser 

trabalhado e minimizando as dificuldades quanto à escolha. 

 
A escolha do tema foi por influência do orientador (KELLY). 
 
Já tinha uma ideia do tema. Os meus orientadores apenas me 
nortearam numa delimitação (ANA). 
 
O meu tema é na época eu estava, tinha um convite de um 
professor pra participar dos projetos daqui, eu estava em 
dúvida também no que, qual o tema da pesquisa aí tinha um 
projeto dele e um projeto de outra professora, aí uma colega 
minha ficou com o projeto pra trabalhar com ele e eu fui 
conversar com a professora, dentro do projeto dela, aí ela falou 
pra mim qual era o projeto, qual o objetivo e tudo [...] e a gente 
dentro do projeto dela a gente desenvolveu, tirou um tema 
(CAROL). 
 
...mas, pra a escolha do meu tema, o meu projeto, meu projeto 
de pesquisa para monografia, eu já tava participando um 
pouquinho de um projeto de educação ambiental de uma 
professora aqui na Universidade e nesse projeto ela sempre, 
ela queria que eu pesquisasse a respeito, eu e outra colega 
pesquisássemos a respeito de uma, sobre o processo de 
ambientalização curricular (JOELMA, grifo nosso). 
 

 

As falas das egressas acima nos permitem analisar a influência do 

orientador na vida acadêmica e de Iniciação Científica dos seus 

alunos/orientandos. Influenciando desde a escolha do tema até a finalização da 

produção acadêmica. 

Teixeira (2003, p. 2) afirma que desde a implantação do projeto do novo 

curso (Ciências Biológicas) introduzido na UESB, buscou-se proporcionar aos 

licenciandos situações que despertassem a "formação de indivíduos críticos e 
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reflexivos, capazes de atuarem autonomamente na sociedade contemporânea", 

e com essa visão diferenciada ser capaz de perceber as mazelas da educação e 

mergulhar nos estudos necessários, tentando responder a questionamentos e 

situações da educação brasileira.  

Nesse pensamento os licenciandos foram desde o início da reformulação 

do curso, encorajados a participarem dos projetos de pesquisas como 

colaboradores, bolsistas ou voluntários nas diversas áreas em ciências, 

contribuindo assim para o despertar do interesse pela  investigação científica. 

 Diferente dos outros entrevistados, Neuza afirma que já tinha pretensão 

desde a adolescência de pesquisar o tema escolhido, era um questionamento 

antigo, uma curiosidade que foi despertada ainda na adolescência, entretanto a 

dificuldade era encaixar o tema escolhido numa linha que perpassa pela 

educação. 

 

Na verdade, foi uma escolha própria que já vinha trazendo 
comigo desde meus 17 anos e, como havia em mim a vontade 
de um dia poder trabalhar com adolescentes e/ou jovens com 
um tema voltado para a prevenção de drogas na escola, o meu 
orientador me auxiliou de que forma ficaria melhor (NEUZA). 

 
  

 Neuza relata em sua entrevista que não teve dificuldades com a escolha 

do tema, quando ingressou na universidade, já trouxe uma curiosidade, uma 

inquietude, Demo (2007) traduz essa fala como mundo das ideias que já existe e 

que não podem ser tratadas como fixas. 

 

  4.2.2.2 Recursos, orientação e outras características das monografias 

     

                     4.2.2.2.1  Quanto aos recursos 

  

 A produção acadêmica é uma atividade que requer leituras 

aprofundadas de diversos materiais, como: artigos científicos, teses e 

dissertações, mas principalmente de livros.  Segundo os egressos entrevistados, 

a falta dos materiais supracitados, ainda se constitui uma das grandes 

dificuldades para a realização de uma produção acadêmica de qualidade, na 
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instituição analisada, visto que no período em que a produção foi elaborada, a 

biblioteca local não dispunha de uma variedade de exemplares, principalmente 

na área de educação ou educação em Ciências. 

 
...maior número de exemplares na Biblioteca da Universidade 
com os assuntos (CELSO). 
 
Muita dificuldade falta de orientador, poucos artigos escritos, 
poucos livros, tema pouco conhecido, coleta de dados 
complicada (MARY, grifo nosso). 
 
 

 De acordo com Kirsch (2007, p. 41) "a teoria é o instrumento do 

pesquisador, através do qual ele estuda, analisa e interpreta os diferentes 

pontos de vista e as diferentes situações existentes". Nesse sentido, 

consideramos que os discentes devem ter à sua disposição materiais que deem 

base para a elaboração da produção científica.   

Considerando a falta de acervo nas bibliotecas, os discente têm lançado 

mão da internet como fonte de consulta para a realização das pesquisas, todavia 

há de se distinguir as fontes mais seguras. 

  

 

        4.2.2.2.2 Quanto à orientação 

  

 O sucesso das atividades de Iniciação Científica depende do desempenho 

do orientando e do orientador. O primeiro, dedicando horas às produções, aos 

projetos, à leitura e escrita dos artigos, ensaios, resumos, cumprindo o 

cronograma estabelecido, entre outras responsabilidades que são confiadas; o 

segundo por sua vez, tem a responsabilidade de engajar esses estudantes na 

atividade de iniciação científica e tecnológica (CASTRO, 2003), despertando 

nestes o interesse pela busca, investigação, curiosidade, como também o senso 

crítico e reflexivo exigido pela atividade científica. 

 A relação com o orientador e as respectivas orientações foi salientada por 

quatro egressos entrevistados como uma das dificuldades. Eles apontaram a 

falta de orientadores disponíveis não só na área de educação como também na 

área específica. Os egressos Mary, Lory e Beto afirmaram que desenvolviam ou 
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participavam de pesquisas ou projetos na área específica, mas no período de 

elaboração da produção acadêmica de final de curso, sentiam dificuldade em 

encontrar orientadores que pudessem nortear e articular temas da área 

específica com a educação.   

 Em seu artigo intitulado "Iniciação à pesquisa: um eixo de articulação no 

processo formativo de professores de Ciências Biológicas", Teixeira (2003) 

aborda exatamente essa questão, no entanto, ele afirma que as modificações no 

curso de Biologia da UESB tinham como objetivo preparar os professores para 

atuarem como pesquisadores, além de viabilizar uma articulação entre o 

trabalho dos professores de área específicas e os da área pedagógica. 

   

[...]. Na minha época não era assim, a gente não pesquisava, a 
gente só começava a pesquisar na área de educação no final do 
curso. E isso era uma coisa que eu não acho tão interessante. 
Acho que se tivessem mais professores disponíveis [...] (DÉIA). 

 

Muita dificuldade falta de orientador, poucos artigos escritos, 
tema pouco conhecido, coleta de dados complicada (MARY). 

 
Falta de orientação, principalmente quando estamos fazendo 
licenciatura, eu já participava de um projeto na área de zoologia 
e aí é difícil, é complicado pegar o projeto que você participa na 
área específica e encaixar a escola nele ou melhor pegar a escola 
e adaptar o projeto para aplicar na sala de aula. Também o meu 
caso foi diferente (LORY).  
 
Falta de orientação correta. Já estava participando de um 
projeto, quando chego ao sétimo semestre tive que adaptá-lo à 
educação (BETO). 

 

 A comunicação existente entre esses dois personagens principais da 

Iniciação Científica, orientador e orientando, é o que vai marcar esse processo, 

podendo ele ser um fracasso ou um sucesso dependendo das horas dedicadas 

às orientações e das relações que são estabelecidas entre as partes. 

 Déia afirmou que ingressou no universo da pesquisa científica 

tardiamente e atribui isso à falta de incentivo por parte da instituição e de um 

professor que orientasse os caminhos que ela precisava percorrer. A 

entrevistada acredita ainda que com a chegada da pós-graduação strictu sensu 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores, 
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ocorreu um reforço para a realização de pesquisas, incentivando assim os 

alunos da graduação a desenvolverem mais produções acadêmicas na área de 

educação, solicitando, consequentemente mais dos orientadores dessa área. 

  

    4.2.2.2.3 Outras Características 

 

 Nessa subcategoria analisamos as mais variadas dificuldades 

apresentadas pelos entrevistados em relação à produção acadêmica no final de 

curso.  

Minha maior dificuldade foi encontrar professores de Biologia 
que estivessem dispostos a realmente contribuir com a 
pesquisa, respondendo o questionário (CÉLIA). 
 
[...] minha dificuldade foi transcrever as entrevistas, 
transformar os dados em informações e escrever a discussão 
(CÉLIA). 

 
[...] falta de tempo para dedicação a conclusão do trabalho, uma 
vez que o último semestre foi composto de disciplinas com 
carga horária grande, além do estágio (KELLY).  
 

 

 Célia aponta como dificuldade a indisponibilidade dos professores em 

participar da pesquisa, fornecendo dados por meio de preenchimento de 

questionários ou entrevistas.  

 De uma forma geral, os trabalhos de conclusão de curso analisados, 

utilizavam como instrumentos de coleta de dados, a aplicação de questionário 

ou realização de entrevista a um público pré-estabelecido. A escolha desses 

sujeitos, é algo primordial na pesquisa. Essa seleção feita pelo investigador 

pode influenciar na qualidade dos resultados. Um dos problemas enfrentados 

pelos pesquisadores com os sujeitos da pesquisa é a não devolução dos 

questionários ou a rejeição de respondê-lo. A reivindicação feita por Célia é 

recorrente em outros trabalhos analisados, principalmente, quando os sujeitos 

da pesquisa são os professores de Ciências e Biologia. Vale a pena ressaltar que 

a carga horária extensa, as muitas turmas que lecionam, entre outros fatores, 

pode servir de justificativa para não aceitação dos professores em participar de 
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estudos, não trataremos aqui dessa questão, pois, este estudo não está 

direcionado para este foco. 

 A egressa apresenta outras dificuldades: como a transcrição das 

entrevistas e a análise dos dados coletados. No caso da transcrição, podemos 

afirmar que é um processo demorado, cansativo e repetitivo, mas, necessário. A 

captação das falas demanda tempo, agilidade e paciência. É um processo 

desafiador. 

Uma transcrição de entrevista não é só aquele ato mecânico de 
passar para o papel o discurso gravado do informante, pois, de 
alguma forma o pesquisador tem que apresentar os silêncios, os 
gestos, os risos, a entonação de voz do informante durante a 
entrevista. Esses “sentimentos” que não passam pela fita do 
gravador são muito importantes na hora da análise, eles 
mostram muita coisa do informante. O pesquisador tem o dever 
de ser fiel, ter fidelidade quando transcrever tudo o que o 
pesquisado falou e sentiu durante a entrevista (BOURDIEU, 
1999 apud BONI; QUARESMA, 2005, p. 77). 

 

 Já a análise dos dados, que a entrevistada cita em parte de sua fala, está 

mais relacionada à dificuldade de redigir textos. Demo (2000) explica que esta 

dificuldade é comum, pois uma coisa é reproduzir ou copiar textos, outra é 

redigi-los e analisá-los com autonomia e em seguida interpretá-los.  

 Redigir ou analisar textos é uma questão de prática, além de leituras 

constantes relacionadas à temática trabalhada. Quando não se tem essa 

dedicação e a prática de leitura fica mais difícil redigir algo. Kirsch (2007, p 41) 

afirma que a prática da leitura vai além da aprendizagem de redigir. Ela 

proporciona uma estrutura e "a formação ultrapassa o conhecimento senso 

comum e tem a possibilidade de atingir a produção do conhecimento, 

especialmente o científico". 

 

     4.2.2.3 - Síntese das ideias - Desenvolvendo a redação final 

 

  Produzir um texto não é tarefa fácil, pois para tal, precisamos de 

conhecimentos sobre o tema, que pode ser adquirida por meio de leituras, 

participação em eventos, debates e nos momentos de orientações. Uma das 

dificuldades apontadas pelos egressos, a qual já citamos anteriormente foi a 
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precariedade de livros na biblioteca da instituição analisada, o que pode ter 

incidido sobre a elaboração textual. 

  

A maior dificuldade foi sistematizar as ideias numa elaboração 
própria e compreender a relação dos autores como tema 
(MIRA). 
  
Dificuldade em manter uma prática de leitura apurada e 
subscrever as ideias no texto monográfico e tempo insuficiente 
das orientações disponibilizadas pelo orientador (NEUZA). 
 
...dificuldades na interpretação dos resultados e a escolha de 
tema fora de minha área de atuação... (BETO). 
 
A maior dificuldade foi a escrita e análise dos questionários 
(ALINE).  

A dificuldade foi essa [...]; eu analisei o documento [...] mas eu 
não pude observar, comprovar o que aquele documento tava 
me dizendo [...]; eu conseguir observar que algumas 
características estavam presentes e não tive incentivo para 
continuar pesquisando [...] meu trabalho ele ficou eu poderia 
dizer que ele ficou pela metade que é como a gente diz ah não 
muitas vezes a gente faz o trabalho para concluir o curso sem 
levar em consideração a importância que o trabalho poderia ou 
pode ter para a universidade, então eu acho que o trabalho 
poderia ser dado continuidade ou por outro aluno ou por eu 
mesma, mas, não foi dado, mas, acho assim pra universidade 
ele contribui porque vai apontar algumas não diria falha, mas 
algumas lacunas dentro da, dentro dos cursos (JOELMA). 

 

  Percebemos que para os egressos os momentos de análise de dados e de  

redação final são comprovação, visto que sentem-se desnorteados, sem saber ao 

certo o que fazer como agregar as ideias de diversos estudiosos sobre o  tema de 

pesquisa. A análise de documentos, questionários e entrevistas também 

constitui um grande desafio, pois conforme depoimentos, diante dos dados, os 

licenciandos não conseguiam compreender os significados neles inerentes. Daí a 

importância do professor orientador: ele deve nortear o aluno por onde 

caminhar e como caminhar na iniciação à pesquisa. Já o aluno, precisa 

aproveitar os momentos de orientação e aprender ler os autores com um olhar 

mais crítico e conseguir certa autonomia adquirindo habilidade e postura 

crítico-reflexiva (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000). 
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  Por outro lado, entendemos que esse é o momento de aprendizagem, de 

construção e reconstrução de uma das muitas monografias desenvolvidas por 

esses licenciandos em formação e incentivada pelo processo de Iniciação 

Científica. Ainda nesse processo de formação, Demo (1994, p. 112), afirma que 

"as exigências reconstrutivas da aprendizagem indicam que não se aprende sem 

elaboração própria e que este comparece com tanto maior autenticidade em 

ambientes de pesquisa". 

  Entendemos que todo o trabalho realizado que vai da estruturação do 

referencial até o desenvolvimento completo da monografia enriquece a 

formação do graduando. 

   

 

4.2.3 - Contribuições da produção acadêmica como parte da Iniciação à 

Pesquisa na formação inicial 

 

4.2.3.1  A voz dos egressos não docentes 

 

 Nessa subcategoria destacamos as contribuições da produção acadêmica 

de acordo com os egressos que não tinha uma experiência concisa com a 

docência a não ser pelos estágios de observação coparticipação e regência nas 

disciplinas de Prática e Metodologia do Ensino de Ciências e de Biologia. Dois 

dos entrevistados afirmaram que as únicas contribuições que a produção 

acadêmica trouxe (referindo-se e a monografia) foi a aprendizagem das 

normas e regras da ABNT e a técnica da escrita científica.  

  

[...] apenas entendimento da ABNT e técnica de análise e 
interpretação (BETO). 
 
[...] melhor compreensão de como elaborar uma pesquisa de 
dados. De como escrever e descrever sobre tudo o que foi 
pesquisado utilizando as normas da ABNT (CELSO).  
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 Em 2001 e com a finalidade de incentivar estudantes das IES à Iniciação 

Científica, a legislação brasileira instituiu que ao chegar ao final do curso, os 

graduandos passariam a realizar todas as avaliações exigidas pelo curso e 

ainda elaborar, desenvolver e apresentar à uma banca examinadora 

determinada pelo curso  um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) também 

denominado de Monografia como exigência parcial para obtenção do grau 

desejado. Essa exigência foi regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) - Lei nº. 9.394/96 em seu capítulo IV - Da Educação 

Superior, contendo autonomia às universidades brasileiras, para a elaboração 

da metodologia própria em relação à apresentação do TCC e o Estágio 

Supervisionado: "Artigo 53 - Inciso III - estabelecer planos, programas e 

projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão" 

(BRASIL, 1996b, p.3). 

 Ainda como contribuição da produção acadêmica na formação inicial, 

destacamos algumas falas dos entrevistados. 

 
Houve uma grande contribuição para o desenvolvimento do 
meu senso crítico, tanto em relação ao tema da monografia 
quanto em relação à forma como tudo foi feito (LUIZ). 
 
Foi de fundamental importância para meu desenvolvimento, foi 
o momento que mais cresci na universidade (ALINE). 
  
 

 Luiz e Aline relatam tanto um crescimento pessoal, como também 

acadêmico durante a construção do trabalho de conclusão de curso. A proposta 

de Iniciação à Pesquisa tem no seu bojo, entre outros objetivos, os de 

aprendizagem, reflexão e leitura crítica. Estes, por vez contribuem para o 

crescimento pessoal e profissional. Fava-de-Moraes; Fava (2000) e Galiazzi 

(2003), afirmam ser a pesquisa o meio pelo qual o estudante e o formador 

desenvolvem a profissionalização, envolvendo a capacidade investigativa, a 

autonomia e a criatividade.  O discente vinculado a um bom orientador crescerá 

pessoal e intelectualmente.  

 As contribuições da produção acadêmica na formação inicial se 

aproximaram mais do verdadeiro objetivo nas falas de Joelma, Dirce e Déia. 
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Joelma afirma categoricamente que o seu trabalho proporcionou nos alunos 

uma inquietação e uma autonomia quanto à busca de conhecimento e, que só 

na realização deste, é que ela percebeu que a graduação não tinha incentivado 

esse espírito de pesquisadora. 

 
[...] a minha, ele propõem algo diferente entendeu ele vai 
mesmo levar o aluno a ser um pesquisador mais autônomo do 
seu próprio conhecimento então acho que essa foi a 
contribuição maior que a minha pesquisa teve para minha 
formação aí eu me vi como pesquisadora e percebi que eu 
deixei de ser pesquisadora ao longo praticamente da minha 
graduação inteira, assim eu não fui formada para ser 
pesquisadora ao longo da minha formação infelizmente 
(JOELMA). 
 

Dirce acredita que a realização da monografia lhe deu suporte para o 

ingresso na pós-graduação. Ela afirma categoricamente que da sua monografia 

retirou o projeto de pesquisa e, que este contribuiu para a sua aprovação no 

mestrado acadêmico. Neto e Rocha (2003) afirmam que a Iniciação Científica e a 

pesquisa são tão marcantes, que independente do caminho que o acadêmico vá 

percorrer, o conhecimento torna-se cada vez mais sólido e consistente. 

 

Foi o que eu falei né foi a partir da minha monografia que 
também foi um dado marcante para eu também no mestrado 
tentar continuar, então no mestrado o que eu vou fazer não vou 
investigar como está lá por que a gente já viu, a gente vai tentar 
a partir de uma nova proposta melhorar, tentar contribuir né, 
para melhorar o ensino de botânica, por isso que a gente vai 
agora com essa proposta do CTS tentar vê será que vai 
realmente acontecer uma melhoria, vai acontecer... vai ser 
significativo pro ensino de botânica ou não né [...] a ideia de 
trabalhar com o ensino de botânica também no meu mestrado 
foi a partir da minha monografia, a partir de um projeto 
também que a gente foi aos poucos vendo como é que está 
acontecendo o ensino de botânica na escola né [...] isso, vou tá 
contribuindo né, para a área do ensino de ciências, o ensino de 
botânica, mas a minha monografia foi o ponto inicial pra poder 
dar continuidade né (DIRCE). 

 
 Por fim, Déia fala sobre a dedicação, o debruçar sobre a pesquisa para 

que ela aconteça. Todo tempo destinado a esse tipo de trabalho tem que ser 

cronometrado, bem dividido, cada segundo que se perde tem uma 

consequência na questão do prazo de entrega. A entrevistada relata ainda que 
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ela teve que organizar o seu tempo entre as atividades da faculdade, as diversas 

leituras e a escrita do trabalho de conclusão, nesse caso a disciplina em relação 

ao tempo é indispensável. 

 
A Iniciação Científica permitiu ver o quanto preciso de tempo 
para pesquisar [...] eu me dediquei todo tempo que eu não tava 
na faculdade, que não tinha atividade da faculdade, era o 
tempo que eu usava para fazer essa pesquisa [...] tinha a 
questão da leitura [...], tinha que ter um material de referência 
também. aí eu passei muito tempo na biblioteca, pesquisando 
livros da área de ecologia, livros da área de educação pra poder 
me basear pra ter um bom material da área de formação desses 
professores né [...] (DÉIA). 

 

 

 

4.2.3.2 Voz dos egressos/docentes 

 

 Nesta subcategoria, analisamos as possíveis contribuições da Iniciação 

Científica na formação inicial dos egressos que já atuavam na prática de ensino 

em sala de aula. Dentre os aspectos apontados, os egressos/docentes afirmaram 

que sua produção acadêmica auxiliou no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico em sala de aula. Nesse mesmo pensamento, Demo (1992) afirma 

que não se confere a função de docente alguém que não é pesquisador. O autor 

ratifica a ideia de que a docência e a pesquisa são indissociáveis justamente pela 

exigência do novo perfil da educação nos quais professores e alunos tornar-se-

ão ativos no processo ensino/aprendizagem. 

 
Essa produção possibilitou perceber a importância da 
integração dos conteúdos em ciências, visto que aprendemos de 
forma fragmentada aquilo que era um todo e a partir desse 
estudo, eu pude retomar essa totalidade em minhas aulas de 
biologia (MIRA).  
 

[...]quero acrescentar algo; em relação a pesquisa, para minha 
vida tanto acadêmica quanto profissional, essa pesquisa 
influenciou muito, porque eu tento o tempo todo levar pra sala 
de aula um pouquinho, um pouquinho de cada coisa que eu 
aprendi na graduação, é porque os alunos, eles tem bastante 
dúvidas sobre várias coisas, mas a gente não sabe de tudo, 
então a gente tenta o tempo todo tá buscando solucionar 
aquelas dúvidas ou quando a gente não sabe tentar procurar 
saber pra na próxima aula conseguir informar sobre essa 
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questão, então eu acho que pra minha vida profissional a minha 
monografia serviu e muito (BEATRIZ). 
 

 

 Diante das falas de Mira e Beatriz percebemos que o trabalho de 

conclusão de curso possibilitou uma reflexão mais acentuada acerca da própria 

prática visto que estas já atuavam em sala de aula na época da graduação, 

confirmando assim, algumas das várias expectativas estabelecidas ainda no 

processo de  implantação da nova proposta do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESB no campus de Jequié no ano de 1999. 

 Assim sendo, essa nova proposta trazia em seu bojo o desafio de 

contribuir ainda no processo formativo inicial para o desenvolvimento: de uma 

atitude investigativa, de uma inquietude e da crítica sobre produções lidas e de 

própria autoria. Consequentemente, essa proposta interferiria na prática 

educativa já que o professor com esse perfil deixaria de ser um perito em dar 

aula e o aluno um mero receptor de saberes, passando assim a questionadores, 

reflexivos e críticos da realidade que os cercam (KIRSCH, 2007). 

 Em outro momento analisamos as falas de Laís, Déia e Mira. Elas 

associam a produção da monografia à iniciação à pesquisa ou até mesmo à 

pesquisa propriamente dita. Sabemos que a monografia por si só não representa 

todo o processo de iniciação científica, este por sua vez é desenvolvido desde o 

início da graduação com os seminários promovidos pela disciplina de História e 

Filosofia da Ciência ainda no primeiro semestre e por outras nos semestres 

seguintes, e ainda palestras e projetos de pesquisa e extensão. 

 
Se esse trabalho de final de curso trouxe contribuição? Trouxe e, 
que assim, foi o primeiro contato que eu tive com a pesquisa né, 
que o que hoje eu percebo é que às vezes essas monografias no 
final do curso, elas tem um caráter apenas de trabalho de 
conclusão, parece que o aluno faz sem perceber que está 
fazendo uma pesquisa, né, na época mesmo eu tive uma visão 
ainda que superficial, mas eu entendi que eu estava fazendo a 
pesquisa e que eu estava ali procurando descobrir, não é nem 
descobrir, mas que eu estava ali procurando perceber alguns 
elementos da prática do professor, isso é uma concepção ainda 
que superficial eu consegui perceber naquele momento, agora 
assim, claro que, como eu analisei as aulas de ciências naquele 
momento o que eu pude perceber naquele momento na minha 
prática aquilo que eu deveria esforçar para não me tornar como, 
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porque foi uma realidade crua, e uma realidade assim muito 
cruel (LAÍS). 

 

A monografia é uma oportunidade pioneira no nosso processo 
de crescimento pessoal e intelectual. O texto monográfico nos 
permite evoluir em nossa concepção e prática da escrita 
dissertativa (MIRA). 
 
 [...] porque assim, hoje eu não estou mais direcionando mais 
minha formação para a área de educação, mas eu continuo 
pesquisando né (DÉIA)? 

 

 

 Laís não associa os outros trabalhos realizados nas disciplinas no 

decorrer da graduação como iniciação à pesquisa contrariando as afirmações de 

alguns estudiosos nessa área (DEMO, 1992, 2000, 2007; LÜDKE, 2001a, 2001b; 

NETTO e ROCHA, 2003; ANDRÉ, 2005; GALIAZZI, 2011). Ela relata que a 

monografia foi literalmente o seu primeiro contato com a pesquisa, e vai mais 

além, afirmando que para muitos licenciandos a monografia é somente mais um 

trabalho com um único diferencial, precisa ser apresentado como um dos 

requisitos parciais para obter-se o grau de licenciado em Ciências Biológicas.  

 A mesma importância à monografia é dada por Mira. Entretanto, ela se 

aproxima mais da questão da escrita, relatando a probabilidade de melhorar a 

prática dissertativa de quem elabora tal trabalho. Essa afirmação aproxima-se 

de uma abordagem feita por Demo (1992) onde o autor assinala que ao 

participar da iniciação à pesquisa o licenciando ultrapassa o conhecimento do 

senso comum com a possibilidade de atingir a produção do conhecimento 

científico. Tal fato deve-se ao rigor, normas e regras do método científico ao 

qual são submetidos os graduandos quando da escrita de um trabalho científico 

durante a graduação e por fim da escrita da monografia. 

Por fim, a fala de Déia, quando ela cita que não está mais direcionando a 

sua formação para a área da educação, entretanto continua pesquisando. Essa 

afirmativa nos leva a uma confirmação do que já foi dito por Netto e Rocha 

(2003) que a experiência da Iniciação Científica produz conhecimentos 

significativos durante e após a formação inicial dos alunos participantes, 

independentemente da trajetória profissional que o licenciando seguirá.  
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A pesquisa não pode estar a serviço de solucionar pequenos impasses 
do cotidiano, porque  ela, por sua natureza e processo de construção, 

parece não se prestar a isso, vez que o tempo de investigação científica, 
em geral, não se coaduna com as necessidades de decisões mais rápidas 

(GATTI, 2000, p.7). 
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CAPÍTULO 5  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O curso de Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié implantado 

no ano de 1999, em substituição ao antigo Curso de Ciências com Habilitação 

em Biologia, dentre uma das suas exigências implantou a ideia de introdução à 

pesquisa com o propósito de introduzir e incentivar o licenciando no universo 

da pesquisa científica, dando assim, espaço para que aconteça o processo de 

Iniciação Científica, quebrando alguns paradigmas os quais afirmavam que o 

licenciando não estava apto a pesquisar. 

Durante dez anos (1999 a 2010) de existência do curso de Ciências 

Biológicas, a UESB, campus de Jequié já formou 16 turmas, totalizando 

aproximadamente trezentos licenciandos em Biologia com igual número de 

produção acadêmica (Trabalho de Conclusão de Curso). 

   O resultado da análise dos documentos 11  demonstrou as principais 

características da produção acadêmica elaborada pelos egressos, desde 2002. II, 

semestre em que a primeira turma colou grau e embora tenha registros no 

Colegiado de Biologia e na Biblioteca Jorge Amado (biblioteca localizada na 

UESB) de 301 estudos já realizados pelos egressos do curso, só encontramos 

259, os quais foram devidamente analisados. 

A Educação básica foi destacada como público escolhido para o 

desenvolvimento da maior parte desses trabalhos o que é completamente 

plausível já que os licenciandos iniciam os estudos para desenvolvimento da 

monografia simultaneamente ao estágio supervisionado de observação, que é 

uma exigência da norma e resolução de estágio. 

Quanto aos focos temáticos mais pesquisados, os resultados agregam 

inquietações em relação à educação básica, demonstrando que as percepções, 

                                                           
11 Chamamos de 'documentos', as monografias ou Trabalho de Conclusão de Curso realizado 
pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências.  
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noções e ideias dos alunos é um dos focos mais pesquisados seguidos por 

estudos que desencadeiam o ensino e a aprendizagem em aulas de ciências.  

A análise ainda nos revela que os diferentes recursos didáticos utilizados 

em sala de aula e invrestigados em alguns estudos dão margem a um 

conhecimento que contribuirá no processo de ensino/aprendizagem, além 

disso, os estudos deixam claro que eles poderão ser utilizados como estratégias 

alternativas; entendemos que é imprescindível trabalhar com esses focos já que 

a iniciação à pesquisa coincide com a ultrapassagem do acadêmico além do 

espaço da universidade, é hora de ir mais além da sala de aula, é o novo nesse 

universo e o principal sujeito nesse novo é o aluno e tudo que está ligado ao que 

ele pensa, ao que ele sabe, como ele aprende e ainda quais os recursos 

apropriados para proporcioná-los a aprendizagem; todas essas curiosidades são 

transformadas em investigações, pesquisas e hipóteses, inquietações 

manifestadas por esses alunos docentes no seu futuro local de trabalho.  

Na análise de documentos (monografias) percebemos que as subáreas de 

meio ambiente somada à ecologia apresentam um número maior de produção 

seguida pela subárea de zoologia o que corresponde às expectativas da criação 

do curso cuja proposta era contribuir para a formação de docentes 

suficientemente preparados para atuarem como professores pesquisadores e 

"viabilizar efetivamente um canal de articulação entre o trabalho realizado 

pelos professores que atuam na área de conteúdos específicos e os que atuam na 

área pedagógica e prática de ensino" (TEIXEIRA, 2003, p. 2).  

Outra consideração em relação ao destaque desses estudos na subárea 

meio ambiente/ecologia é que o curso estudado pertence a grande área de 

conhecimento Ciências Biológicas e o seu fluxograma apresenta 4 disciplinas da 

subárea de Ecologia e, o Meio Ambiente como tema transversal perpassando 

todas as disciplinas. 

Quanto à metodologia adotada nesses estudos realizados nesses dez anos 

pelos egressos registramos a quantidade dos trabalhos do tipo diagnóstico 

(estudos descritivos). Diagnosticar qualquer processo ou realidade é apresentar, 

descrever ou tentar compreender uma situação ou um fenômeno sem se 

comprometer com ela. 
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Destacamos a quantidade de pesquisas qualitativas, que acompanha a 

realidade do contexto nacional das pesquisas em educação utilizando esse tipo 

de abordagem, onde é possível fornecer uma compreensão profunda de 

fenômenos sociais. Por fim, o instrumento de coleta mais utilizado nesses 

trabalhos de conclusão de curso e analisados nessa pesquisa foi o questionário, 

entendemos que por ser este um instrumento mais prático e rápido na aplicação 

e na análise. 

Quanto ao papel da Iniciação Científica na elaboração dessa produção e 

na formação inicial dos licenciados os resultados apontam, de acordo com as 

respostas dos entrevistados, esse processo como algo estanque e pontual e não 

como contínuo que começa no início da graduação e chega ao ápice com a 

elaboração da monografia. Vale ressaltar que grande parte dos sujeitos 

participantes dessa pesquisa entende a monografia como o único processo de 

Iniciação Científica. 

Centrados nessa afirmação e entendendo os graduandos imersos em um 

ambiente de final de curso, utilizando-se de recursos disponíveis para cumprir 

com as exigências determinadas pela Resolução do CONSEPE Nº 70/2008 e 

conseguir colar grau. Dentre as exigências, destacamos aqui a apresentação da 

monografia (TCC) relacionada ao ensino de ciências. 

Diante desse contexto e buscando responder a questão e aos objetivos 

desta pesquisa, os sujeitos relataram dificuldades e contribuições no processo 

de construção dessa produção. As principais dificuldades: tempo limitado para 

desenvolvimento e conclusão da monografia, sendo que a mesma é 

desenvolvida simultaneamente aos estágios no Ensino Fundamental e Médio da 

Educação Básica; os entrevistados apontam ainda o acesso restrito a obras que 

enriqueçam o referencial teórico da produção; as normas da ABNT também 

foram apontadas como de difícil compreensão; a necessidade de compreensão 

de artigos, livros e outras obras que farão parte do seu referencial e por fim, a 

análise das obras e a síntese do texto monográfico. 

Dentre as contribuições apresentadas, destacamos: o desenvolvimento do 

senso crítico e reflexivo do graduando; prática de leitura, critérios para escrita 
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científica, construção de textos a partir das ideias de estudiosos sobre a 

temática, além de proporcionar o ingresso numa pós-graduação Strictu sensu. 

Por fim, destacamos a partir da análise e reflexão desenvolvidas que as 

atividades de Iniciação Científica precisam ser entendidas como um processo 

contínuo que contribui para o processo formativo e o desenvolvimento 

profissional docente. 

Desse modo, acreditamos que os resultados dessa pesquisa corroboram 

com a nossa premissa de que a Iniciação Científica é salutar para a formação 

inicial de docentes, pois esse processo possibilita a entrada dos futuros 

professores no universo da pesquisa, exigindo leituras constantes e uma busca 

incessante de aportes teóricos que possam dar suporte ao desenvolvimento de 

seus estudos e trabalhos. Essa dinâmica estimula a reflexão e a criticidade, bem 

como instiga a inquietação, a curiosidade e a investigação e fomenta prosseguir 

na carreira acadêmica. 
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APÊNDICE A – Cópia da entrevista utilizada na coleta de dados. 

 

 

 

UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

PPGECFP – Programa de Pós Graduação em Educação – 

Mestrado em Educação Científica e formação de Professores 

 

 

Roteiro da entrevista 

 

1. Como foi o processo de iniciação científica? 
 
 

 

2. Qual ou quais as contribuições de sua pesquisa para sua formação? 
 

 

3. E para sua futura atuação profissional? Em que ela poderá influenciar? 
De que forma você estabelece relação com o ensino-aprendizagem? 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional 

de Saúde. 

 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer 

ao participante da pesquisa intitulada "Formação Inicial e a produção 

acadêmica realizada pelos licenciados nos 10 anos do curso de Biologia da 

UESB/ Campus de Jequié", sob responsabilidade dos pesquisadores  Ana 

Cristina Santos Duarte e Claudia Ferreira da Silva Luz , do curso de Mestrado 

em Educação Científica e Formação de Professores do Departamento de 

Ciências Biológicas, os seguintes aspectos: 

Objetivos: Mapear os trabalhos de conclusão de curso (monografias) 

desenvolvidos no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (DCB/UESB) e 

analisar algumas características dessa produção acadêmica.  

 Objetivos específicos:  

 Identificar as monografias de final de curso apresentadas pelos alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (DCB/UESB), no período 

1999 a 2010. 

 Classificar essa produção acadêmica segundo categorias pré-definidas: 

descrevendo as principais características que envolvem essa produção 

acadêmica; 

 Analisar a importância dos trabalhos de conclusão de curso para a 

formação inicial dos licenciandos. 

 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo caracterizada 

metodologicamente como quali-quantitativa.  
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No enfoque qualitativo “os dados são em forma de palavras ou imagens e não 

de números [...] os dados incluem transcrição de entrevistas, notas de campo, 

fotografias [...]. Tentam analisar os dados em toda sua riqueza, respeitando, 

tanto quanto o possível [...]” (BOGDAN; BIKLEN, 1997, p. 48). De acordo com a 

citação é intrínseco o caráter de descrição nessa pesquisa e ele emerge da 

necessidade de apresentar os dados encontrados, lembrando que essa é uma 

técnica muito usada na pesquisa de investigação qualitativa. 

Para coleta dos dados faremos uso da análise documental e entrevistas com 

egressos licenciados do curso de Ciências Biológicas, graduados na referida 

universidade, essa escolha não foi de forma aleatória e sim intencional, já que se 

pretende perceber a importância da pesquisa na vida desses profissionais.  

Justificativa e Relevância: Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de 

conhecermos mais detalhadamente quais os trabalhos de final de curso ou quais 

as produções acadêmicas que foram produzidas nesse período no curso em 

questão, na instituição estudada, pois, não existe nenhum estudo que se propõe 

a tal, possibilitando uma reflexão da influência dessa produção na formação e 

na prática pedagógica do licenciado, bem como, sobre os múltiplos aspectos 

educacionais da área de Ensino de Ciências.  

De certa forma, reconhecemos que essas pesquisas contribuem na formação de 

professores de Ciências e Biologia, pois elas são frutos de investigação, 

hipóteses, problematização e uma constante busca do conhecimento. Dessa 

forma, o levantamento das mesmas proporcionará a troca de conhecimentos 

bem como a divulgação de resultados que podem provocar/favorecer o 

percurso formativo do licenciando, como a prática pedagógica nas instituições 

de educação e socialização dos conhecimentos na área. 

Participação: A participação dos sujeitos, Egressos do curso de Ciências 

Biológicas da UESB, Campus de Jequié, dará por meio de respostas a uma 

entrevista semi-estruturada que versará sobre a sua formação inicial. 

Desconfortos e riscos: Os sujeitos da pesquisa não serão colocados em situação 

de desconforto nem de risco, uma vez que, os mesmos participarão da pesquisa 
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por meio de uma entrevista semi-estruturada, na qual será dado ao sujeito o 

direito de não responder qualquer pergunta, ou desistir de participar da 

pesquisa, se assim desejar.   

Confidencialidade do estudo: Será mantido sigilo sobre a identidade do 

sujeito. 

Benefícios: Produzir conhecimentos sobre a formação do Biólogo e sua atuação 

no mercado de trabalho; - Produzir conhecimentos que contribuam para a 

melhoria do curso de Ciências Biológicas da UESB, Campus de 

Jequié.especificar os benefícios que pesquisa poderá proporcionar. 

Dano advindo da pesquisa: A pesquisa não causará danos aos sujeitos 

participantes, pois responderão a uma entrevista semi-estruturada, com 

perguntas referentes à sua formação acadêmica, sendo garantido o anonimato 

do sujeito e o direito de não responder as perguntas ou desistir de participar da 

pesquisa.  

Garantia de esclarecimento: será garantido esclarecimentos adicionais aos 

sujeitos da pesquisa em qualquer momento da pesquisa. 

Participação Voluntária: a participação dos sujeitos da pesquisa no projeto é 

voluntária e livre de qualquer forma de remuneração e que o mesmo pode 

retirar seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento. 

 Consentimento para participação: Eu estou de acordo com a participação 
no estudo descrito acima. Eu fui devidamente esclarecido quanto os 
objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os 
possíveis riscos envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me 
garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha 
solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação 
em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer 
prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o 
sigilo dos dados referentes a minha identificação, bem como de que a minha 
participação neste estudo não me trará nenhum benefício econômico. 
 

 

Eu, ___________________________________________________, aceito 

livremente participar do estudo intitulado “______________” desenvolvido 
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pelos(as) acadêmicos(as) (colocar o nome dos discentes envolvidos), sob a 

responsabilidade do(a) Professor(a) (colocar o nome do professor) da 

Universidade estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 

Nome da Participante________________________________________________ 

 

Nome da pessoa ou responsável legal__________________________________ 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

 

________________________________________Jequié, Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

 

Ana Cristina Santos Duarte. Fone: (73) 3528-9697  

Claudia Ferreira da Silva Luz. Fone: (73) 8804-7477 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar direito 
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APÊNDICE C - Resumos das monografias encontradas 
 

MONOGRAFIAS ENCONTRADAS 

2002.2 (13 alunos) 

 
1 OLIVA, A. G. B. Botânica e sua terminologia: efeitos dificultadores à aprendizagem. Jequié, 
2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. Ms.Guadalupe Edilma Lincona de Macedo). 
 

RESUMO: Ao vivenciar em sala de aula (durante estágio) a relação dos alunos com os conceitos 
botânicos, foi possível perceber uma melhora na compreensão dos conceitos quando, ao 
introduzir o assunto foi enfatizado o significado de termos essenciais como: criptógamas, 
angiospermas, dentre outros. Motivados por contribuir para a melhoria do ensino/aprendizado 
desta ciência que a cada dia torna-se parte integrante da vida dos seres humanos tanto por sua 
função sócio-econômica, sendo utilizada pela medicina, como artefato ornamental, quanto pela 
função ecológica no que se refere a purificação do ar, alimentação dos seres e composição 
atmosférica, passei a fazer o estudo da relação nomenclatura botânica versus aprendizagem, 
tendo como objetivo verificar até que ponto a falta de domínio no significado dos termos 
específicos da botânica afeta a aprendizagem nessa área, além, de verificar o grau de 
importância atribuído ao significado de palavras essenciais no estudo desta ciências, já que, a 
comunicação torna-se dificultada quando não há domínio sobre os signos que fazem parte da 
mensagem. Para fins de análise foi aplicado um questionário contendo seis questões, o qual foi 
respondido por alunos da 6ª série do ensino fundamental. Os resultados obtidos e especificados 
no trabalho, mostram que os alunos têm grande dificuldade em aprender conhecimentos da 
área botânica, devido a falta de compreensão dos significados das palavras essenciais desta 
ciência. 
 

Palavras- chave: Botânica; Significado; Nomenclatura; Compreensão; aprendizado. 

 
2. SANTANA, C. R. A. de.  Concepções de alunos que concluíram o ensino médio sobre os 

aspectos funcionais e estruturais da célula e o processo de divisão celular. Jequié, 2002. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: Para realização deste trabalho de pesquisa, escolhemos o tema divisão celular por 
este ser considerado um dos temas mais importantes do ensino médio, e pré-requisito 
indispensável para a compreensão do fenômeno vida- base dos estudos da biologia. O processo 
de divisão celular pode diretamente estar comprometido à diversas doenças que assolam, 
principalmente a espécie humana, considerando a sua relevância para a vida dos indivíduos e, 
as demais importâncias que se agregam a este processo, neste trabalho procuramos investigar 
as concepções de alunos concluintes do ensino médio sobre os aspectos estruturais e funcionais 
da célula e o processo de divisão celular. Paralelamente, identificamos até que ponto os livros 
didáticos têm influenciado tais concepções. Contamos com a participação de 40 alunos 
estudantes de cursinhos pré-vestibular, os quais foram submetidos a uma entrevista clínica. Os 
resultados obtidos revelaram que os alunos têm dificuldade em lidar com termos específicos da 
genética e em relacionar o processo de divisão celular à vida cotidiana. 
 

Palavras- chave: célula, divisão celular, aprendizagem significativa. 
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3. MIRANDA, E. Q. Uma abordagem diferenciada para o ensino de zoologia. Jequié, 2002. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Ms. Laurio Yukio Matsushita e Prof. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Como parte integrante do ensino de Ciência e Biologia, a Zoologia não escapa das 
críticas estabelecidas para essa área de ensino, quais sejam: formalismo e nomenclatura 
excessiva, falta de contextualização, exigência de memorização de termos sem prévia 
compreensão, metodologias desmotivantes e dogmatismo da ciência. Considerando essa 
realidade, faz-se necessário buscar soluções viáveis ao processo ensino-aprendizagem de 
Ciências e Biologia, sem perder sua finalidade de ensinar e pensar logicamente. Buscando 
implementar um modelo didático que venha subsidiar os professores nas aulas teórico=práticas 
de Zoologia para suprir a necessidade do uso de equipamentos e laboratórios, o conteúdo 
Cnidária foi elencado como ponto de partida para uma abordagem diferenciada de ensino. A 
metodologia foi baseada num estudo de caso em que a investigação ganhou contornos de 
pesquisa participante, sendo desenvolvida na forma de um curso, ministrado para uma turma 
de 6ª série da rede municipal de ensino de Jequié-BA. A metodologia do curso foi baseada na 
distribuição de pranchas ilustrativas utilizadas para observação, comparação e discussão acerca 
do tema. Recursos audiovisuais e jogos foram utilizados durante o curso. A eficácia da proposta 
metodológica foi avaliada através da observação direta e da produção (redação e modelos) dos 
alunos. 
 
Palavras- chave: Zoologia dos Cnidária, Ensino de Zoologia, Metodologias alternativas. 

 
4. SANTOS, E. T. dos. Percepção de um grupo de alunos do 7º ano de escolaridade sobre meio 

ambiente. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani e Co-orientador: Prof. Ms. Paulo 
Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: O termo meio ambiente tem sido usado pela sociedade com diferentes concepções, e 
os alunos trazem em si representações sobre o mesmo. Para se ter uma boa qualidade de vida, é 
necessário manter o meio ambiente mais equilibrado e na época em que vivemos, com tantos 
exemplos de agressão ao mesmo, procurar entender o que uma pequena parcela da população 
entende pela questão ambiental é condição necessária para criar e aplicar formas mais 
harmoniosas do homem com seu exterior. Esta pesquisa ateve como objetivo verificar as 
representações de meio ambiente dos alunos do 7º ano de escolaridade, pretendendo oferecer 
dados para a reflexão dos professores a respeito das representações de seus alunos sobre o meio 
ambiente e colaborar com a formação de cidadãos que disponham de conhecimentos e 
habilidades que os permitam participarem da construção de um mundo socialmente justo e 
ecologicamente equilibrado. Notou-se que a partir de uma análise preliminar dos dados, seria 
necessário desenvolver atividades de ampliação desse conceito, uma vez que se verificou a 
predominância de uma concepção extremamente naturalística e simplificada de meio ambiente, 
dessa forma, procurou-se intervir nesta realidade por meio de uma série de dinâmicas de grupo 
que visam ampliar os conhecimentos e percepções dos alunos com relação ao tema. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente, representações, dinâmicas de grupo, educação ambiental. 

 
5. LEAL, I. C. S. C. Levantamento das concepções dos alunos concluintes da 7ª série do ensino 

fundamental sobre o processo respiratório. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e 
Profª. Ms. Carla Patricia Novaes Luz). 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de um estudo exploratório com uma amostra de 
30 estudantes  concluintes da sétima série do ensino fundamental do Instituto de Educação 
Régis Pacheco (IERP). Os objetivos propostos foram e de detectar quais concepções são 
sustentadas pelos alunos sobre o processo respiratório e identificar os possíveis obstáculos à 
aprendizagem. A coleta de dados foi feita por meio de testes que continham questões abertas 
referentes ao tema proposto. Os resultados obtidos por meio  dos testes, nos forneceram 
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subsídios para concluir que como os demais trabalhos a respeito deste tema também 
confirmam, o sistema respiratório é compreendido apenas como um processo de trocas gasosas, 
que não houve aprendizado sobre o assunto e quando detectamos a presença de algum 
conhecimento, este é caracterizado como fragmentado e inconsistente. Através da análise das 
questões foi possível detectar concepções ou idéias alternativas de alguns alunos, confirmando 
que as concepções são realmente resistentes à mudanças como afirmam os vários estudos sobre 
esse tema. Os possíveis obstáculos à aprendizagem do sistema respiratório identificados na 
pesquisa foram: os livros didáticos apresentando o assunto com maior enfoque na respiração 
pulmonar e fazendo pouca menção da respiração celular; os professores que também seguem o 
conteúdo dos livros, levando o assunto para a sala de aula de forma que os livros apresentam e 
as idéias alternativas que também constituem obstáculos ao processo de aprendizagem. 
Portanto, faz-se necessário que, esses conhecimentos alternativos, sejam aproveitados pelos 
educadores nas aulas de ciências, com o uso de analogias, relacionando o conhecimento dos 
alunos com o conteúdo a ser apresentado na sala de aula. O estudo também indica a 
necessidade de capacitar os professores para que eles utilizem os conhecimentos prévios dos 
alunos no processo ensino-aprendizagem. 
 
Palavras- chave: Ensino de Biologia, Respiração; Concepções alternativas. 

 
6 SANTOS, I. N. M. Um estudo de caso sobre utilização da proposta CTS no ensino de 

zoologia. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
Palavras- chave: 

 
7. REBOUÇAS, L. T Representações dos alunos sobre o conceito de nutrição vegetal. Jequié, 
2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Profª. Ms. Milene Maria da Silva Castro). 
 
RESUMO: A fotossíntese é tida como assunto dos mais importantes no Ensino de Biologia. 
Além da dificuldade em diferenciar respiração e fotossíntese há também, grande resistência por 
parte dos alunos, em compreender a relação entre a fotossíntese e a produção de energia 
(alimento das plantas, produzido por elas  mesmas), assim como os aspectos químicos destas 
(elementos envolvidos na produção da energia). O presente trabalho objetivou realizar um 
estudo sobre as representações dos alunos a respeito dos conceitos que envolvem a 
compreensão do processo de NUTRIÇÃO VEGETAL reconhecendo as suas prováveis origens e 
determinar se há evolução da rede de conceitos sobre Nutrição Vegetal. A coleta de dados foi 
realizada no Instituto de Educação Régis Pacheco localizado no município de Jequié/BA. Os 
dados coletados foram obtidos através da aplicação de um teste baseado no P.C.T. (TESTE 
PARA CONCEPÇÃO DA FOTOSSÍNTESE) concebido e aplicado inicialmente por Vandersee 
(1986). O teste foi aplicado em 30 alunos que cursavam o Ensino Fundamental e Médio. Os 
resultados obtidos a partir da análise de dados evidenciaram que concepções alternativas são 
encontradas nas estruturas conceituais dos estudantes e que não se encontra uma evolução 
significativa da rede de conceitos analisados. Os resultados permitem sugerir a grande 
necessidade de que os professores analisem o ensino atual, e valorize as concepções 
espontâneas dos alunos, como ponto de partida para o ensino de conceitos científicos. Tópicos 
de história da ciência poderiam ser valiosos instrumentos para que os alunos descobrissem e 
avaliassem suas próprias concepções alternativas. 
 

Palavras- chave: Ensino de Ciências; Ensino de Biologia; Concepções Espontâneas; Fotossíntese. 

 
8. DUARTE, L. A. Metodologia para o ensino de ciências: Novas Perspectivas. Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Prof. 
Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira).  
 
RESUMO: Apresentamos neste trabalho o resultado de um estudo exploratório onde contamos 
com uma amostragem de 06 professores da área de ciências e 10 alunos entre a 5ª e 8ª série do 
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Ginásio Municipal Dr. Celi de Freitas, que por meio de entrevistas demonstraram suas opiniões 
sobre a metodologia utilizadas usualmente no ensino de ciências. Os dados obtidos foram 
analisados a partir dos pressupostos demarcados pela pesquisa qualitativa. Os resultados 
permitiram conhecer alguns elementos da visão tanto dos alunos como dos professores sobre o 
ensino de ciências, as quais incluem alguns estereótipos e noções idealizadas, sugerindo a 
necessidade de uma educação científica mais dinâmica, participativa e questionadora em nossas 
escolas. 
 
Palavras- chave: Ciências, ensino de ciências, metodologia do ensino. 

 
9. SANTOS, M. C. dos. Concepções de um grupo de professores do ensino médio do 

município de Jequié sobre sustentabilidade. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª.Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: Este trabalho trata do levantamento e análise das concepções de um grupo de 
professores do município de Jequié, que lecionam no município de Jequié, que lecionam 
biologia em escolas públicas do ensino médio. Visto que o tema tem sido muito discutido 
atualmente devido a sua importância para o futuro de todos nós, a escola pode desempenhar 
um papel muito importante para a sensibilização e conscientização dos alunos que são agentes 
transformadores da sociedade e atuam diretamente sobre o meio ambiente, além de transmitir 
as informações adquiridas aos seus pais, vizinho, amigos, etc, O objetivo geral deste trabalho foi 
analisar o entendimento destes professores acerca do termo da sustentabilidade. Utilizou-se de 
abordagem qualitativa como referencial metodológico. Os dados foram colhidos através de 
entrevista semi-estruturada, organizados em categorias para análise e comparados com o 
referencial teórico adotado. Verificou-se que as concepções da maioria destes professores estão 
em desacordo com o estabelecido na atualidade sobre o assunto. Embora todos os professores 
tenham considerado que o tema deve ser trabalhado em sala de aula para promover consciência 
ecológica, apenas 30% dos mesmos já o abordaram em sua prática educativa. 
 
Palavras-chave:  Não apresentou. 

 
10. SILVA, M. M. da.. A abordagem do assunto peixes em livros didáticos da sexta série do 

ensino fundamental. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. Dr. Ricardo Jucá 
Chagas). 
 
RESUMO: Esta monografia apresenta resultados de um estudo exploratório com uma amostra 
de onze (11) diferentes títulos de livros didáticos de Ciências (6ª série) de  diversos autores, que 
são utilizados nas unidades escolares de ensino fundamental, e livros de consulta da Biblioteca 
Municipal de Jequié. Para realizar este estudo utilizou-se uma tabela para cada livro contendo 
os seguintes critérios de avaliação: presença de conceitos e definições; Acuidade conceitual; 
presença de enfoque ecológico; tipo de atividades propostas; contextualização; qualidade das 
ilustrações e textos complementares. Os dados obtidos com a análise qualitativa destes livros 
foram: (1) A maioria dos livros apresentou incorreções científicas graves; (2) As ilustrações, na 
maioria dos livros, traziam informações imprecisas, desenhos grosseiros, ausências de 
informações ou indicações inadequadas de estruturas nos desenhos, etc.; (3) Predominavam 
exercícios com potencial educativo limitado que exigiam do aluno apenas a fazer cópias de 
trechos do próprio livro; (4) ausência na maioria dos livros de abordagem que contemple o 
enfoque ecológico; (5) metade dos livros apresentava contextualização incipiente. Enfim, pôde-
se observar que apenas os esforços do MEC em estabelecer uma avaliação sistemática destes 
veículos de informação, os problemas ainda persistem causando muitos problemas a educação, 
por isso é preciso que os professores tenham o cuidado de observar bem os livros que adotam e 
corrigir os erros que foram encontrados juntamente com os alunos durante as aulas. 
 

Palavras- chave: Livro Didático, Livro didático de Ciências, peixes. 

 



 
 

 

141 

11. SANTOS, N. S. Sexualidade nas escolas públicas e privadas: um estudo comparativo. 
Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Este trabalho científico, faz um estudo comparativo entre a maneira como vem sendo 
trabalhada a sexualidade em escolas pública e privada. Para tanto foram selecionadas duas 
escolas da cidade de Jequié, sendo uma da rede privada- colégio Matisse, e outra da rede 
pública – Grupo Escolar Jornalista Fernando Barreto. Tendo em vista a necessidade da educação 
afetivo-sexual ser também vivenciada no espaço escolar, buscou-se compreender entre outros 
fatores, se este tipo de orientação ocorre nestas instituições de ensino, bem como, se os 
professores encontram-se preparados para desenvolver tal tarefa, sem se preocupar apenas com 
os aspectos biológicos que permeiam a sexualidade humana. A população pesquisada é de 
quarenta alunos que cursam da 5ª a 8ª série do ensino fundamental, sendo vinte de cada rede de 
ensino, bem como de três professores por instituição. No trabalho de pesquisa de campo por 
sua vez, utilizou-se como principal instrumento de coleta o questionário, que foi respondido 
pelos alunos. Os professores responderam a um roteiro de entrevista, com o intuito de sondar o 
que os mesmos têm de conhecimento acerca da sexualidade, bem como, conhecer o trabalho da 
orientação afetivo-sexual desenvolvido pela escola. Entre outros fatores, esta pesquisa 
comprovou que, de maneira geral, os professores dos dois segmentos educacionais se 
distanciam de responsabilidade de trabalhar sexualidade em sala. Consequentemente, a escola 
se depara com alunos enredados de concepções distorcidas, de tabus e preconceitos. Estes 
fatores acabam por proporcionar a infelicidade na vida sexual e afetiva das pessoas envolvidas, 
e mais particularmente, dos educandos. 
 
Palavras- chave: Sexualidade, escola pública, escola privada, orientação afetivo-sexual, 
professores, alunos. 

 
12. AMARAL, R. A. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
13. SANTANA, S. E. A. Jequié, 2002. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação.  
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
 

 

 
2003.1(18 alunos) 

 
1. OLIVEIRA, A. B. de. S. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 

 
2. SOUZA, A. S. B. de. Análise dos critérios adotados pelos professores e da relevância dada 
por estes a temática ambiental na escolha do livro didático de ciências nas escolas públicas 
do município de Jequié-BA. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
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RESUMO: O trabalho aborda os critérios utilizados por um grupo de professores de ensino 
fundamental de Ciências na escolha do livro didático, visto que este material caracteriza-se 
como um dos instrumentos considerados mais importantes entre aqueles utilizados na escola. 
Sua avaliação e controle são feitos, no Brasil, através do Programa Nacional do Livro Didático 
que realiza um rigoroso exame do material disponível no mercado, apresentando seus 
resultados no Guia de Livros Didáticos. No entanto, cabe ao professor a palavra final sobre o 
assunto, visto que este tem autonomia para realizar sua escolha, entre os livros didáticos 
aprovados pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). O trabalho analisa também, a 
influência exercida pela abordagem da temática ambiental apresentada nestes livros no 
processo de escolha dos mesmos. A pesquisa foi desenvolvida junto a um grupo de professores 
de ciências do ensino fundamental de escolas públicas do município de Jequié (BA), através de 
entrevista semi-estruturada. A análise dos dados indica que menos da metade dos professores 
consultados escolhem seus livros segundo os critérios estabelecidos pelo Guia, assim sendo, 
procurou-se analisar, então, quais os critérios em que o professor se baseia para fazer sua 
escolha, entre estes, vale destacar a ênfase dada pelos docentes à editora do livro. 
 
Palavras- chave: Livros didáticos, professor, temática ambiental. 

 
3. PEIXOTO, A. V. Abordagem sobre agrotóxico e outros defensivos de uso domissanitário 

dos livros didáticos do ensino fundamental. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Ms. Daisi Teresinha Chapani e Profª 
Drª. Lilian Bocardo). 
 

RESUMO: A utilização indevida de agrotóxicos e outros defensivos de uso domissanitário têm 
ocasionado danos ao meio ambiente. Estatísticas alarmantes de doenças e casos de 
envenenamento em áreas rurais e urbanas provocados por esses produtos têm apontado para a 
necessidade de condução de ações educativas. Assim, este trabalho teve por objetivo analisar 
alguns livros didáticos de ciências no sentido de identificar se os mesmos apresentam o tema 
agrotóxicos e outros defensivos de uso domissanitário, bem como, diagnosticar eventuais 
problemas conceituais, informacionais sobre sua utilização tanto para proteger a integridade 
física do educando, quanto para alertar sobre os riscos ambientais que estes podem causar se 
utilizados indiscriminadamente. Foram analisados 16 livros didáticos de ciências de 5ª a 8ª série 
do Ensino Fundamental de 4 coleções didáticas, adaptando-se para análise, a metodologia 
desenvolvida por Sandrin et al (2001). O tema agrotóxicos foi verificado em 11 dos livros 
analisados (68,75%). Em relação aos defensivos de uso domissanitários, dos 16 livros somente 3 
discutem o tema (18,75%). Em algumas coleções foram encontrados erros e problemas 
referentes à maioria dos itens analisados segundo a metodologia utilizada. Apesar dos 
problemas observados, o livro didático constitui um instrumento útil, mas deve ser utilizado 
com prudência, competência e criticidade, a fim de superar os limites impostos por deslizes 
como os relatados neste trabalho. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos, defensivos de uso domissanitários, livros didáticos. 

 
4. SANTOS, D. G. Os resíduos sólidos no ensino de Ciências: uma abordagem em pesquisa 

ação. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Profª. Ms. Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo identificar as percepções e práticas de um 
grupo de alunos sobre a questão do lixo, bem como, através do ensino de ciências, lhes 
despertarem a consciência de que o homem é um ser agente, dono de uma extraordinária 
capacidade de atuar sobre o meio ambiente e modificá-lo positivamente ou negativamente. 
Com este intuito, foi realizada uma pesquisa com alunos da 8ª série do ensino fundamental da 
Escola Stela Câmara Dubois no período de maio a agosto de 2003. Para o diagnóstico foi 
utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário contendo reflexões acerca dos 
resíduos sólidos. Como se tratou de um estudo que visou transformar a realidade do grupo 
pesquisado foi levado em conta os procedimentos metodológicos da pesquisa-ação, voltadas 
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para as ciências naturais. Com base nos resultados, foi percebido que a Educação Ambiental 
deve fazer parte da preparação do cidadão, tornando-o capaz de compreender seu papel no 
relacionamento com o ambiente que o cerca, fazendo-o perceber de que maneira pode atuar 
para manutenção do equilíbrio ecológico do planeta. Cabe então à escola cumprir seu papel de 
formadora de cidadãos conscientes, contribuírem ao desenvolvimento de cidadãos críticos e 
atuantes, não de uma realidade distante, mas de algo real e concreto que ocorre diariamente 
bem próximo de seus alunos. 
 
Palavras-chave: educação ambiental, conscientização, alunos, meio ambiente, poluição, escola, 
professora. 

 
5. UMBURANAS, D. S. Adolescentes e AIDS: um estudo numa escola pública. Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Daisi 
Teresinha Chapani) 
 
RESUMO: Este trabalho monográfico busca verificar o conhecimento que um grupo de alunos 
do 1º Ano do Ensino Médio tem sobre a AIDS. Esse estudo é empreendido pela pesquisa 
realizada no Colégio Estadual Professor Magalhães Neto com uma amostra de 30 alunos do 1º 
Ano do Ensino Médio da referida escola. Partiu-se de uma pesquisa de caráter descritivo-
explicativo, na qual se utilizou-se como metodologia de coleta de dados um questionário. Este 
instrumento teve como objetivo verificar que informações e opiniões os sujeitos pesquisados 
possuem sobre AIDS e optou-se por critérios qualitativos e quantitativos para o tratamento dos 
dados coletados. Para empreender esse estudo, fez-se necessário uma explicitação de conceitos 
sobre o que é o vírus da AIDS, sexualidade e análise dos PCN’s. Com base nos dados coletados, 
concluiu-se que um trabalho de educação preventiva ligado à sexualidade deve envolver a 
definição de diretrizes que contemplem a formação integral do adolescente e a participação 
efetiva de todos os integrantes do universo escolar. Na realização da orientação sexual, são 
fundamentais, para credibilidade das ações preventivas, posturas seguras e assertividade, bem 
como que o corpo docente passe por uma capacitação profissional mais ampla, com relação ao 
conteúdo tanto técnico-científico como metodológico e vivencial. O processo de aprendizagem 
corresponde a uma assimilação por meio de uma reflexão crítica, estimulando a criatividade e a 
iniciativa, a serem desenvolvidas através de uma metodologia adequada que leve em conta o 
contexto sociocultural e os problemas a serem enfrentados. 
 
Palavras- chave: Adolescentes, sexualidade, AIDS, educação preventiva. 

 
6. SANTOS, E. L. dos. Representações de ecologia de um grupo de alunos do ensino 

fundamental -7ª série. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadora: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: O presente trabalho traz as representações de ecologia de alunos da 7ª série do 
ensino fundamental de uma escola de Jitauna (BA). Trata-se de uma pesquisa que visa analisar 
as representações ecológicas, principalmente, sobre o equilíbrio dinâmico das populações, 
levantando as representações e verificando o entendimento. A ecologia tem fundamental 
importância para a formação de uma consciência ambiental mais critica daí a necessidade de se 
analisar essas representações. Foram entrevistados 12 alunos (oito meninas e quatro meninos) 
entre 13 e 14 anos. Os dados adquiridos possibilitaram verificar que este grupo de alunos falou 
muito sobre preservação e conservação. Mas, não se incluem como agentes transformadores do 
ambiente. Toda essa pesquisa mostra a necessidade de reavaliar os métodos de ensino a 
respeito do meio ambiente. É que, através de um conhecimento profundo sobre o meio 
ambiente propiciaremos a formação de cidadãos mais conscientes. 
 
Palavras- chave:  sem palavras chave. 

 
7. DIAS, F. P. Análise qualitativa da prova de biologia e o perfil do alunado selecionado nos 

exames vestibulares da UESB/2002. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Paulo Marcelo Marini Teixeira) 
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RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa com uma amostra de 46 
estudantes que ingressaram no curso de Ciências Biológicas da UESB / Jequié, por meio da 
seleção do concurso vestibular 2002.1 e com os professores especialistas em áreas da Biologia, 
para realizarem uma análise da prova de Biologia especificamente, do concurso vestibular 
supra citado. Os dados obtidos através de formulários com questionário e a análise das provas 
feitas pelos especialistas foram analisados com base em critérios quantitativos e qualitativos, a 
partir de objetivos e aspectos pré estabelecidos definidos, como: (1) o perfil dos alunos que 
foram selecionados; (2) análise da importância do vestibular como processo seletivo que 
direciona o currículo; (3) análise da qualidade da prova de Biologia do vestibular 2002.1 e (4) 
análise do vestibular como forma de discriminação racial. Os resultados obtidos a partir da 
apreciação dos pareceres emitidos pelos professores especialistas permitiram a identificação de 
falhas na prova de Biologia do vestibular 2002, bem como foi possível emitir sugestões, visando 
aprimorá-la, para os próximos exames. No tocante aos alunos que foram selecionados pelo 
vestibular 2002 da UESB, dos cursos de licenciatura e bacharelado de Biologia foi possível traçar 
um perfil com suas principais características. 
 
Palavras- chave: Biologia, vestibular, prova, aluno, universidade. 

 
8. PEREIRA, I. de. M. T. Análise do tema água: escassez e utilização sustentável... Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador 
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
9. PEREIRA, J. S. Concepções dos alunos do 3º ano do ensino médio do município de 

Jequié/BA, acerca dos escorpiões. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. Ms. 
Laurio Yukio Matsushita). 
 

RESUMO: Nas comunidades em geral, os investimentos em saúde pública e educação, são na 
maioria das vezes, deixados em segundo plano, fazendo com que parcelas da população 
enfrentem diversos problemas de cunho social. Nesse contexto é preocupante o aumento dos 
incidentes com animais peçonhentos. Trataremos nessa monografia, dos problemas 
relacionados com ocorrência de animais peçonhentos, especificamente escorpiões e as 
concepções que os alunos do 3º ano do ensino médio possuem sobre o tema. O trabalho em 
questão verificou o que sabem os alunos do 3º ano do ensino médio das escolas públicas do 
município de Jequié sobre escorpiões, sendo para tanto, o projeto aplicado no colégio Estadual 
Professor Magalhães Neto, onde foram analisadas, através de questionários, palestra e aplicação 
de jogos, as informações prévias que os alunos possuem sobre p assunto, bem como as que 
possam vir descobrir sobre os escorpiões, já que esse assunto faz parte do conteúdo da 
disciplina de Biologia e apresenta grande ocorrência na região. A partir do diagnóstico 
verificado será possível desenvolver uma ferramenta didática com intuito de auxiliar na 
desmistificação do tema e construção do conhecimento. 
 
Palavras- chave: Escorpionismo, educação ambiental, concepção, programa de controle. 
 

 
10. NETO, J. S. S. Análise qualitativa da prova de biologia e perfil dos alunos selecionados 

nos exames vestibulares da UESB. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 

RESUMO: Fazer uma análise sobre a qualidade de uma prova de biologia e o perfil dos alunos 
que ingressaram a universidade através desta prova foram os objetivos principais desta 
pesquisa. Para isso, utilizamos as 20 questões que constaram na prova de biologia do vestibular 
da UESB/2003. Essas questões foram separadas por área e encaminhadas para serem apreciadas 
por mestres e doutores das respectivas áreas das questões, com  finalidade de emitirem 
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pareceres em relação aos possíveis problemas encontrados e o que, ao seu ver, precisaria ser 
corrigido. O perfil dos alunos do curso de Biologia de Jequié, selecionados por meio do 
vestibular UESB/2003, foi subsidiado através da aplicação de um questionário de pesquisa 
social aos estudantes, o que nos possibilitou extrair diversas informações a respeito desses 
egressos do 2º grau.  
 
Palavras- chave: vestibulares, qualidade, perfil dos alunos. 

 
11. SILVA, K. C. da. Concepções dos alunos do ensino fundamental sobre reprodução das 

angiospermas. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Leonardo Coutinho Senra e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Durante o curso de Biologia, nas aulas de botânica, discutíamos a reprodução das 
angiospermas, assunto que também faz parte do conteúdo programático do ensino 
fundamental, momento em que percebi a insuficiência da exploração do referido assunto o qual 
passou despercebido por mim, surgindo assim a curiosidade em saber se este fato também 
ocorre com outros alunos nesta fase de aprendizado e em qual proporção, sendo assim, tentei 
desvelar a visão dos alunos do ensino fundamental a respeito da reprodução das angiospermas. 
Esse trabalho de pesquisa foi, primeiramente, executado a partir de um trabalho de revisão 
bibliográfica, com obtenção de informações e conhecimentos específicos sobre a reprodução 
vegetal, para isso foram consultados textos específicos de Biologia Vegetal,  que são utilizados 
no ensino de nível superior, pois assim haveria um bom suporte teórico para fundamentar o 
trabalho de análise dos dados a serem obtidos posteriormente. Após a conclusão da primeira 
parte foram escolhidos o local e as turmas a serem estudadas; tais turmas foram submetidas a 
uma entrevista, aplicada individualmente aos alunos, sendo estas gravadas em áudio e 
posteriormente, transcritas em um editor de textos, compondo os dados para posterior análise. 
Na análise dos dados foram categorizadas as respostas dos entrevistados revelando ideias e 
concepções dos alunos quanto a reprodução das plantas angiospermas. Ao final deste, 
percebemos que a grande maioria dos alunos entrevistados possui uma ideia totalmente 
distorcida ou incompleta do que vem a ser a reprodução das angiospermas; esse conjunto de 
ideias e concepções podem ser utilizados pelos professores, como ponto de partida para o 
estudo desse assunto nas aulas de ciências do ensino fundamental sugerindo um maior cuidado 
e atenção no processo de ensino. 
 
Palavras- chave: Sem palavras chave. 

 
12. SOUZA, L. S. Concepções de alunos de ensino médio sobre transgênicos. Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. 
Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 

RESUMO: Os transgênicos são organismos sejam eles vegetais ou não, que tiveram implantados   
no seu genótipo DNA de outro ser. Assim o processo de transferência do DNA de um 
individuo  para outro configura  o que se conhece como técnica de transgenia. Por se tratar de 
um ramo da Biologia, a genética é responsável pelo tratamento dado a todos os assuntos que 
envolvam os componentes do genoma de um ser, então os transgênicos devem ser tratados na 
escola pelo ensino de genética. Neste trabalho buscou-se pesquisar o que alunos que concluíram 
o ensino secundário recentemente sabem ou entendem sobre os transgênicos. Os seres 
transgênicos podem desenvolver no meio ambiente ou na sociedade uma série de 
consequências positivas e negativas. Fato que traz a sociedade para uma discussão ética, 
buscando conhecer e traçar a melhor maneira o desenvolvimento deste tipo de técnica. Mas, 
uma pergunta deve ser feita: A sociedade está preparada para opinar sobre os transgênicos? 
Entende-se a escola como disseminadora do conhecimento científico e agente de fundamental 
importância para a formação de cidadão críticos e conscientes, capazes de desenvolver análises 
sobre todos acontecimentos que o cercam no mundo atual. Assim, entende-se alguns alunos que 
concluíram o ensino secundário a pouco tempo e procurou-se saber o que eles sabiam sobre o 
tema, e se o que sabiam era fruto do conhecimento adquirido na escola ou por outros meios 
quaisquer. Após realização do questionário notou-se que a maioria dos entrevistados 
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apresentaram respostas que simpatizam com a ideia dos transgênicos e defendiam tal proposta 
justificando que com organismos geneticamente modificado a sociedade se beneficiaria em 
nível de saúde e melhores índices de produtividade agrícola. 
 

Palavras- chave: Sem palavras chave. 

 
13. GOMES, L. P. O conteúdo de vacinas em livros didáticos de ciências da 7ª série do ensino 

fundamental. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: O presente trabalho apresenta os resultados de um estudo realizado com amostra de 
cinco (5) títulos de livros didáticos de Ciência (7ª série) de diversos autores e editoras que são 
utilizados nas unidades escolares do ensino fundamental. Para a análise das informações foi 
utilizada uma tabela para cada livro contendo o seguinte: correção científica, textos 
complementares, ilustrações, presença de analogias e metáforas; e adequação à idade dos 
alunos. Foram encontrados problemas como o controle sobre a tendência de exposição dos 
alunos à excesso de nomenclatura; problemas conceituais como a apresentação de alguns 
agentes que podem entrar na composição das vacinas; relações existentes entre linfócitos e 
anticorpos; explicitação da natureza química dos anticorpos; e vacinas como instrumento de 
prevenção à doenças e não como ferramenta terapêutica para tratar  pessoas que já estão 
doentes. A maioria dos livros não apresentou textos complementares como forma de viabilizar 
contextualização do assunto. As ilustrações traziam informações parciais e insuficientes para 
explicar o assunto, desenhos grosseiros também foram encontrados. Todos os exemplares 
trouxeram analogias e metáforas para facilitar a compreensão do assunto. Face aos problemas 
encontrados, sugerimos que os autores revejam o tratamento que estão reservando para este 
assunto e que os professores fiquem atentos para suprir com vantagens as possíveis deficiências 
que podemos encontrar nos livros. 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências, livros didáticos, vacinas. 

 
14. XAVIER, L. S. Enfoque ambiental nas aulas de biologia no ensino médio numa escola do 

município de Jequié-BA. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras-chave: 

 
15. MIRANDA, M. de. L. O. NOME DA MONO Jequié, 2003. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras-chave: 

 
16. SILVA, P. A. T. G. Avaliação e proposta sobre o ensino de morcegos(Mammalia, 

Chiroptera) no ensino fundamental do município de Jequié, Bahia. Jequié, 2003. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Renato de 
Oliveira Affonso e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Os morcegos pertencem à classe Mammalia, englobando todos os animais 
vertebrados, homeotérmicos/endotérmicos, possuidores de corpo coberto de pêlos e que 
nutrem seus filhotes no início do desenvolvimento com leite secretado pelas glândulas 
mamárias das fêmeas. Ao analisar a abordagem do assunto morcegos perante os alunos, 
professores e nos livros didáticos de ciências da sexta série do ensino fundamental. A análise 
dos dados obtidos através de entrevistas realizadas com os professores e alunos e análise dos 
livros didáticos nos permitiram a verificação de vários erros. O grande problema encontrado 
entre os alunos foi à falta de motivação em buscar novas fontes de pesquisa, segundo afirmação 
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dos próprios professores; a falta de informação por parte dos professores; e os livros didáticos 
adotados pelas instituições de ensino quando retratam sobre o assunto é de forma incorreta ou 
incompleta. Nos livros didáticos verificados foram encontrados muitos erros graves quanto aos 
conceitos e definições. Foi observado que os autores, muitas vezes, veiculam informações 
imprecisas e desatualizada. Na parte de sistemática da ordem Chiroptera não expressam de 
maneira clara como ocorre a diferenciação dos membros deixando o leitor sem um 
entendimento claro. Mais da metade dos livros analisados não retratam a saúde pública, não 
esclarecendo assim as dúvidas dos alunos e professores. Na maioria dos livros investigados, as 
ilustraçõpes apresentam problemas como a explicação da origem ou fonte das fotografias 
utilizadas, veiculação de informação imprecisa, desenhos grosseiros, não indicação de escala, 
desproporção entre as estruturas apresentadas e o corpo do animal que não fazem parte da 
fauna brasileira. 
 

Palavras- chave: Morcegos, ensino de ciências, mamíferos. 

 
17. OLIVEIRA, P. H. S. Concepções de saúde/ doença de estudantes do ensino médio em 

Jequié/BA. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi de investigar os conceitos dos alunos sobre 
saúde/doença, bem como o de saúde como bem público. Para essa finalidade, elaboramos um 
questionário com 6 questões, sendo, 4 questões abertas e 2 questões de múltiplas escolhas, para 
serem aplicadas aos alunos da terceira série do ensino médio do colégio Luiz Viana Filho, no 
mês de dezembro de 2003, participaram 92 alunos de diferentes turmas do matutino e noturno. 
A partir da análise dos dados podemos concluir que precisam-se, desenvolver concepções 
alternativas para o ensino do tema, uma nova forma de pensar em saúde, uma vez que, boa 
parte dos alunos não vêem saúde uma área de interesse coletivo e como um bem público. 
 
Palavras- chave: Saúde, público, concepções alternativas. 
 

 
18. SOUZA, T. A. de. O papel do ensino de ciências e biologia na prevenção contra às drogas. 

Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de um estudo realizado junto a professores e 
direção de uma escola para analisar o papel do ensino de Ciências e Biologia tendo em vista a 
prevenção às drogas. Os dados obtidos por meio de coleta de documentos educacionais e 
realização de entrevistas com a direção da escola e cinco professores foram analisados com base 
em critérios qualitativos, a partir da posição de cada entrevistado em confronto com a base 
documental do ensino brasileiro: Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, 
parâmetros estabelecidos para   a efetiva prática docente, conteúdos constantes nos livros 
didáticos, intenção do Projeto Pedagógico da escola, previsão do assunto em planos de curso e 
posição pessoal e profissional da diretora e dos professores de Ciências e Biologia da escola. Os 
resultados permitiram conhecer a gravidade do problema e as dificuldades que a escola 
enfrenta para cumprir seu papel como co-responsável no trabalho de prevenção às drogas. 
 

Palavras- chave: Droga, escola, ciências, educação, prevenção e combate. 

 

2003.2(15 alunos) 
 

1. FERREIRA, A. C. Nome da MONO. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
Palavras- chave: 
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2. XAVIER, A. L. Análise do conceito e da importância da biodiversidade entre professores da 

rede pública de Jequié/BA. Jequié, 2003 . Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Sérgio Luiz Sonoda e Prof. M.s Paulo 
Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A biodiversidade é considerada a variabilidade de organismos vivos, abrangendo a 
diversidade de genes, diversidade das espécies que constituem as populações, demonstrando a 
riqueza do ambiente, e a diversidade de interações estabelecidas entre as espécies e das espécies 
com os diversos ecossistemas (MMA, 2000). A ação antrópica desordenada causa uma alteração 
no fluxo de energia e ciclo de matéria dos diferentes níveis tróficos, acarretando problemas 
ambientais como: crescimento desorganizado de uma população, aumento de competições intra 
e interespecíficas, extinção de espécies entre outros. Neste contexto se encontra inserida a 
importância da educação para viabilizar a construção de conhecimentos que permitam intervir 
de forma menos desastrosa na natureza, assim como desenvolver valores que possibilitem a 
construção de uma nova ética com o mundo natural. A partir desta perspectiva, procurou-se 
analisar qual a concepção de 20 professores de Ciências e/ou Biologia em escolas públicas de 
Jequié/BA em relação ao conceito e importância da biodiversidade, bem como conhecer como o 
tema vem sendo trabalhado nas Instituições de Ensino. E após a realização desta pesquisa pode-
se considerar que o conceito de biodiversidade ainda se encontra pouco compreendido entre os 
professores, dificultando a percepção de sua importância. Verificou-se que as escolas vem 
trabalhando a temática mais frequentemente em sala de aula, no entanto, algumas instituições 
começaram a abordar o tema em gincanas, viagens e feiras de ciências, todavia, ainda não é 
parte integrante da maioria das propostas pedagógicas. 
 

Palavras- chave: Biodiversidade, concepções e professores. 

 
3. FILHO, A. S. S. O que sabem os alunos sobre bactérias. Jequié, 2003. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador 
 

RESUMO: 
 
Palavras- chave: 

 
4. COSTA, C. R. de. A. Análise da densidade conceitual dos livros didáticos de ciências (6ª 
série- Ensino Fundamental) nos capítulos referentes ao estudo do Reino Plantae-

Angiospermas. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A nomenclatura e os termos científicos utilizados excessivamente pelos autores de 
livros didáticos é um dos grandes problemas relacionados ao ensino de Ciências e Biologia 
podendo vir a dificultar o aprendizado dos alunos. Frequentemente a maioria desses termos 
cairá em desuso, ou por não serem ensinados de uma forma fragmentada e sem conexão como 
objetivo do assunto. Este trabalho tem por objetivo analisar a densidade conceitual dos livros 
didáticos de Ciências de 6ª série do Ensino Fundamental através da construção de Mapas de 
Conceitos e propor a utilização de livros que possuam conteúdos atualizados, linguagem 
acessível e nomenclatura adequada à faixa etária dos alunos das turmas de 6ª série. 
 
Palavras-chave: Não apresentou palavras chave.  

 
5. CAIRES, E. F. NOME DA MONO Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
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 6. SAMPAIO, F. A. C.  Os peixes e a pesca nas concepções dos alunos da comunidade de Porto 
Alegre, Estado da Bahia, Brasil. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Ricardo Jucá-Chagas). 
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
7. MOREIRA, G. C. NOME DA MONO Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação.  
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
 

 
8. SOUZA, G. P. O que sabem os alunos do ensino médio em relação à importância do 

desenvolvimento embrionário e fetal. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Ms. Leandra Eugênia Gomes de Oliveira 
e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Um dos traços mais característico do desenvolvimento embrionário humano é a 
relação intima entre embrião e sua mãe. Para sobreviver e crescer durante a vida intra-uterina, o 
embrião necessita manter, por meio da placenta, uma relação essencialmente parasitária com o 
corpo da mãe. A preponderância da placenta no desenvolvimento humano e a busca da 
compreensão das concepções alternativas dos estudantes em relação a funcionalidade e 
importância desse órgão maternofetal, com o intuito de revelar onde estas diferem e se igualam 
aos conceitos científicos e com isso subsidiar os professores de ciências e biologia, no 
desenvolvimento de meios e métodos para facilitar a aprendizagem significativa dos educandos 
e o trabalho dos próprios docentes, justificam o presente estudo.  Assim, este teve por objetivo 
identificar as concepções prévias que os alunos do ensino médio detêm sobre a placenta no 
desenvolvimento embrionário e fetal, verificar se tais concepções são conciliáveis com os 
conhecimentos aceitos cientificamente e avaliar o grau de conhecimento desses alunos em 
relação ao tema abordado. Por meio de um teste de sondagem coletou-se a informação de 100 
alunos e pôde-se detectar os seguintes resultados: a maioria dos estudantes (91%), já ouviram 
falar algo a respeito da placenta, 30% obtiveram este conhecimento nas escolas, mais 
precisamente nas aulas de ciências, durante a 7ª série do ensino fundamental. A grande maioria 
(76%) definiu a placenta como sendo uma membrana que envolve o feto e é importante para o 
desenvolvimento embrionário e apenas 7% indicaram de forma precisa a localização da mesma. 
Quando foram indagados sobre a utilidade da placenta, 39% (maior parte) relataram que a 
placenta serve para proteger o bebê. Entretanto, nenhum dos discentes respondeu de forma 
condizente com a literatura pesquisada sobre a importância e a função da placenta no 
desenvolvimento embrionário e fetal. 
 
Palavras-chave: Placenta, desenvolvimento humano; ensino de ciências. 

 
9. CARDOSO, J. dos. S. Análise do conteúdo “classe insecta” em livros didáticos de Ciências. 
Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Profª. Ms. Karine S. Carvalho e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira).  
 
RESUMO: A classe insecta reúne aproximadamente 750 mil espécie descritas, constituindo-se o 
maio grupo de animais, sendo três vezes maior que todos os grupos combinados. O sucesso 
evolutivo desse grupo é refletido não só no grande numero de espécies, mas também na 
abundancia de indivíduos e por sua grande radiação adaptativa, atributo que os permite 
participar de praticamente todos os processos ecológicos, dentre eles: predação, dispersão e 
reciclagem de nutrientes. Apesar dessa grande importância, o assunto insetos é subestimado 
nas abordagens dos livros didáticos de ciências, que trazem informações veiculadas de forma 
incorreta, principalmente no sentido de qualificar os insetos como os “vilões do planeta” ou 
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rotulando-os como “pragas” e demais adjetivos pejorativos. Nesse contexto, esse estudo 
analisou a abordagem da classe insecta em livro didático de ciências. Para isso foram analisados 
onze títulos didáticos da 6ª série do Ensino Fundamental. Para análise dos dados foram 
utilizados os critérios delimitados por Mohr (2000). Em todos os livros encontramos o assunto 
insetos. Em alguns livros (7%) foram encontrados erros conceituais. A maioria dos livros 
apresentou vocabulário satisfatório e adequação à faixa etária dos estudantes da 6ª série do 
Ensino Fundamental. Em 91 % dos livros o enfoque médico veterinário e econômico, foi 
apresentado, contudo apenas 27% foi apresentada a relação da classe insecta com o meio 
ambiente de uma maneira satisfatória. Foram encontrados 210 ilustrações das quais 1% estavam 
incorretas. Além disso, a metade das atividades encontradas (50%) foi de análises. Os resultados 
indicam que os autores precisam revisar as obras didáticas, fazendo as devidas correções 
científicas, tomando maior cuidado com aspectos ligados ao enfoque ecológico e a presença de 
concepções atropocentristas. 
 
Palavras-chave: Insecta, livro didático, ensino de ciências. 

 
10. SANTOS, J. F. R. O que as crianças entendem sobre esquistossomose: um estudo 

exploratório das concepções dos alunos sobre a patologia no município de Jequié/BA. Jequié, 
2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Profª. Drª. Camila Pereira e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A esquistossomose é um dos mais graves problemas de saúde pública no município 
de Jequié e municípios adjacentes, envolvendo fatores como falta de saneamento básico, de 
informações e hábitos inadequados de higiene, diante disto, este trabalho foi desenvolvido com 
a finalidade de levar informações úteis e práticas relacionadas com a esquistossomose para 
alunos de uma escola pública municipal, obedecendo aos seguinte objetivos: 1- Identificar as 
representações dos alunos a respeito da esquistossomose mansônica; 2- Analisar as 
representações buscando determinar os obstáculos relacionados à prevenção da patologia; 3- 
Testar uma sequência de ensino-aprendizagem com base nas representações obtidas; 4- 
Analisar os processos ocorridos na sala de aula durante a execução da sequência de ensino; 5- 
comparar e identificar se houve transformações significativas nas representações após a 
execução da sequência de ensino. A coleta de dados foi realizada em setembro de 2003 e 
envolveu a participação de 32 alunos da 7º série da escola CAIC. O instrumento utilizado para 
coleta das informações foi um questionário (Pré-teste) contendo 7 questões que foram 
respondidas pelos estudantes na forma escrita. A Análise dos dados mostrou que a maioria dos 
estudantes tem informações esparsas em relação à esquistossomose como: Já terem ouvido falar 
sobre a doença e a maneira de adquirir a mesma através de águas contaminadas, mas 
desconhecem informações mais precisas sobre o ciclo de vida do parasita e a forma de evitar a 
disseminação da patologia. Após a apresentação da sequencia de ensino, aplicamos novamente 
um questionário (Pós-teste) e os dados revelaram que o nível de conhecimento dos alunos 
melhorou significamente. O trabalho demonstrou que é preciso que a escola trate mais 
sistematicamente questões relacionadas à saúde pública, investindo em um programa de 
educação sanitária, pois só com uma abordagem duradoura poderemos modificar hábitos e 
atitudes inadequadas, contribuindo para a formação de pessoas socialmente responsáveis. 
 
Palavras- chave: 100 palavras 

 
11. SANTOS, L. S. Transversalidade e interdisciplinaridade na prática educativa, Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO:         DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO  
 
Palavras- chave: 

 
12. LEMOS, L. S. NOME DA MONO Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação 
 
RESUMO:        DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
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Palavras- chave: 

 
13. PEREIRA, M. S. de. O. NOME DA MONO Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação.  
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
 

 
14. SILVA, M. O. da. Concepção dos alunos do ensino médio em relação a antígeno e 

anticorpo. Jequié, 2003. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi detectar as ideias dos alunos do ensino médio, sobre os 
termos antígeno  e anticorpo em um determinado colégio da rede estadual desse município. 
Para  a utilização da coleta de dados foi elaborada uma entrevista com 20 alunos, sendo que 10 
eram do segundo ano do ensino médio e 10 eram do terceiro ano, que responderam seis 
questões ligadas diretamente ao assunto antígeno e anticorpo. As entrevistas foram gravadas 
em áudio e depois transcritas em editor de texto para facilitar o trabalho de análise. A pesquisa 
revelou que os alunos apresentam sérias dificuldades para compreender os conceitos antígeno e 
anticorpo, comprometendo também a compreensão mais ampla do sistema imunológico 
humano. Assim, seria interessante que no ensino médio fosse enfatizado o estudo dessa 
temática. 
 

Palavras- chave: Antígeno, anticorpo, ensino de biologia. 

 
15. SANTOS, S. A. S. dos. Estudo de caso: Adolescentes grávidas  em uma escola municipal da 

cidade de Jequié-Bahia, estudantes do ensino fundamental: um estudo de caso. Jequié, 2003. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Ms.  Daisi Teresinha Chapani e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar os motivos que favorecem a ocorrência de 
muitas adolescentes grávida no ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal 
do ensino da cidade de Jequié no estado da Bahia, na faixa etária entre 12 e 17 anos, objetivando 
verificar os fatores que levam as adolescentes grávidas a evadirem da escola no período da 
gravidez ou após parto, que tipo de trabalho a escola faz para orientar os alunos de uma forma 
geral no que diz respeito a sexualidade, o acolhimento da comunidade escolar com as alunas, os 
problemas que trazem para estas alunas a falta de um programa de Orientação sexual na escola. 
Para seu desenvolvimento utilizamos a pesquisa do tipo descritivo-explicativa com a utilização 
de entrevista com a aplicação de questionários. A amostra consta de 10 alunas e 12 professores. 
Após a análise dos dados comprovamos que a evasão escolar dessas alunas no período de 
gravidez se dá em grande parte por falta de um programa de Orientação Sexual na escola, por 
falta de uma melhor estrutura familiar e por não haver um trabalho direcionado de acolhimento 
com as alunas gestantes. Este trabalho, portanto pretende fornecer informações para a 
comunidade escolar em geral, sobre este problema que ocorre nesta escola, afim de favorecer a 
reflexão acerca da necessidade de implantação de um programa de Orientação sexual na escola, 
buscando preparar o educando para desenvolver e exercer sua sexualidade de maneira plena, 
com equilíbrio, afetividade e responsabilidade. 
 
Palavras- chave: Sem palavras-chave. 

 

2004.1 (27 alunos) 
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1. SILVA, A. H. B. da. Analisando o conteúdo de gene nos livros didáticos de Biologia. Jequié, 
2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani e Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: Nos últimos anos tem-se verificado grandes avanços com um crescente volume de 
novas informações, fazendo com que a engenharia genética e a biologia molecular se tornassem 
assuntos presentes na pauta dos diversos meios de comunicação. Temas como alimentos 
transgênicos e projetos genoma e clonagem humana passaram a fazer parte do cotidiano da 
população, sem que observasse, no entanto, um entendimento dos processos biológicos que 
fundamentam estas tecnologias, tão pouco sua real importância e aplicações na sociedade. A 
prática pedagógica no ensino médio tem se apoiado, em muitos casos, quase que 
exclusivamente em livros didáticos que, embora não preencham os anseios professores, tem 
norteado o processo de ensino-aprendizagem nas últimas décadas. Este trabalho teve como 
objetivo analisar a maneira como o conceito de gene tem sido utilizado nos livros didáticos. E 
fornecer uma ferramenta que subsidie aos professores métodos de escolha dos livros didáticos. 
Foram selecionados mediante o levantamento os livros mais usados pelas escolas do município 
de Jequié, sendo analisados 08 livros didáticos de Biologia do ensino médio, utilizando os 
seguintes critérios: a) correção científica dos conceitos; b) definição do conceito; c) atualização 
geral dos conteúdos; d) determinismo genético; e) Textos complementares; f) contextualização. 
Os livros didáticos analisados, apresentam desatualização nos conteúdos de genética, 
superficialidade do assunto abordado e pouca contextualização dos assuntos e suas influências 
na sociedade. Assim sendo, o livro didático é um eficiente recurso de aprendizagem e sua 
eficiência depende de uma adequada análise crítica, escolha e utilização desta valiosa 
ferramenta. 
 
 Palavras-chave: Biologia, livro didático, conceito de gene. 

 
2. SILVA, A. A. Uma experiência de aplicação do programa GBOL nas aulas de genética do 

ensino médio. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera e Prof. Dr. Paulo Luiz Souza 
Carneiro). 
 
RESUMO: Nas últimas décadas foram apontadas as deficiências encontradas nas aulas das 
disciplinas científicas. Críticas foram feitas, por exemplo, sobre a metodologia tradicional, das 
aulas formais e abstratas que não estimulam a participação e o interesse dos alunos pelos temas 
científicos. Tornando o processo de aprendizagem uma mera transmissão de informações, 
frequentemente, pela repetição e memorização, ficando o aluno na posição predominantemente 
passiva de mero receptáculo de informações, sem um papel mais ativo na construção de sua 
aprendizagem. Mesmo contando com extraordinários recursos que a moderna tecnologia coloca 
a serviço da cultura de massas, os procedimentos didáticos que o professor normalmente dispõe 
em sala de aula, tendem a perder sempre em brilho e em capacidade de motivação. Daí a 
necessidade de discutir a utilização das novas tecnologias que melhor favoreçam a melhor 
qualidade de ensino. Nesta pesquisa, o principal objetivo foi analisar o impacto da utilização do 
software GBOL no processo de ensino de tópicos específicos de Genética no Ensino Médio, em 
termos de melhoria de nível de aprendizagem, motivação e interesse dos alunos, por meio da 
aplicação de um mini-curso juntamente com pré e pós-testes. Os resultados indicam uma 
alteração no interesse e no aprendizado de Genética dos alunos, evidenciando, portanto a 
contribuição do software GBOL no processo de ensino-aprendizagem. Esta experiência mostra 
que a utilização da informática por meio dos software educativos pode auxiliar o 
desenvolvimento de competências e interesses nos alunos, que muitas vezes sentem-se 
desestimulados, prejudicando o aprendizado. 
 
Palavras- chave: Educação, informática, GBOL, aprendizagem. 

 
3. BEZERRA, A. C. S. Diagnóstico sobre educação ambiental em uma Escola do Município de 

Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
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RESUMO: Este trabalho procurou diagnosticar a inclusão da Educação Ambiental nas aulas de 
uma escola pública da rede pública do município de Jequié. Tais dados foram analisados 
levando-se em consideração se há uma implementação de um processo pedagógico, 
considerando a preparação dos professores, as estratégias que são desenvolvidas e utilizadas na 
escola, além de propor algumas estratégias e avaliar o tipo de aceitação perante alunos e 
professores. A pesquisa foi desenvolvida junto a alunos e professor de Ciências de uma 
determinada sala de aula, por meio de questionários e entrevistas. O resultado deste trabalho 
demonstrou que a Temática Ambiental ainda parece longe de ser trabalhada de maneira ideal, 
pois há inconsistências no projeto pedagógico e o que prevalece ainda é o Ensino Tradicional, 
dentro do qual as estratégias diversificadas são poucos desenvolvidos e o professor carece de 
auxílio na formação em serviço. 
 

Palavras- chave: Estratégias; Professor; Temática Ambiental. 

 
4. MATOS, A. S. de. Dificuldades dos professores de biologia no desenvolvimento das aulas 

práticas em laboratório. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
5. BRITO, B. L. Abordagens de enfoques ecológicos da água em Livros Didáticos de Ciências 

de  5ª série ao longo dos anos 70, 80, 90 e década atual. Jequié, 2004. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Júlio César Castilho 
Razera e Prof. Ms. Sérgio Luiz Sonoda). 
 

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi analisar a evolução das abordagens sobre o enfoque 
ecológico do assunto “água” nos livros didáticos de 5ª série do Ensino Fundamental, ao longo 
das últimas três décadas. Tal análise foi realizada em 12 títulos editados durante o período 
escolhido (anos 70, 80, 90 e década atual). Levou-se em consideração as discussões realizadas, 
em convenções mundiais a cerca dos problemas ambientais e, mais precisamente, dos recursos 
hídricos no mundo. Foi considerada também a evolução de alguns aspectos dos livros didáticos 
dentro do período citado, tais como: presença de textos complementares, tipos de abordagens ( 
descritivas ou explicativas). Observou-se que nas décadas  de 70 e 80 havia uma apresentação 
descritiva bastante superficial das questões relativas à qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos, além de inexistência de textos complementares nos livros da década de 70; e presença 
desses textos apenas em um título da década de 80. Os livros analisados editados nos anos 90 e 
década atual apresentaram em seu conteúdo uma maior preocupação em evidenciar os 
problemas ambientais relativos aos recursos hídricos. Foi constatada, a partir do início da 
década de 90, a presença de textos complementares, implicando em maior enriquecimento dos 
temas estudados e de conteúdo que prima pela elucidação e contextualização dos assuntos, 
possibilitando ao estudante um importante meio para a informação e construção de seu 
conhecimento. Por meio deste trabalho ficou claro que os livros didáticos estão acompanhando 
a evolução dos debates em nível nacional e mundial sobre as questões ecológicas dos recursos 
hídricos, de forma a se enquadrarem como um importante meio de conscientização e 
informação para os educandos. 
 
Palavras- chave: sem palavras chave. 

 
6. SOUZA, C. S. de. NOME DA MONO Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
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7. MIRANDA, C. C. Como a escola vem trabalhando o educar para a sexualidade no ensino 

fundamental de 1ª a 4ª séries. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação (Orientador: Prof. Ms. Josmar Barreto Duarte). 
 

RESUMO: Este estudo monográfico tem como objetivo descrever e explicar como as escolas de 
Jequié-BA vêm trabalhando o educar para a sexualidade nos primeiros ciclos do Ensino 
Fundamental. Nesse sentido, a investigação realizou-se a partir dos questionários respondidos 
pelos professores investigados, visando sondar o grau de conhecimento que estes possuem 
acerca do tema proposto, bem como as formas de abordagem, o espaço a que é destinado nas 
instituições pesquisadas, culminando na elaboração de propostas para melhor inserção desta 
temática na escola. A análise dos discursos investigados abrangeu os seguintes aspectos: idade e 
sexo, grau de instrução, relevância de um programa de Orientação Sexual na escola, exigência 
de trabalhos nessa área, formas de abordagens, dificuldades encontradas, caracterização do tipo 
de educação sexual que receberam e quem deve escolher os temas a serem trabalhados na 
escola. Para dar suporte teórico às questões aqui apresentadas, utilizou-se uma vasta 
bibliografia produzida por estudiosos que se destacam no assunto. As informações obtidas 
permitiram perceber que dentre os motivos apresentados para a não inclusão da temática 
Orientação Sexual nas escolas, alvo da pesquisa, está a falta de conhecimentos teóricos-
metodologicos, e a dificuldade de adequar a temática da sexualidade à faixa etária dos alunos. 
 

Palavras- chave: educação/orientação sexual, sexualidade, professor, aluno, escola. 

 
8. SANTOS, C. da. S. Concepções dos alunos sobre o papel do sistema imunológico no corpo 

humano. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 

RESUMO: O sistema imunológico é um sistema complexo e constituídos de vários tipos 
celulares. Uma de suas funções é  a defesa do organismo contra invasores. O objetivo desta 
pesquisa foi fazer um levantamento das concepções dos alunos do ensino médio da rede 
pública na cidade de Jequié sobre o sistema imunológico. Para a utilização da coleta de dados 
foi elaborada uma entrevista com 20 alunos do terceiro ano, que responderam cinco questões 
ligadas diretamente ao sistema imune e suas  funções. As entrevistas foram feitas 
individualmente e redigidas pelo entrevistador. A análise de dados foi realizada através da 
categorização das respostas e comparação com o conhecimento científico. A pesquisa  revelou 
um conhecimento bastante superficial e básico sobre o tema, mostrando que os alunos 
apresentam dificuldades para compreender como este sistema age, demonstrando um 
conhecimento precário. Neste sentido, é necessário que os educadores procurem novas 
estratégias para abordar este sistema de forma que os alunos possam identificar a enorme 
importância do sistema imune para o organismo humano. 
 

Palavras- chave: sistema imunológico, concepções dos alunos. 

 
9. MILITÃO, E. M. A esquistossomose no contexto do processo saúde – doença na concepção 

de um grupo... Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação.  
 

RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
10. SOUZA, E. da. P. N. Saúde e doença na perspectiva de alunos do Ensino médio do 

município de Maracás-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Este estudo teve como objetivo a análise da percepção dos alunos do 3º ano do 
ensino médio do município de Maracás sobre a visão do processo saúde- doença. Trata-se de 
um estudo de abordagem qualitativa, através de entrevista semi-estruturada, com análise 
temática do conteúdo de fala, sendo o universo formado por uma amostra de 30 alunos do 
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Colégio Estadual Edivaldo Boaventura. A análise dos depoimentos demonstrou que os alunos 
entrevistado do 3º ano do Ensino médio apresentaram algumas dificuldades em definir 
conceitos e, sobretudo, relacionar cuidados com a saúde e com o corpo, considerando o 
ambiente em que o mesmo está inserido. 
 
Palavras- chave: saúde-doença. 

 
11. OLIVEIRA, E. A. de. Uma abordagem sobre drogas psicotrópicas nos livros didáticos do 

ensino fundamental e médio. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: O aumento alarmante no consumo de drogas psicotrópicas e a precocidade com que 
os jovens e adolescentes em idade escolar, começam a fazer uso de drogas, vem preocupando a 
sociedade e seus segmentos, que tentam montar estratégias e programas de prevenção, a fim de 
levar informação de qualidade e livre de preconceitos para esses milhares de jovens. Visando 
contribuir com tais iniciativas, o presente trabalho objetivou analisar 33 livros didáticos de 
Ciências e Biologia, da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, a 
fim de verificar a presença do tema drogas nos mesmos, além de diagnosticar a correção de 
conceitos, de ilustrações ou de informações. Do total de 33 livros das 10 coleções analisadas, 
apenas 10 livros apresentaram o tema drogas, ou seja,  (30%) e 23 livros não apresentaram o 
tema drogas, ou seja, aproximadamente (70%). A análise da estrutura dos textos revelou alguns 
problemas nos itens analisados, com o tema sendo tratado de uma forma bastante superficial. É 
necessário acima de tudo que o livro didático por possuir um lugar de destaque na educação 
brasileira, possa, juntamente com outros recursos didáticos, cumprir o seu papel de levar 
informações de qualidade que sirvam para redução do consumo de drogas, e de orientação para 
cuidar melhor da saúde e auxiliar na formação e implantação de programas de prevenção anti –
drogas nas escolas brasileiras. 
 
Palavras-chave: Livros didáticos, educação, drogas, psicotrópico. 

 
12. MOURA, J. P. de. Problemas conceituais e de identificação de animais no ensino 

fundamental e ensino médio das escolas municipais de Itajibá-BA. Jequié, 2004. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César 
Castilho Razera). 
 
RESUMO: O estudo em questão foi iniciado com diversas leituras, que retratam os problemas 
conceituais e de identificação de animais no Ensino Fundamental e Médio de algumas Escolas 
Municipais de Itajibá- BA. A cada dia aumenta o número de pesquisas que buscam investigar o 
conhecimento sobre as questões ambientais, e os problemas conceituais podem, direta ou 
indiretamente, exercer influência negativa sobre o processo ensino- aprendizagem. O objetivo 
deste estudo consistiu em questionar e problematizar o tema em questão, a fim de buscar 
alternativas para que os problemas conceituais e de identificação de animais sejam conhecidos 
por docentes e discentes. Quanto a metodologia adotada para esta investigação, foram 
escolhidas (02) Escolas do Municipio de Itajibá- BA: Escola Municipal Aurélio Vaz de Quadros ( 
4ª, 7ª séries do Ensino Fundamental) e  Colégio Estadual Dulce Almeida ( 2ª série do Ensino 
médio), onde foram coletado dados sobre o tema em questão. Os resultados alcançados com 
esta coleta, nos levou a crer que os docentes e discentes devem procurar estar inseridos nas 
inevitáveis mudanças da situação ensino-aprendizagem, uma vez que muitos grupos de 
animais, especialmente os invertebrados, não são reconhecidos como tal e o papel ecológico 
destes no equilíbrio do meio não é reconhecido como tal e o papel ecológico destes no equilíbrio 
do meio não é reconhecido pelos alunos. Outros são reconhecidos apenas pela sua utilidade ao 
homem, o que evidencia um forte Antropocentrismo. 
 
Palavras- chave:  Sem palavras chave. 

 
13. GUIMARÃES, J. dos. A. Análise do assunto saneamento básico nas... Jequié, 2004. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
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RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
14. CUNHA, J. S. A biodiversidade nos livros didáticos de biologia... Jequié, 2004. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Ricardo 
Jucá-Chagas) 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
15. SILVA, L. G. Concepções e idéias sobre bactérias em alunos do ensino médio das escolas 

públicas de Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Este trabalho de pesquisa tratou do tema concepções e ideias dos alunos do ensino 
médio sobre as bactérias, com o objetivo de iddentificar quais são estas concepções, se estão de 
acordo com as concepções científicas e onde foram adquiridas. As concepções alternativas dos 
alunos são o ponto de partida da aprendizagem, por isso é muito importante que os professores 
conheçam de antemão quais as concepções prévias dos seus alunos antes de iniciar qualquer 
tema, a fim de propor atividades eficientes para uma aprendizagem significativa. As 
concepções alternativas dos alunos a respeito das bactérias na sua maioria das vezes são 
pejorativas, sempre relacionadas com as doenças provocadas por elas, sem atentar para a 
importância desses microrganismos para a natureza. 
   
Palavras- chave: Sem palavras. 

 
16. CASTRO, M. N. de. O. Representação de alunos de ensino médio acerca da degradação 

ambiental. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
17. OLIVEIRA, M. N. V. de. O uso da informática no ensino de biologia nos colégios públicos 

do município de Ipiaú-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Razera Castilho). 
 

RESUMO: A presente monografia busca apresentar o uso de informática no ensino de biologia, 
por professores de colégios públicos do município de Ipiaú-BA. Neste sentido o presente estudo 
teve como objetivo: verificar o que professores de Biologia do ensino médio em colégios 
públicos de Ipiaú- BA pensam sobre a utilização da informática no ensino de biologia para a 
melhoria da qualidade do ensino; levantar bibliografias já existentes sobre o tema; levantar sites 
na internet relacionados à biologia e ao seu ensino e que podem ser utilizados em sala de aula 
como ferramentas para melhoria da qualidade de ensino. Trata-se de um estudo qualitativo 
realizado em dois colégios estaduais do município de Ipiaú-BA, uma amostragem de sete 
professores. Utilizamos como instrumento de coleta de dados, pesquisas na internet durante 
dois meses, e entrevista semi- estruturada com quatro questões subjetivas que foram analisadas 
a partir das técnicas de Bardin. Com o tratamento das falas destacamos quatro categorias: 
categoria 1fala da consideração dos professores de Biologia sobre o uso da informática na 
educação; categoria 2 fala da utilização da informática em sala de aula, em seu trabalho como 
professor de Biologia; categoria 3 fala do uso de sites específicos em sala de aula, pelos 
professores de Biologia; categoria 4 fala de sugestões de uso da informática para aulas de 
Biologia. A partir destas análises percebemos que ainda existem muitas carências quanto a 
implantação dos recursos da informática em aulas de Biologia na rede pública, existe também a 
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abnegação por parte dos professores em inovar, e que na internet podemos encontrar sites de 
grande utilidade para o ensino de Biologia. Esperamos que o presente estudo possa contribuir 
para uma proposta educacional, auxiliando profissionais e estudantes da área de Biologia. 
 

Palavras- chave: Informática, ensino, Biologia. 

 
18. MEIRA, M. R. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. 
  
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
19. VEIGA, M. C. de. S. Aquisição do conhecimento sobre a utilização de plantas medicinais 

pelos alunos do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães em Jequié-BA. Jequié, 2004. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Profª. Ms. Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: O conhecimento histórico de uso de plantas medicinais nos mostra ao longo da 
história, que as plantas foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados, sendo que 
constituíam a única forma de prevenção, tratamento e cura dos males que afligem a 
humanidade. O emprego destes recursos, embora baseado em experimentação empírica, gera 
dados importantes quanto à forma de utilização, eficácia e terapêuticas de diversos vegetais. 
Deste modo torna-se fundamental o estudo etnobotânico, sendo exatamente importante que em 
áreas ocupadas por populações tradicionais sejam estudadas para se identificar os processos 
fundamentais de reprodução cultural e ambiental. O objetivo deste trabalho é realizar um 
levantamento sobre a utilização das plantas medicinais, a partir do conhecimento trasdicional 
dos estudantes das 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio, no colégio Luiz Eduardo Magalhães em 
Jequié-BA. Foram entrevistados, aleatoriamente, 64 alunos, na faixa etária entre 15 e 22 anos. 
Para cada informante foi aplicado um questionário que consta de perguntas abertas, sobre 
nome, sexo, idade, uso e como0 adquiriram este conhecimento. As plantas mais citadas foram: 
Capim santo (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) para as dores de cabeça e barriga, Camomila  
(Matricaria chamomilla L.) como calmante, Erva cidreira (Lippia Alba Cham.) para combater a azia, 
Hortelã (Mentha piperita L.) contra gripe, tosse e dores na garganta e Mastruz (Chenopodium 
ambrosioides L.) usado como vermífugo e para distúrbios intestinais. As partes das plantas mais 
utilizadas foram às folhas e o preparo foi sob a forma de chá. As doenças do sistema urogenital 
e digestório representam as categorias majoritárias. Constatou-se que os estudantes 
entrevistados fazem uso dos fitoterápicos e, a maioria deles, adquiriram conhecimento sobre as 
plantas pela transmissão oral, de geração para geração, principalmente, dentro do próprio 
ambiente doméstico por meio de avós, pais e livros. 
 
Palavras-chave:  Etnobotânica, Conhecimento Tradicional, Plantas Medicinais. 

 
20. LIMA, N. T. Abordagem do tema caatinga nos livros didáticos de Biologia. Jequié, 2004. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof.  
Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira; Prof. Júlio César Castilho Razera; Profª Ms. Milene Maria da 
Silva). 807 5807b. 
 
RESUMO: A caatinga é o único ecossistema brasileiro e paradoxalmente o menos estudado. 
Talvez em função disso, a maior parte da população tende caracterizar a caatinga como um 
ambiente de pouco valor, pobre em sua fauna e flora, composto por plantas mirradas, solo 
pobre em nutrientes e em água, e por isso sem beleza e utilidade para as pessoas. É o mais 
ameaçado devido às centenas de anos de uso inadequado e insustentável dos solos e recursos 
naturais. Investigamos nos livros didáticos de biologia, como o tema “caatinga” vem sendo 
abordado. Interessou-nos identificar se havia restrições de informações, e se a abordagem era 
adequado no sentido de fomentar práticas educativas sobre a caatinga, sem que houvesse 
discriminação em relação aos outros biomas, como por exemplo a floresta amazônica e mata 
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atlântica, desenvolvendo atitudes positivas e interesses pela caatinga, para que seja revestido 
em ações para sua utilização de modo sustentável, preservando suas características e sua 
biodiversidade. Pesquisas recentes têm demonstrado que os Livros Didáticos de Ciências 
apresentam diversos problemas, como a presença de erros grosseiros, informações 
desatualizadas, disseminação de preconceitos, atividades que não ativam a participação e o 
pensamento criativo dos alunos, etc., é justo abranger estas pesquisas aos Livros Didáticos de 
Biologia. No seu conjunto, as pesquisas sobre Livros Didáticos têm tido papel inestimável no 
sentido de contribuir para a melhoria das obras didáticas, apontando os problemas e indicando 
alternativas para solução dos mesmos e subsidiando professores para que eles utilizem os livros 
mais adequadamente. Assim, este trabalho foi desenvolvido procurando acompanhar essa 
perspectiva, isto é, contribuir para melhoria dos livros que são utilizados nas escolas brasileiras, 
e por extensão, garantir um ensino médio de melhor qualidade. 
 
 Palavras-chave: Caatinga, Livro didático, Revisão didática. 

 
21. SOUZA, N. B. de. A situação das imagens nos livros didáticos de Biologia do ensino 

médio: esclarecedora ou de atração. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: Ao longo da história de inserção da imagem em materiais produzidos de cunho 
educativo, o livro didático vem se destacando como um importante suporte de sua veiculação 
em projetos pedagógicos. O presente trabalho analisou as imagens sobre Evolução em cinco 
livros didáticos de Biologia do ensino médio. Esta análise contou de três momentos diferentes: 
um voltado para a quantificação do espaço destinado às imagens, outro interessado na 
classificação das imagens e por último busca o entendimento de como a imagem e o texto estão 
estruturados entre si e um com o outro. Alguns dos pressupostos que nortearam o trabalho 
estão descritos a seguir: a) as imagens aparecem em grande quantidade nos livros e, por isso 
deve-se observá-las de forma crítica, b) entendo o livro como um veículo de comunicação de 
ideias e algo complexo, formado por vários elementos, a análise estrutural buscou uma 
compreensão de como o texto e a imagem se entrosam para comunicar a evolução, c) a Biologia 
necessita do amplo uso de imagens, além da linguagem verbal, para fortalecer seu 
entendimento. Ao todo foram analisadas 12 imagens representando a Evolução. Dessas 
imagens, 80%  são desenhos e 20% são fotomontagens. As imagens, em sua grande maioria, 
representam esquemas de irradiação adaptativa ou embriologia comparada. As demais 
representam outros conceitos evolutivos, como homologia, órgãos vestigiais e convergência 
adaptativa. A maioria tem função ilustrativa, com finalidades estético-motivadora e/ou 
explicativa. Há conexão de conteúdos com a temática das imagens, porém, os textos escritos 
têm pouca interação com elas. 
 
Palavras-chave: Imagens, livros didáticos, evolução. 

 
22. ALMEIDA, O. da. S. Abordagem da temática evolução em livros didáticos de biologia. 
Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani e Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: Em todo o campo das Ciências Biológicas, a perspectiva evolutiva fornece uma 
estrutura útil, muitas vezes indispensável, para levantar hipótese, interpretar observações e 
fazer previsões. A teoria da evolução mostra uma nova visão de Biologia, pois reúne uma gama 
de disciplinas oriundas dos mais variados domínios que, caso contrário permaneceriam 
isoladas, interrelaciona todas as áreas que se interessam pelos seres vivos, instaura uma ordem 
na extraordinária diversidade dos organismos, ligando-os estreitamente entre si e ao meio 
ambiente; em suma, fornece uma explicação casual de heterogeneidade dos organismos. O tema 
Evolução é ensinado pelos professores dos alunos do ensino médio por meio de recursos 
pedagógicos, dentre os quais, o principal ou, na maioria das vezes, o único; tem sido o livro 
didático. Vários problemas, relacionados ao conteúdo dos livros didáticos, vem sendo 
evidenciados, em função das quais tem-se conduzido uma série de pesquisas, as quais têm 
buscado revelar as inconsistências encontradas nos livros didáticos em vários assuntos. Assim, 
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com base na importância da temática evolução, este trabalho tem como objetivo analisar como 
os livros didáticos de Biologia do ensino médio abordam o assunto em questão. Foram 
investigados 8 livros diferentes, a fim de realizar a análise dos seguintes critérios: conceitos e 
definições; contextualização; presença de textos complementares; e explicação de termos 
desconhecidos. Os livros didáticos abordaram a temática Evolução de maneira abrangente, 
dando ao aluno a oportunidade de visualizar o assunto de forma geral como um todo, mas, 
apesar disso, foram encontrados problemas em quase todos os critérios analisados, com exceção 
da presença e ausência de termos desconhecidos. É de suma importância que os editores 
possam refletir e corrigir nas edições posteriores as defasagens encontradas, pois ajudará em 
uma melhor formação dos alunos. É desejável também que os docentes tenham uma preparação 
para selecionar os livros adequados e utilizar esses compêndios com uma certa autonomia. 
 
Palavras-chave: Teoria da evolução, livros didáticos. 

 
23. CAMPOS NETO, O.  Drogas: educando para prevenir (Uma proposta de ação preventiva). 

Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Profª Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: O uso contínuo de drogas altera o equilíbrio do organismo, que se adapta à presença 
da substância química. Os usuários têm que aumentar então às doses para manter o mesmo 
efeito. A prevenção ao abuso de drogas é de responsabilidade de todos: pais, educadores, 
empresários, lideres comunitários, sindicatos, igrejas e autoridades. Informações claras e 
objetivas, desprovidas de falsos sentimentos ou sensacionalismo, levam a desdramatizar a 
questão das drogas. A prevenção deve ir além da informação, e através de ações educativas 
abrangentes, viver o bem-estar individual, familiar e social, baseado na qualidade de vida. A 
escola se apresenta como o lugar privilegiado a partir do qual pode ser coordenado um trabalho 
educacional eficaz para fins de prevenção do consumo de drogas. A intervenção 
comportamental-educativa se define como atuações que têm por objetivo informar sobre as 
condições de vida associadas a um bom estado de saúde e facilitar as mudanças 
comportamentais e ambientais que o possibilitam. O objetivo geral mais importante da 
intervenção que propomos é a promoção do desenvolvimento psicossocial do jovem. 
Especificamente, o objetivo principal consiste em proporcionar aos jovens, ainda não 
consumidores habituais, os recursos teóricos e técnicos para que eles desenvolvam um 
equipamento de habilidades que o capacitem a prevenir e resolver adequadamente o maior 
número de situações relacionadas à iniciação ao consumo de drogas, sobretudo as primeiras 
ofertas.   
 
Palavras- chave: Sem palavras chave. 

 
24.VIEIRA, P. B. Alunos portadores de necessidades educativas especiais - deficiência mental: 

concepções sobre meio ambiente. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Drª Ana Cristina Santos Duarte e Profª. Ms. 
Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: Crianças com necessidades educativas especiais são aquelas que possuem um déficit 
de aprendizagem abaixo da média geral e limitações quanto a responder as demandas da 
sociedade. Estas necessidades foram vistas durante os séculos de formas diferentes, indo desde 
comparações grotescas até a percepção do direito a ser diferente, do respeito a estas diferenças e 
da igualdade de direitos. Trabalhar a cidadania com crianças portadoras de NEE é um desafio, 
sendo que um dos primeiros passos seria trabalhar a sua própria percepção quanto ao meio 
ambiente, visto não como sinônimo de natureza, antes como meio social, cultural, emocional e 
natural, onde as pessoas se desenvolvem, influenciam e sofrem a influência do mesmo. Esse 
trabalho teve como proposta verificar a concepção dos alunos portadores de necessidades 
educativa especiais do tipo deficiência mental sobre o meio ambiente e para isso foi utilizadas 
atividades didáticas (desenho livre, pintura, painel, álbum seriado, montagem de cenário, 
maquete) com dez alunos com o referido tipo de NEE da Escola APAE/Jequié, onde a autora 
exerce suas atividades profissionais. Foi possível verificar a que concepção de meio ambiente 
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dos alunos pesquisados equivale ao que se relaciona ao seu cotidiano, as interações que fazem 
com o seu meio e com aqueles com os que convivem. Confirmamos que esta percepção é 
bastante simplificada, pois concebem meio ambiente como sinônimo de natureza, o que não 
difere, entretanto, das encontradas em indivíduos considerados normais. 
 
Palavras- chave: necessidade educativa especial; deficiência menta; meio ambiente. 

 
25. GALVÃO, P. A. Concepções e práticas de educação ambiental de um grupo de professores 

do ensino fundamental e de uma escola pública do município de Jaguaquara-BA. Jequié, 
2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: 
Profª Ms. Daisi Teresinha Chapani). 
 
RESUMO: O presente estudo analisa as concepções de Educação Ambiental dos professores do 
Ensino fundamental, relacionando-as com a sua práticas pedagógicas referentes a essa temática. 
O mesmo é caracterizado como pesquisa de natureza qualitativa sendo que o procedimento 
utilizado para coleta de dados foi a entrevista, aplicada a todos os profissionais do colégio Pio 
XII que responderam a questões norteadoras da Educação ambiental, envolvendo: meio 
ambiente, interdisciplinaridade, transversalidade, participação e cidadania. Os dados foram 
analisados por meio da análise de conteúdo e dividido em categorias, baseada nas estabelecidas 
por Mello & Trivellato (1999), Dias (2000) e Reigota (1991) sofrendo algumas modificações para 
facilitar as análises. Os resultados apontam que estes docentes compreende Educação 
Ambiental principalmente como educação voltada para a conscientização da natureza e este 
entendimento se reflete em suas práticas, pois estas fazem a abordagem ambiental apenas no 
contexto do cognitivo, não extrapolando outros aspectos e contextos que fomentam a Educação 
Ambiental. Por tanto os professores necessitam direcionar de maneira mais eficaz seu trabalho 
com relação à educação ambiental. Ao mesmo tempo em que é nítida a necessidade de cursos 
de capacitação, principalmente para aqueles que não tiveram inicialmente em sua formação 
referência a essa temática como também a escola precisa desenvolver projetos em Educação 
Ambiental que venham proporcionar a percepção da realidade ambiental. Essas informações 
serão apresentadas aos professores com o objetivo de promover reflexões e estudo acerca do 
tema, como também mostrá-los a urgência e importância da escola realizar educação ambiental, 
pois entendemos que educação é um instrumento capaz de provocar, na sociedade, as 
mudanças de comportamento requeridas pela realidade ambiental a partir da formação de uma 
consciência crítica desta realidade, o ser humano é conduzido a mudanças de valores, hábitos e 
atitudes, optando por comportamentos menos agressivos com relação ao meio ambiente 
objetivando a sustentabilidade e uma melhor qualidade de vida para todos os seres. 
 
Palavras- chave: educação ambiental, meio ambiente, concepção, professores. 

 
26. SANTOS, R. P. Distribuição dos conteúdos de biologia nos exames vestibulares da UESB. 

Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof. Ms. Júlio César Razera Castilho e Prof. Ms. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: O vestibular é o caminho para todos os cidadãos, egressos do ensino médio, que 
pretende cursar a Universidade. Diante da enorme quantidade de candidatos há poucas vagas 
oferecidas pelo ensino superior e o ingresso consolidado mediante para aqueles cursos em que 
o número de vagas é superior à demanda de candidatos. O processo seletivo abrange o 
conhecimento das disciplinas obrigatórias do Ensino médio tendo acesso à Universidade de 
alunos aprovados e classificados no vestibular, conforme o número de vagas oferecidas a cada 
curso. Este trabalho tem como objetivo identificar se existem áreas da Biologia que são 
abordados mais frequentemente nesses exames e demonstrar se a distribuição de conteúdos 
nessas provas pode direcionar o conhecimento dos estudantes de nível secundário. Para isso 
foram realizadas coletas de dados a partir de provas de vestibulares da UESB (2000-2004), sendo 
realizada uma análise qualitativa das referidas provas e, na complementação dos dados foram 
realizadas entrevistas com professores responsáveis pela preparação dos estudantes para o 
vestibular. Percebe-se com isso que o processo seletivo acaba influenciado a condução das aulas 
de Biologia nas escolas públicas e particulares. 
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Palavras- chave: Ensino de biologia, vestibular, planejamento de conteúdo. 

 
27. MUNIZ, S. D. Análise dos problemas conceituais sobre serpentes e acidentes ofídicos em 

livros didáticos do ensino fundamental. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Razera Castilho). 
 
RESUMO: Desde o final da década de 80, várias são as discussões em torno das inadequações 
teóricas dos livros didáticos. Mais especificamente, no caso dos livros de Ciências, os erros 
conceituais encontrados têm gerado uma série de trabalhos de investigação, como por exemplo, 
o estudo de Sandrin et al (2001) e Nunes et al (2001), nos quais inadequações a respeito do tema 
“serpentes e acidentes ofídicos” são apontadas como um dos problemas sérios encontrados em 
livros didáticos de Ciências, devido ao elevado índice de erros conceituais. Nesse sentido, esta 
pesquisa procura identificar que tipos de erros conceituais os livros didáticos adotados no 
município de Jequié-BA apresentam. Para tal, foi utilizada uma revisão bibliográfica e 
estabelecidos critério para analisar as obras de Lopes e Machado (1996), Cruz (2001), Barros e 
Paulino (2002), Barros (1990), Gewandsznadjer (2002) e Gowdak e Mattos (1991), autores cujos 
livros são bastante utilizados no município. Com bases nestes, foi percebido que algumas obras, 
apesar de aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ainda apresentam 
falhas tanto na abordagem da teórica dos ofídio, quanto nas recomendações de primeiros 
socorros em caso de acidentes com os mesmos, sendo necessário, portanto, um olhar mais 
analítico do educador. 
 
Palavras-chave: ofídios, erros conceituais, livro didático, educação, ensino de ciências. 

 
 

2004.2(16 alunos) 
 

1. SANTOS, A. M. Abordagem do assunto escorpiões em livros didáticos de ciências do 

ensino fundamental. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadora: Profª Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 

 
Palavras- chave: 

 
2. SILVA, A. B. A temática água trabalhada com alunos de ensino fundamental numa escola 

pública em Aurelino Leal-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou uma análise de como a Escola Normal 2 de Julho no 
município de Aurelino Leal desenvolve trabalhos voltados para a preservação da água, 
verificando também o conhecimento dos discentes a respeito dessa temática. A pesquisa foi 
realizada com os alunos da 6ª, 7ª e 8ª série do ensino Fundamental e com os professores de 
Ciências da respectiva escola no período de 2005. Para o levantamento de informações nesta 
proposta investigativa utilizou-se fontes secundárias (artigos, livros, monografias e 
pesquisa),bem como fontes primárias na busca, levantamento e análise de dados através do 
contato com a instituição. O instrumento padrão consistiu em um questionário para o corpo 
discente e entrevista com os docentes. A pesquisa se consolida na averiguação e identificação 
dos trabalhos desenvolvidos pela instituição pesquisada e a caracterização de como a temática  
água é trabalhada nas séries do Ensino Fundamental. 
 
Palavras- chave: água, preservação, projeto, discentes e docentes. 
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3. GONÇALVES, A. E. Concepções de cidadania: um estudo com alunos do ensino médio no 

município de Jequié – BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). G624. CDD 370.19. 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou discutir a concepção de cidadania e o reconhecimento de 
atitudes cidadãs por parte dos alunos do ensino médio de uma escola pública do município de 
Jequié-BA. Os dados foram coletados por intermédio da aplicação do questionário, contendo 
questões abertas, em duas turmas de segunda série do ensino médio. Constatou-se pelos 
resultados a presença de concepções diversas de cidadania, a que predominou relaciona-se a 
idéia de solidariedade ou voluntariado, muito presente, atualmente, na sociedade brasileira 
quando se remete aos projetos sociais realizados pelas organizações não governamentais em 
parceria com a iniciativa privada e o governo. É importante ressaltar também que um grupo de 
alunos mencionou que ao cumprir com seus deveres e exigir seus direitos também está agindo 
como cidadão. Foi interessante perceber que ter responsabilidade é, na visão da maioria dos 
alunos, o aspecto necessário ao exercício da cidadania, inclusive eles reafirmam que quando não 
se tem responsabilidade, torna-se mais difícil à prática da cidadania. Em relação às atitudes 
cidadãs, os alunos afirmaram que para o individuo ser cidadão é necessário respeitar o outro, 
saber dialogar, participar das questões políticas e atuar como voluntário. A participação nas 
questões políticas do país foi pouco citada pelos alunos. No entanto, ao mencionar os aspectos 
necessários para modificar a atual situação brasileira, eles relataram ações que exigiriam uma 
maior participação política das pessoas, tais como, mais investimento do governo, a 
participação do povo e a existência de bons governantes. Concluiu-se pela presente investigação 
que os alunos estão, até certo ponto, esclarecidos quanto a importância do seu papel enquanto 
sujeitos no processo de transformação da realidade. Restaria saber até que ponto eles estão 
exercendo sua cidadania na prática. 
 
Palavras-chave: cidadania, educação, participação política, ensino médio, concepções de 
educandos. 

 
4. SANTOS, A. S. dos. Representações sociais do Rio das Contas: um estudo na Comunidade 

Ribeirinha da Barragem de Pedra – Jequié (BA) Jequié, 2004. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Ana Cristina Santos 
Duarte e Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este estudo objetivou identificar as representações sociais da Comunidade 
Ribeirinha da Barragem da Pedra – Jequié/BA sobre o Rio das Contas, tendo em vista, a 
importância destas representações na qual expressam realidades gerais e específicas, ou seja, a 
memória dos acontecimentos que são os aportes de sua história, incluindo as lembranças 
vividas por indivíduos que marcaram com seu trabalho, a construção social do rio, salientando 
também acerca da degradação ambiental, que é um problema que tem tomado dimensões cada 
vez maiores. A coleta de dados se deu mediante a realização de entrevistas semidiretivas com 
seis moradores da comunidade Ribeirinha da Barragem da Pedra – Jequié-BA, com faixa etária 
de 35 a 71 anos, utilizando-se para o tratamento dos dados coletados a análise de conteúdo. Os 
resultados indicaram que as representações sociais dos moradores acerca do rio incluem, em 
sua maioria, lembranças de um passado em que o rio fazia parte da vida deles, seja para a 
sobrevivência, para o trabalho, para uso doméstico, ou seja, para o lazer. Todavia, hoje o rio é 
visto como um problema ambiental decorrente, sobretudo de ação antrópica, cabendo ao poder 
público e a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. 
 

Palavras- chave: Representações sociais, comunidade Ribeirinha, degradação ambiental, meio 
ambiente. 

 
5. XAVIER, D. R. Mimetismo e camuflagem: avaliando uma estratégia para o ensino da classe 

insecta. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores:Profª. Drª. Lilian Boccardo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). X17.CDD591. 
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RESUMO: A falta de prioridade e importância dada pelos professores ao ensino de Zoologia 
tem comprometido o ensino de Biologia, quando se observa uma crescente redução de espaço 
na programação da disciplina reservado ao ensino desses tópicos. Alguns assuntos inseridos no 
conteúdo de Zoologia, apesar de não estarem arraigados nos currículos escolares, não serem 
comumente apresentados aos alunos, nem virem inseridos claramente nos livros didáticos, não 
são considerados menos importante na Biologia. Além disso, a sua abordagem poderia ser uma 
ferramenta para dinamizar o ensino de tópicos importantes como morfologia, fisiologia e 
classificação. Nessa perspectiva este trabalho objetivou identificar os limites e/ou 
possibilidades de abordagem do mimetismo e da camuflagem no ensino da Classe Insecta. 
Neste sentido realizou-se uma pesquisa-intervenção com 13 alunos com faixa etária entre 16 e 
17 anos, da segunda série do ensino médio do Colégio Cenecista de Jitaúna, BA. A investigação 
foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, foi feito um levantamento das 
concepções sobre a Zoologia com ênfase na Classe Insecta por meio da aplicação de um 
questionário com dez questões abertas, propostas para resgatar a memória das aulas de 
Zoologia bem como relembrar os conhecimentos adquiridos na 6ª série. No segundo momento, 
realizou-se a intervenção com o intuito de dinamizar as aulas com base na abordagem do 
mimetismo e da camuflagem, ilustradas por textos e documentários em vídeo-cassete. Nesta 
etapa os dados foram obtidos por meio de anotações, trabalhos e avaliações dos alunos. Os 
discentes demonstraram satisfação em participar das atividades propostas, evidenciando 
interesse pela metodologia. Constatou-se um aumento expressivo do conhecimento dos alunos 
sobre os insetos no que se refere ao reconhecimento destes por intermédio da visualização das 
características morfológicas e na compreensão do comportamento e inserção ecológica do 
grupo. Ao mesmo tempo, notou-se que por meio da abordagem proposta, os educandos 
estabeleceram uma relação mais empática com a Zoologia, desmitificando a imagem enfadonha 
historicamente construída. Diante disso, elucidou-se que a proposta contribuiu no processo 
ensino/aprendizagem sobre a Classe Insecta, podendo ser usada como um meio alternativo às 
práticas pedagógicas tradicionais, favorecendo assim na realização de um ensino de qualidade. 
 
Palavras- chave:  Educação, Zoologia, Inseto, Mimetismo, Camuflagem. 

 
6. FONSECA, E. F. O ensino de biologia na visão de alunos do ensino médio de uma escola 

pública em Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza e Profª. Drª. Ana Cristina Santos 
Duarte). F743. CDD 371.1942. 
  
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo mais amplo, realizar uma reflexão sobre a visão dos 
alunos da 3ª série do Ensino Médio sobre o ensino de biologia. Buscou-se identificar se este 
ensino de biologia está trazendo alguma transformação significativa e se de alguma maneira 
está lhe fornecendo subsídios para a compreensão do mundo natural que o cerca, além é claro 
de analisar as dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem de biologia. Os dados 
foram obtidos através da aplicação de um questionário à alunos da 3ª série do Ensino Médio de 
uma escola da rede pública de ensino de Jequié-BA. Os resultados indicam que, de modo geral, 
os alunos vêem a biologia como a ciência que estuda a vida, onde se incluem para eles, o meio 
ambiente, os animais, plantas e o surgimento e as transformações dos seres vivos apesar de uma 
parte se referir à idéia de vida atrelada ao ser humano. Dentre os conhecimentos aprendidos nas 
aulas, muitos educandos não sabem especificar o que aprenderam, entretanto, quando 
mencionam, se referem, principalmente, a genética, zoologia e evolução. Os dados da pesquisa 
revelam também que o conteúdo de genética é o mais interessante, seguido pelo de corpo 
humano e seres vivos. Já os menos interessantes são seres vivos e genética. As aulas de biologia 
são vistas pela grande maioria dos alunos como satisfatórias, no entanto, ao se analisar a 
metodologia do professor uma parte dos alunos ressalta a necessidade dos educadores em 
diversificar mais as suas aulas. Avaliando, em linhas gerais, o ensino de biologia vivenciado na 
escola nos três anos de ensino médio, a maior parte dos alunos considera como bom apesar de 
um grupo menor mencionar que existem algumas restrições, tais como ausência de laboratório, 
falta de interação entre os professores, ausência de biblioteca e falta de preparação antecipada 
das aulas.  
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Palavras-Chave: Ensino de biologia - visão dos alunos – ensino médio – avaliação. 

7. SILVA, G. B. da. Concepção de sexo e sexualidade: um estudo com adolescentes da 8ª série 

do ensino fundamental em uma escola pública de Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana 
Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Este estudo foi realizado em uma escola pública municipal, da cidade de Jequié, do 
Estado da Bahia e buscou verificar as concepções sobre sexo e sexualidade de alunos da 8ª série 
do Ensino Fundamental. Foram sujeitos desta pesquisa 30 alunos da 8ª série, com os quais foi 
aplicado um questionário, objetivando verificar suas concepções sobre sexo e sexualidade e 
como vem sendo trabalhada essa temática na escola. Optou-se por critérios qualitativos-
quantitativos para o tratamento dos dados coletados. Após a análise dos dados, verificamos que 
as concepções dos alunos pesquisados são restritas e limitada, apresentando quase que um 
desconhecimento do assunto, embora, a maioria tenha afirmado que recebem Orientação Sexual 
em casa e na escola. Podemos inferir, então, que é preciso implantar programas de Orientação 
Sexual nas escolas de forma direta e continuada, a fim de proporcionar condições para que os 
alunos possam desenvolver uma sexualidade mais sadia e prazerosa. 
 
Palavras- chave: Sexualidade – Sexo – Concepção - Alunos- Escola. 

 
8. SANTOS, I. S. dos. Concepções de alunos de 7ª série de uma escola pública de município 

de Jequié-BA sobre Educação Ambiental. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). S235. 
CDD 372.357. 
 
RESUMO: A pesquisa realizada teve como objetivo verificar as concepções de Educação 
Ambiental dos alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, do município de Jequié-BA. Optou-se 
pela 7ª por já terem estudado conteúdos referentes a Educação Ambiental nas séries anteriores. 
Para tanto, aplicou-se um questionário a vinte (20) alunos, contendo questões que 
possibilitassem o alcance dos objetivos propostos, referentes ao conhecimento acerca da 
temática Educação Ambiental. De acordo com os resultados analisados, pode-se observar que 
os discentes apresentam uma concepção restrita sobre Educação Ambiental, restringindo 
apenas a assuntos relacionados ao ambiente físico, preservação, limpeza, etc. Além disso, a 
maioria dos entrevistados considera importante trabalhar esta temática nas escolas e apontam 
que isso deve acontecer em todas as disciplinas, como está previsto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Todavia, é necessário que os docentes estejam preparados para trabalhar a Educação 
Ambiental nas escolas e que viabilizem esta questão de forma mais efetiva com a elaboração e 
realização de projetos que visem um melhor aproveitamento, não só dos conteúdos específicos, 
mas, principalmente uma mudança de postura frente às questões ambientais. 
 

Palavras- chave: Educação Ambiental, concepções, alunos, escola. 

 
9. ROMÃO, J. A. Abordagem do sub-filo Myriapoda nos livros didáticos de ciências 

utilizados nas escolas de ensino fundamental do município de Jequié. Jequié, 2004. 
Universidade estadual do sudoeste da bahia.  Monografia de graduação. (orientadores: Profª. 
Drª. Lilian Boccardo e Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). R668. CDD 591. 
 
RESUMO: Este estudo objetivou analisar os conteúdos sobre o subfilo Myriapoda nos livros 
didáticos de Ciências de 6ª série dos autores: César e Sezar, 1999; Jener Procópio 2000; Carlos 
Barros, 2001; Daniel Cruz, 2001 e Cecília Vale, 2004.  Os critérios para escolha dos livros foram: 
apresentação do conteúdo de zoologia; data de publicação; adoção pelas escolas públicas de 
Jequié, BA e aprovação pelo Programa Nacional do Livro Didático. De maneira geral o assunto 
Myriapoda é apresentado de forma superficial e descontextualizada, desconsiderando aspectos 
ecológicos sobre o grupo. A abordagem das características morfológicas e fisiológicas é 
restritiva ao processo de conhecimento que se espera para esse nível. Os aspectos etológicos 
restringem-se à nocividade e utilidade. Algumas ilustrações não permitem a identificação dos 
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animais. As legendas não são explicativas e muitas contêm erros conceituais. Há predomínio de 
exercícios do tipo cópia de texto, sem incentivo ao trabalho em grupo. Os recursos adicionais 
restringem-se a alguns glossários e guias do professor. A investigação mostrou que o assunto 
Myriapoda poderia ser melhor abordado nos livros didáticos de Ciências, visando promover o 
entendimento acerca do grupo bem como sua inserção ecológica na perspectiva de formar 
cidadãos preocupados com a conservação da biodiversidade. Provavelmente não existe um 
livro didático que atenda os anseios zoológicos e educacionais. Assim, o professor deve estar 
atento aos conteúdos veiculados nestes, fazendo ressalvas, observações e correções junto com os 
alunos. Este estudo constitui um incentivo para que os autores e editores possam revisar e 
melhorar a qualidade dos conteúdos de zoologia dos livros didáticos oferecidos no mercado e 
nas escolas. 
 
Palavras-chave: Zoologia, ensino, Myriapoda. 

 
10. PEREIRA, J. P. R. Percepções sobre a fauna por estudantes indígenas de uma tribo 

Tupinambá em Olivença/Ilhéus-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Drª. Lílian Boccardo e Prof. Ms. Júlio 
César Castilho Razera). P492.CDD 591.198. 

 
RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo de identificar as percepções sobre os animais 
por estudantes indígenas da tribo Tupinambá em Olivença – Ilhéus – BA. Os dados foram 
obtidos por meio de um questionário, aplicado no período de agosto a outubro de 2004, aos 
alunos de 1º a 4º série do Ensino Fundamental na Escola Estadual Tupinambá de Olivença. Os 
índios investigados tinham idade entre 08 e 56 anos. Dos 60 questionários distribuídos, houve 
retorno de 41. Os resultados foram tabelados, expressos em freqüência de ocorrência das 
respostas e agrupados em diferentes categorias para análise. Na questão sobre o que é um 
animal, as respostas foram agrupadas em três aspectos distintos: afetivo, conceitual e utilitário. 
O aspecto afetivo obteve o maior índice de respostas, com 60,9% seguidos pelos aspectos 
conceitual e afetivo com 24,4% e 14,6% respectivamente. Quando foram solicitados a mencionar 
os animais mais conhecidos, os estudantes citaram 55 tipos diferentes de animais. Dos animais 
citados, os vertebrados obtiveram o maior número de citações, com 87,2%, sendo os mamíferos 
com a maior freqüência de citações, um total de 166 citações.Em seguida apareceram as aves, 
répteis, anfíbios e peixes  com  39, 29, 07 e 06 citações respectivamente. Foram também citados 
animais exóticos à fauna brasileira como tigre, girafa, zebra, elefante, demonstrando uma nítida 
influência da mídia e das ilustrações do livro utilizado na escola formal.  Diante do 
questionamento sobre a importância dos animais, os estudantes indígenas a atribuíram de 
acordo com a seguinte tipologia de caracteres: afetivo, utilitário e religioso. 95% dos estudantes 
atribuíram uma importância utilitária aos animais. Os animais são utilizados preferencialmente 
como fonte de alimento. Por esta razão, os estudantes atribuíram primeiramente importância 
alimentar aos animais; depois, uma importância afetiva e religiosa, respectivamente. Sobre a 
obtenção de conhecimentos a respeito dos animais, 80,5% dos estudantes tupinambás 
afirmaram ter adquirido por intermédio dos pais. Os Tupinambás estão tentando resgatar a sua 
cultura, por este motivo enfrentam diversas dificuldades, principalmente aquelas relacionadas à 
educação escolar. Por meio deste estudo, pode-se concluir que os estudantes tupinambás 
necessitam aprimorar seus conhecimentos, principalmente no que diz respeito à relação 
índio/fauna.  

 
Palavras- chave: Educação indígena – etnobiologia - zoologia 

11 CAVALCANTE, L. M. Concepções de alunos da 7ª série do ensino fundamental sobre o 

ensino de ciências em Jequié- BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). C364. CDD 
372.35 
 
RESUMO: O ensino de ciências nas escolas brasileiras peca por privilegiar conhecimentos 
puramente acadêmicos, muito distantes da realidade vivenciada pelos alunos. Esta concepção 
de ensino abre enormes lacunas entre a teoria apresentada em sala de aula e sua aplicação no 
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cotidiano dos discentes, o que causa a desmotivação e consequentemente o desinteresse pela 
disciplina. Diante disso, torna-se necessário fazer com que a educação em ciências passe a 
contribuir efetivamente para a formação do individuo enquanto cidadão, transmitindo 
conhecimentos que sejam significativos para a transformação da qualidade de vida que os 
avanços científicos podem determinar em uma sociedade. Neste contexto, desenvolvemos este 
trabalho, portanto, objetivou analisar as concepções dos alunos da 7ª série do ensino 
fundamental sobre o ensino de ciências na Escola Municipal Celi de Freitas, na cidade de 
Jequié-BA. A pesquisa foi feita mediante aplicação de um questionário, que favoreceu aos 
alunos uma reflexão acerca das experiências vivenciadas, até aquele exato momento, nas aulas 
de Ciências. Analisando os dados desta pesquisa, notou-se que o ensino de ciências é 
apresentado de modo fragmentado, memorístico e descontextualizado, com necessidade de se 
desenvolver atividades de ampliação deste conceito. Percebeu-se também que a organização da 
escola, a formação dos professores e as metodologias utilizadas na aplicação dos conteúdos não 
ajudaram os alunos no reconhecimento da disciplina como algo interessante e necessário à sua 
formação. 
 
Palavras-chave:  ensino de ciências, concepções dos alunos, processo ensino-aprendizagem. 

12. BENEVIDES, M. G. B. Práticas pedagógicas de Educação Ambiental em uma escola pública 

do ensino fundamental, Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª Ms. Eunice Nunes Freitas). B 413. CDD 372. 357. 
 
RESUMO: Este trabalho procurou entender como os professores de escola pública do ensino 
fundamental têm inserido a educação ambiental em sua prática pedagógica. Consiste em uma 
pesquisa quali/quantitativa efetuada através de um questionário. Todos os professores dizem 
exercer educação ambiental na disciplina, no entanto, ressaltam algumas dificuldades para 
realizá-lo. Analisando a prática dos docentes, constatamos que a educação ambiental ainda não 
tem permeado todas as disciplinas do currículo escolar, a estratégia metodológica mais 
utilizada em sala de aula é a aula expositiva, e o material de apoio ao trabalho docente ainda é 
precário, inviabilizando a melhoria de sua produção e o seu acesso à comunidade. Em busca de 
estabelecer uma aliança entre a humanidade  e a natureza, faz-se necessário inserir o que 
preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs/98) e a nova Lei de Educação ambiental 
(9.7955/99), ou seja, que a Educação ambiental seja um tema transversal interdisciplinar e 
contextualizado com o ambiente de vida do aluno. 
 
Palavras- chave: Educação ambiental, professores, escola, interdisciplinar, transversal. 

13. ALVES, N. G. e. S. A vivência de uma metodologia científica na formação de alunos do 

ensino médio em uma escola do município de Jequié-BA Jequié, 2004. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

14. SANTOS, R. X. A vivência de uma metodologia científica na formação de alunos do 

ensino médio em uma escola pública na cidade de Jequié-Ba. Jequié, 2004. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Juvenal 
Cordeiro Silva Junior; Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte; Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Diversos estudos têm apontado dificuldades na aprendizagem de conceitos 
relacionados à biologia. Um dos problemas é a forma como os conteúdos são passados, 
valorizando muito a terminologia e a nomenclatura. Assim há necessidade de se discutir 
metodologias alternativas que permitam a vivência dos processos não só no âmbito teórico, 
como também na prática. Dessa maneira, a presente pesquisa teve como objetivo compreender a 
contribuição de aulas práticas para o ensino de genética no nível médio, quanto a melhoria do 
nível de aprendizagem, motivação e interesse dos alunos. Para buscar respostas a questão de 
pesquisa, realizou-se uma intervenção com 15 alunos do terceiro ano do Ensino Médio em uma 
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escola pública na cidade de Jequié-BA. Esta intervenção constituiu-se de aulas teóricas e 
práticas com duração de cinco semanas. Nas aulas teóricas foram abordados temas relacionados 
aos trabalhos de Mendel e herança ligada ao sexo. Paralelo a essas aulas, os alunos montavam 
experimentos envolvendo cruzamentos entre variedades da mosca de banana Drosophila 
melanogaster, largamente utilizada em estudos genéticos por possuir características que facilitam 
o trabalho em laboratório. Nestas atividades experimentais, os alunos podiam discutir alguns 
conceitos que foram apresentados anteriormente. Para coletar os dados, foram utilizados um 
questionário pré e um pós-teste e as anotações realizadas durante a intervenção. Os resultados 
mostraram uma alteração na motivação, interesse e aprendizado de conceitos relacionados à 
genética, evidenciando assim, que as aulas práticas contribuíram no ensino-aprendizagem. 
Concluiu-se que as aulas práticas, embora não representem a solução para os problemas na 
aprendizagem, se constituem enquanto uma valiosa alternativa que associada à teoria, pode 
auxiliar no desenvolvimento de competências e interesses nos alunos, bem como despertar o 
encanto pela ciência. 
 
Palavras- chave: Drosófila, Mendel, Ensino de Genética e experimentação. 

15. ALVES, R. da. S. A sexualidade e deficiência mental: um estudo com alunos da APAE de 

Jequié-BA. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) são aquelas que possuem 
limitações motoras, sensoriais, cognitivas ou de conduta, todavia, apresentam potencialidades e 
possibilidades que devem ser exploradas/estimuladas pela família, escola e sociedade em geral, 
inclusive no que diz respeito à orientação sexual, que é direito de todos. Considerando que o 
desenvolvimento dos aspectos bio-psico-sociais sofre influências do desenvolvimento sexual do 
indivíduo, buscamos verificar como tem sido a orientação sexual dos indivíduos deficientes 
mentais. Assim, realizamos um trabalho de pesquisa, na Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), da cidade de Jequié/BA, com 08 (oito) alunos portadores de deficiência 
mental, na faixa etária entre 11 a 21 anos, com o objetivo de analisar suas concepções sobre sexo 
e sexualidade. Para tanto, os procedimentos de coleta de dados utilizados foram a observação 
direta e a intervenção. Durante a intervenção aplicamos atividades lúdicas, acompanhadas de 
questionamentos para esclarecimentos, a fim de facilitar o alcance dos objetivos. Os dados 
foram analisados com ênfase nos aspectos qualitativos. Os resultados denunciam o senso 
comum das concepções sobre sexo e sexualidade expressas pelos sujeitos, exigindo o repensar 
imediato das políticas inclusivas de educação especial, que pouco têm contribuído para a 
superação das desigualdades de tratamento no que tange a educação sexual dessas pessoas, 
entendendo que a maior contribuição das práticas inclusivas da educação social e a consciência 
da sexualidade como expressão natural da condição humana. 
 
Palavras- chave: Sexo e Sexualidade; Educação Especial; Concepção; Deficiência Mental. 

 
16. LIMA, R. da. S. Aplicação de modelos didáticos nas aulas de embriologia do ensino 

médio. Jequié, 2004. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte, Profª Ms. Leandra Eugênia G. Oliveira e 
Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). L71. CDD.574.33. 
 
RESUMO: A embriologia é uma ciência que desperta grande interesse nos alunos por tratar dos 
marcantes acontecimentos do início da vida. No entanto, os educandos, geralmente, sentem 
dificuldades ao estudarem embriologia em virtude da abordagem feita pelos professores, que 
evidenciam nas aulas, a descrição oral dos processos e estruturas dos embriões, diminuindo a 
motivação dos alunos pelo conteúdo. Partindo desse pressuposto, este trabalho realizou uma 
pesquisa-intervenção que objetivou analisar a contribuição dos modelos didáticos na 
aprendizagem da embriologia. A intervenção consistiu num mini-curso direcionado para 
alunos da terceira série do ensino médio de uma escola pública da cidade de Jequié-BA, no qual 
se utilizou modelos tridimensionais para abordar temas relacionados á embriologia e, num 
segundo momento, trabalhou-se com os alunos na confecção de modelos relacionados ao tema 
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proposto. A coleta de dados desta pesquisa se deu através de um questionário contendo 
questões abertas e fechadas, aplicado anteriormente e após a intervenção. Os resultados 
permitiram identificar que a utilização de modelos tridimensionais no ensino de Embriologia 
contribui para despertar o interesse do aluno pelo conhecimento e facilitar a aprendizagem 
tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas. Além do que, quando os alunos confeccionam os 
próprios modelos, sentem-se mais motivados pelo aprendizado e interagem com a aula de uma 
forma mais divertida, o que torna as aulas menos monótonas e mais agradáveis. Concluiu-se 
então, que os modelos pedagógicos são recursos didáticos que podem contribuir no processo 
ensino-aprendizagem, no entanto, é imprescindível que o educador tenha bastante clareza dos 
objetivos do seu trabalho e compreenda a importância da indissociabilidade entre o recurso 
didático e o conhecimento específico.  
 
Palavras- chave: ensino de embriologia, modelos didáticos, ensino médio, intervenção. 

 
 

2005.1(18 alunos) 
 

 
1. BARRETO, A. C. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
Palavras- chave:  

 
2. RIBEIRO, A. C. G. Um estudo sobre as concepções dos alunos do ensino fundamental 

referente às angiospermas. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Ms. Daisi Teresinha Chapani e Profª. Ms. 
Milene Maria de Silva Castro). 
 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com estudantes de 5ª e de 7ª série do ensino fundamental, 
em uma escola de rede pública situada do município de Jequié, Bahia visando conhecer as 
concepções sustentadas por estes aluno, referentes às angiospermas, antes e depois de 
submetidos a um processo de ensino e aprendizagem, a fim de verificar a influência das aulas 
de botânica dos conhecimentos dos mesmos. A técnica utilizada para coletar dados foi o 
questionário, aplicado a 74 alunos, do ensino fundamental, sendo 40 da 5ª série e 34 da 7ª série. 
Os dados obtidos foram disponibilizados em tabelas contendo números de asserções e/ou 
respostas dos alunos que participaram da pesquisa, com suas respectivas porcentagens. Os 
resultados obtidos por meio desta pesquisa forneceram subsídios para concluir que os alunos 
vão para as aulas de Ciências com concepções prévias que diferem do que será ensinado 
referente as Angiospermas, mas também conduzem ideias correspondentes ao conhecimento 
científico atual e, que as aulas de botânica exerceram uma influência positiva na produção dos 
conhecimentos dos alunos. Além disso, encontraram-se concepções resistentes a mudanças e 
possíveis obstáculos à aprendizagem referente a este tema, como já foram observado por outros 
pesquisadores. Portanto, se fizeram necessários que esses conhecimentos alternativos sejam 
aproveitados pelos educadores nas aulas de ciências, para isso foi sugerido o uso de analogias 
como uma das estratégias para ser utilizada pelos professores, na qual o professor auxilia os 
alunos na tarefa de estabelecer relações entre os conhecimentos atuais e os assuntos que irão ser 
ensinados. 
 
Palavras- chave:  Concepções de alunos, ensino fundamental, angiospermas. 

 
3. OLIVEIRA, B. K. de. A. Mitos, sentimentos e Crenças sobre anfíbios: um estudo de caso 

com alunos do curso de biologia da UESB- Jequié,BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Drª. Marluce Galvão Barreto 
e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 



 
 

 

169 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos verificar os motivos que levaram as pessoas a 
sentirem “medo” dos anfíbios; mudanças no conhecimento dos alunos do Curso de Ciências 
Biológicas após obterem informações científicas sobre o assunto, possíveis consequências no 
processo de aprendizagem e também no processo de ensino, já que serão futuros profissionais, 
além de mapear as causas da aversão aos anfíbios e possíveis alterações nessas atitudes após 
um conhecimento mais sistemático sobre o tema da aula. Este trabalho enquadrou-se no 
princípio da pesquisa interpretativa em educação e foi desenvolvido nos meses de julho e 
agosto do presente ano. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado: um questionário 
antes e após os discentes estudarem a classe Amphibia, posteriormente, os resultados, foram 
analisados, tabulados e interpretados para a produção final deste trabalho. Com base nos 
resultados obtidos pode-se afirmar q1ue os anfíbios são relacionados a situações de medo, 
pavor e nojo devido aos mitos, contos e lendas e superstições. Aumento do conhecimento das 
pessoas através de informações científicas por meio de palestras, cursos, trabalhos de 
conscientização em sala de aula foram soluções apresentadas pelos discentes para diminuir a 
repugnância que as pessoas têm com os anuros. A partir daí será possível realização de estudos 
sobre o assunto com o intuito de auxiliar na desmistificação do tema e  construção do 
conhecimento. 
 

Palavras- chave: Anfíbios, Crendices, Mitos, Medos. 

 
4. ALMEIDA, C. M. O professor de biologia e o uso da internet como fonte de informação a 

sua prática pedagógica. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Este estudo, sobre o professor de Biologia e o uso da internet como fonte de 
informação a sua prática pedagógica no ensino médio das escolas públicas no município de 
Jequié-Bahia, investigou de que forma os recursos telemáticos têm contribuído para o 
enriquecimento da prática pedagógica. Tratou-se de um estudo exploratório, de natureza 
qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados um questionário de questões abertas e 
fechadas. O universo pesquisado constituiu-se de 5 professores. Os dados apurados 
demonstraram que apesar das dificuldades existentes na aquisição de tecnologias para uso 
pessoal por parte dos professores, a maioria reluta em buscar informações inerentes à sua 
prática nas aulas de Biologia. Todavia, constatou-se também que os informantes têm 
consciência da importância da internet como meio que pode auxiliar no processo formativo 
como meio de informações complementares e, muitas vezes inéditas e polêmicas, desde que os 
conteúdos sejam selecionados de acordo com o senso crítico e a confiabilidade nas informações. 
Por outro lado, percebe-se que o interesse dos professores pelos meios telemáticos, por sua 
versatilidade, tem sido constante nos dias atuais, sendo que outros recursos também ao alcance 
do deles, podem ser utilizados paralelamente. Sabe-se que a internet pode fazer parte do 
convívio docente, e de certa forma ser útil para sua formação continuada, uma vez que existe a 
necessidade de acompanhar questões atuais perpassam pelas discussões na sala de aula. Não 
obstante, o papel do governo e da escola é de fundamental importância nestes processos, seja 
apoiando o professor, seja fornecendo a ele o acesso aos meios de informações. 
 
Palavras- chave:  Ensino de Biologia, professores, internet, recursos telemáticos. 

 
5. BASTOS, D. S. Mamíferos da caatinga baiana: Percepções de alunos na região do semi-árido 

e uma proposta para aulas de ciências sobre o tema. Jequié, 2005. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Renato de Oliveira 
Afonso e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: A necessidade de conhecer melhor a classe dos mamíferos vem sendo um dos 
agrupamentos para que se realizem estudos sobre o grupo. O ensino referente aos mamíferos 
vem sendo baseado apenas em informações encontradas nos livros didáticos, que por sua vez, 
utilizam textos elaborados a partir de adaptações feitas de literaturas estrangeiras, 
apresentando informações restritas ou imprecisas sobre a região da Caatinga da Bahia, e 
apresentou uma proposta de intervenção sobre o tema. Foi aplicado um questionário para 
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analisar os conhecimentos dos alunos sobre mamíferos; após análise dos resultados foi 
apresentado um mini-curso enfocando as dificuldades encontradas pelos alunos durante a 
análise dos questionários. 
 
Palavras-chave:  mamíferos, caatinga, ensino, intervenção. 

 
6. NERI, I. M. Percepções de alunos sobre o lixo em uma escola configurada pelo problema. 

Um estudo de caso no ensino fundamental – Jequié-BA .Jequié, 2005. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Júlio César Castilho 
Razera e Profª. Ms. Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: O esclarecimento dos cidadãos sobre a complexidade dos problemas decorrentes da 
disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos domésticos faz-se necessários para que 
venham a se tornar aliados no processo de transformação das cidades em cenários sustentáveis. 
O objeto central deste estudo é a investigação do conhecimento de estudantes, no que concerne 
ao manejo dos resíduos sólidos no âmbito escolar. A investigação desenvolveu-se com 
estudantes de nível fundamental em uma escola de rede de ensino da cidade de Jequié, na 
Bahia. Considerando as conclusões deste trabalho enfatiza-se a ideia de que o termo Resíduos 
sólidos, poderá servir, também, como orientação para implantação de programas de coleta 
seletiva em escolas. Ao mesmo tempo, reconhece que ele não esgota o assunto, mas incita outras 
questões que podem ser desenvolvidas em trabalhos futuros. 
 
Palavras-chave:  Educação Ambiental; Meio Ambiente; Resíduos Sólidos. 

 
7. DAMASCENO, J. S. Esquistossomose e educação: Interfaces para a prevenção de doença e 

promoção de saúde. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Ulisses Pinheiro e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: (adaptado) O problema desse estudo surgiu durante a realização das práticas de 
campo da disciplina Ecologia e biodiversidade do curso de Graduação em Biologia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), onde tivemos a oportunidade de realizar 
um estudo em um bairro periférico da cidade de Jequié-BA. Nessa oportunidade foi possível 
conhecer um pouco das histórias de vida das pessoas que moram naquele bairro, levando-nos a 
evidenciar empiricamente que  maioria dessas pessoas não possuía condições básicas para 
gozar de uma boa saúde, mesmo sendo estas inerentes a todo cidadão brasileiro. Além disso, foi 
possível constatar por meio de conversas informais com os residentes que existiam vários casos 
de esquistossomose mansônica naquele local. Diante dessa situação, decidimos averiguar a 
veracidade das informações referentes ao índice de esquistossomose em Jequié-BA. Uma vez 
comprovado o endemismo da doença, poderíamos começar o estudo no intuito de amenizar a 
realidade das pessoas moradoras de áreas de risco, por meio de estratégias metodológicas 
educacionais para prevenção ao Schistosoma mansoni. Assim, nos direcionamos a procurar o 
serviço de controle de esquistossomose do município de Jequié, onde verificamos que a aludida 
doença é endêmica em nossa cidade. Sendo assim buscamos veridificar o nosso papel de 
biólogo e professor enquanto agente social e modificador das condições de saúde desta 
população. A realização deste estudo tomou por base a importância da educação na prevenção 
das doenças, nos obrigando a questionar: Qual o conhecimento dos professores do ensino 
fundamental (rede pública) do bairro Joaquim Romão sobre a esquistossomose? Quais as 
estratégias metodológicas utilizadas pelos professores em sala de aula para abordar a temática 
"esquistossomose"? Frente aos problemas apresentados objetivamos: conhecer as concepções 
dos professores da área de Ciências Biológicas do ensino fundamental (rede pública) do bairro 
Joaquim Romão sobre a esquistossomose e, identificar as estratégias metodológicas utilizadas 
pelos professores em sala de aula para abordar a temática "esquistossomose". Trata-se de um 
estudo exploratório de natureza qualitativa e com uma abordagem descritiva.  Desenvolvida 
em seis colégios do ensino fundamental da rede pública de ensino do bairro Joaquim Romão 
localizado no município de Jequié-BA. O universo de estudo desta pesquisa constitui-se de 19 
professores de ciências. Usamos como instrumento de coleta um roteiro de entrevistas aberta 
(entrevista não-estruturada). 
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Palavras- chave: 

 
8. SOARES, J. S. Concepções de alunos do ensino médio sobre o papel das abelhas na 

reprodução das plantas. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Dr. Ana Maria Waldschmidt, Prof. Ms. Júlio 
César Castilho Razera e Profª. Ms. Silvana do Nascimento). 
 
RESUMO: Sabe-se que são praticamente desconhecidos no país, aspectos da biologia floral de 
plantas cultivadas, bem como ocorre a reprodução destas. No Brasil, os serviços de polinização 
têm sido pouco valorizados e estudados. Através dessa noção é possível situar as ideias dos 
estudantes num contexto mais amplo que admite sua convivência com o saber escolar e com 
saber científico. O aluno deve se sentir desafiado pelo jogo do conhecimento. Deve adquirir 
espírito de pesquisa e desenvolver a capacidade de raciocínio e autonomia. Por isso, o objetivo é 
de que os alunos se sintam motivados em defender o planeta onde vivem questionarem, 
integrarem com os professores. Para isso, foi aplicado um questionário aos alunos do ensino 
médio, 1º e 3º ano em duas escolas, uma agrícola e outra comum, para avaliar as concepções que 
eles têm sobre o papel de polinizadores, em destaque as abelhas, na reprodução das plantas e 
avaliar a variação de concepções de uma turma para outra. E verificou-se que a maioria dos 
alunos não sabe explicar os verdadeiros processos de polinização, dando respostas inseguras e 
muitas vezes exclusas do conceito específico enquadrado nos padrões do conhecimento. Muitos 
relacionam a polinização à abelha, mas não sabem explicar tal ligação. Sendo assim, as análises 
mostraram que assuntos como polinização, agentes polinizadores, reprodução vegetal não 
foram muito bem aprendidos pelos alunos, quando se colocaram em associação de 
conhecimentos, logo a aprendizagem conceitual desses conteúdos continua insatisfatória. 
  
Palavras- chave: polinização, concepções, reprodução vegetal, abelhas 

 
9. SILVA,  J.  M.  A. da. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
Palavras- chave:   

 
10. SOUZA, L. S. Conhecimentos e concepções de alunos do ensino fundamental sobre drogas 

psicotrópicas. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Ms. Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: O consumo abusivo de drogas psicotrópicas independe de a mesma ser 
judicialmente lícita oi ilícita, causa danos ao indivíduo que a consome, assim como para sua 
família, sociedade etc. deparando-se com essa realidade faz-se necessário à aplicação de um 
programa que vise à prevenção ao uso das drogas, sendo que o Brasil neste contexto adota o 
modelo de repressão ao consumo de drogas ilícitas. A escola, buscando dar sua parcela de 
contribuição na ação antidrogas, realiza atividades na intenção de prevenir, de acordo com 
Aratangy (1996) a promoção de atividades pontuais e isoladas, como palestras ministradas por 
especialistas, são atitudes geralmente tomadas pelas escolas. Para tanto, é necessário conhecer o 
que os alunos sabem e pensam sobre o assunto. Para se ter noção do nível de conhecimento de 
alunos do ensino fundamental sobre drogas psicotrópicas, foi aplicado um questionário com 
questões concernentes ao assunto, afim de que, analisando as respostas pudesse observar o 
conhecimento de tais alunos. Das respostas obtidas, as que mais chamaram a atenção foram às 
referentes ao álcool e ao tabaco, por tais drogas serem as de maior consumo pela população 
brasileira de acordo com as pesquisas realizadas. As questões pertinentes a essas drogas são em 
um total de 9 das 25 presentes no questionário e a maioria dos alunos pesquisados 
demonstraram conhecimento sobre as mesmas em 88% das questões. Logo, podemos sugerir 
que, o conhecimento sobre drogas não é o fator preponderante para evitar a prática do 
consumo. 
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Palavras- chave:  Sem palavras-chave. 

 
11. MELO, L. A. Implementação da Educação Ambiental na escola Doryval Borges - Jequié-

BA: suas facilidades e dificuldades. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Ms. Eunice Nunes Freitas e Prof. Ms. Júlio 
César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Este estudo enfoca a implementação da Educação Ambiental na escola Doryval 
Borges - Jequié/BA: suas facilidades e dificuldades. É um trabalho descritivo exploratório de 
natureza quali-qualitativa. Tem por finalidade detectar quais as problemáticas que estão 
contribuindo para interferir na qualidade de vida desta comunidade e de que forma a escola 
tem interferido neste processo. Buscando assim, entender a realidade em que a escola está 
inserida e sua importância nesta comunidade. Objetiva também verificar quais os fatores que 
facilitam ou dificultam a implementação da Educação Ambiental nessa escola. Teve como 
informantes professores do ensino fundamental da escola Doryval Borges, situada no bairro da 
Cachoeirinha, do município de Jequié – BA. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se o 
questionário, com questões abertas e fechadas. Os dados foram analisados a partir da análise de 
categorias Bardin (1977), através das quais também buscam transformar as falas (qualitativas) 
em expressões numéricas (quantitativa), além da utilização de gráficos. Como resultados 
obtidos, percebeu-se que alguns professores sentem-se alheios na construção de uma educação 
voltada à problemática da comunidade. Também foi notória a contradição entre algumas 
respostas, demonstrando que a Educação Ambiental não está embasada no currículo da escola, 
como uma prática interdisciplinar e como um tema transversal. Portanto, faz-se necessário e 
urgente nesta escola e comunidade um trabalho para formação e sensibilização, para que assim 
possam desenvolver atividades e ações que visem à melhoria do ensino e da qualidade de vida 
dessa comunidade. 
  
Palavras- chave: Educação Ambiental, cotidianização, interdisciplinaridade, transversalidade, 
melhoria da qualidade de vida. 

 
12. CERQUEIRA, L. dos. S. Percepções de alunos do Ensino fundamental sobre a existência e 
os problemas de caça e de criação de pássaros nativos em gaiolas no município de Jequié. 
Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Vivemos em um ambiente que vem sofrendo sérias consequências por causa de 
atitudes humanas. O homem a cada dia que passa torna-se mais dominante dos seres 
irracionais. E os pássaros são um dos principais alvos de atuação do homem. Cada vez é mais 
frequente presenciarmos noticiários sobre a caça e o tráfico para criação destes animais. São na 
maioria das vezes espécies ameaçadas e que deveriam estar livres na natureza se reproduzindo. 
Diante de todo este problema e das observações desta realidade na cidade de Jequié fez-se 
necessário à realização desta pesquisa em duas escolas que trabalham com crianças de 1ª a 8ª 
série do Ensino fundamental. Esta pesquisa teve como objetivo verificar as percepções dos 
alunos do ensino fundamental sobre a caça e criação de pássaros em gaiolas. Diante disso fez-se 
uma entrevista com estes alunos onde a mesma foi composta de 7 questões aplicadas a 4 alunos 
de cada série. A mesma proporcionou dados que só confirmaram o elevado índice de criação de 
pássaros por parte dos moradores. 
 
Palavras-chave:  Criação, pássaros, gaiolas, comunidade, ambiente. 

 
13. COELHO, L. A. Análise do tema “Teia alimentar” nos livros didáticos de ciências. Jequié, 
2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: 
Profª Drª. Marluce Galvão Barretto). 
 
RESUMO: Atualmente os livros didáticos são focos de discussões, críticas e estudos que 
evidenciam que muitos dos livros utilizados nas escolas, inclusive aqueles recomendados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático, trazem erros conceituais graves, dentre outras falhas. O 
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ensino de Ciências, sobretudo da Ecologia, possui particularidades, deve ser vivenciado e não 
apenas teorizado. A teia alimentar, entendida como o entrelaçamento das cadeias alimentares é 
um tema fundamental relacionado com outros conceitos da Ecologia. A compreensão deste 
conteúdo é fundamental para o entendimento dos ecossistemas, importância da conservação 
ambiental e as implicações das ações antropológicas na Natureza. Este trabalho teve como 
objetivo analisar a abordagem do tema Teia Alimentar nos livros didáticos de Ciências de 5ª e 6ª 
séries do Ensino Fundamental. Foram escolhidos os 11 livros didáticos mais utilizados na escola 
públicas e privadas da cidade de Jequié-BA e disponíveis para consulta na Biblioteca Municipal, 
sendo então estabelecidos critérios de análise. Dos livros analisados, 73% apresentam o conceito 
de Teia Alimentar. Quanto à relação com questões ecológicas, 45% dos livros fazem de forma 
satisfatória, 36% não relacionam e 18% fazem de forma parcial por meio de textos informativos. 
Em relação à presença de textos complementares sobre o assunto, 82% dos livros não trazem. 
Quanto ao tipo de atividades propostas referentes ao assunto, 18% têm exercícios do tipo cópia, 
36% não propõem exercícios, 36% têm exercícios do tipo análise e cópia e 9% possuem 
exercícios do tipo análises e extra-classe. 55% trazem ilustrações de forma regular, faltando 
legenda ou sem explicação ao longo do texto; 27% não apresentam ilustrações sobre o assunto e 
18% possuem ilustrações corretas. Tais resultados indicam que o tema Teia Alimentar é tratado 
de maneira resumida nos livros didáticos de Ciência, sem relacionar com questões ambientais 
de forma satisfatória evidenciando a importância da manutenção das teias para a conservação 
de ecossistemas e alertando para o perigo do manejo indevido da fauna e da flora. Além de uma 
revisão por parte dos autores, os professores que trabalham com a disciplina devem estar 
atentos para utilizar o livro com um recurso e não o único recurso didático em sala de aula. Faz-
se também necessário uma posição crítica para a escolha e utilização do livro, além da 
sensibilidade para enriquecer o assunto de forma a contextualizá-lo com a realidade dos alunos. 
Após a análise do conteúdo nos livros didáticos sugerimos um material didático alternativo 
para ser utilizado pelo professor nas aulas sobre o tema. Este material traz um exemplo real e 
contextualizado de uma teia alimentar, permitindo assim preencher as lacunas deixadas pelos 
livros didáticos. 
 
Palavras-chave: Teia alimentar, livro didático, Ciências. 

 
14. ANDRADE, K. S. de. Abordagem sobre agrotóxico e outros defensivos do uso 

domissanitário dos livros didáticos do ensino médio. Jequié, 2005. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
15. GESTEIRA, M. T. Métodos Contraceptivos: uma abordagem comparativa das concepções 

dos alunos do ensino médio das redes pública e privada no município de Jequié – BA. Jequié, 
2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Prof. Ms. Josmar Barreto Duarte e Profª. Ms Leandra Eugênia Gomes de Oliveira). 
  
RESUMO: Este trabalho monográfico teve o intuito de verificar quais os conhecimentos que os 
estudantes de duas escolas das redes públicas e privada de ensino da cidade de Jequié-BA, 
possuem acerca dos tipos de métodos contraceptivos, bem como o funcionamento destes. 
Foram aplicados questionários a 40 alunos, sendo 20 da rede pública e 20 da rede privada, todos 
matriculados no ensino médio. Após a análise dos dados, verificou-se que os alunos conhecem 
vários tipos diferentes de métodos contraceptivos, entretanto, o fato de conhecerem os métodos 
contraceptivos não implica no conhecimento do funcionamento dos mesmos. O fato dos 
adolescentes estarem iniciando sua vida sexual (ato sexual propriamente dito) cada vez mais 
cedo também foi percebido ao término deste estudo, o que traz preocupação à profissionais das 
áreas de saúde e educação, pois trata-se de um dos inúmeros problemas que afligem a 
sociedade em geral. Assim, pode-se ressaltar o importante papel da escola no que diz respeito à 
orientação para a sexualidade, principalmente com relação à utilização de contraceptivos. 
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Palavras- chave: Métodos contraceptivos – sexualidade – adolescência. 

 
16. SILVA, P. S. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
17. NOVAES, S. P. de. Síndrome de Down: Representações e reflexões. Jequié, 2005. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação (Orientadores: Prof. 
Ms. Jerry Adriane Pinto Andrade e Profª. Drª. Ana Angélica Leal Barbosa). 
 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo pesquisar a representação de aluno a respeito da 
Síndrome de Down trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, com uma 
amostra de 14 alunos da 3ª série do Ensino Médio, numa escola estadual do município de 
Maracás. Inicialmente apresenta-se um breve histórico a respeito da Síndrome de Down e suas 
implicações físicas, psicológicos e sociais adotando-se como embasamento teórico o pensamento 
de Moscovici sobre representações. No trabalho de campo utilizaremos dilemas éticos, os 
debates foram gravados, com o consentimento e autorização dos entrevistados, e 
posteriormente transcritos. Como resultado nuclear, desta pesquisa verificou-se que existe uma 
aceitação teórica dos portadores da Síndrome de Down sem, contudo registrar-se uma prática 
social correspondente. Neste sentido, recomenda-se que se trabalhe mais com as questões 
relacionadas à inclusão social dos indivíduos. 
 

Palavras- chave: Síndrome de Down, Representação, Inclusão Social. 

 
18. NOVAIS, T. G. A percepção dos estudantes do ensino médio sobre as abelhas com e sem 

ferrão. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
 

2005.2(18 alunos) 
 

1. ROCHA, A. N.  Percepções sobre a evolução biológica de alunos-professores do curso de 
formação em serviço-modalidade licenciatura em Ciências Biológicas da UESB a partir de 

uma intervenção. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. 
  
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
2. BRITO, A. C. Percepção dos graduandos do curso de Ciências Biológicas Da UESB sobre os 

conceitos e as aplicações da biotecnologia na atualidade. Jequié, 2005. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof Ms. Marcos Lopes de 
Souza e Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: Com o advento da engenharia genética e da biologia molecular, o mundo de hoje 
tem sido profunda e invarialvelmente modificado pelos avanços da ciências e da tecnologia. 
Com a possibilidade  de utilização, manipulação controlada e otimização de organismos vivos 
ou de suas partes funcionais, bem com sua expressão é que se tem visto grandes avanços, 
proporcionados pela biotecnologia que, além de substituir processos e produtos tradicionais, 
apresenta grandes perspectivas de melhorar o bem estar da população por meio de soluções 
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para problemas de saúde, alimentação, energia e meio ambiente. Percebendo a relevância de 
compreensão pelos alunos, especialmente os graduandos de Biologia, da temática supracitada, 
essa pesquisa objetivou identificar  e analisar o conhecimento dos licenciandos (calouros e 
formandos) do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Campus de Jequié sobre a biotecnologia. Foi aplicado um questionário contendo 7 perguntas 
abertas e 2 fechadas com 60 alunos, sendo 32 formandos (12 do diurno e 20 do noturno) e 22 
calouros (11 do diurno e 17 do noturno). Os dados evidenciaram a forte influência da mídia 
televisiva no olhar dos universitários sobre a biotecnologia. Para os formandos, contudo, a 
universidade foi o principal meio para aquisição desse conhecimento. Em se tratando dos 
conceitos, foi notado que os calouros preferiram associar biotecnologia à melhoria da qualidade 
de vida, já os formados vincularam a biotecnologia à manipulação de organismos para 
determinadas finalidades. De acordo com as respostas dos discentes, percebeu-se que a origem 
da biotecnologia é pouco apresentada na educação básica ou mesmo pela mídia. É relevante 
dizer também que a universidade tem discutido pouco sobre a história da biotecnologia, haja 
visto que mais da metade dos formandos a consideraram como recente. Dentre as aplicações da 
biotecnologia, na atualidade, os transgênicos foram os mais citados, seguidos pelo avanço da 
medicina na prevenção ou cura das doenças. Já as questões éticas envolvidas na biotecnologia e 
os possíveis efeitos colaterais foram as limitações mais apontadas tanto pelos formandos como 
pelos calouros. Percebe-se que, apenas a metade dos formandos teve oportunidade de discutir 
nas disciplinas acadêmicas a temática da biotecnologia, o que compromete o entendimento dos 
mesmos sobre a biotecnologia e a possível tomada de posições frente à mesma. Concluiu-se que 
os licenciandos tiveram uma visão superficial em relação aos avanços científicos e tecnológicos 
cuja biotecnologia está inserida. 
 
Palavras-chave: biotecnologia, licenciandos, Ciências Biológicas, conhecimento. 
3. SILVA, A. B. Um perfil do uso da informática no ensino de biologia em escolas da rede 

pública estadual de Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Júlio César Castilho Razera). 
 
RESUMO: Por estudar diretamente a vida a Biologia é uma das mais importantes ciência da 
grade curricular do ensino médio. Inicialmente, a esta disciplina tinha um caráter mais 
contemplativo e descritivo da natureza, no entanto, hoje, os diversos avanços tecnológicos têm 
permitido um estudo mais investigativo e detalhado dos seres vivos e dos processos biológicos. 
Neste contexto a utilização de computadores nas aulas de Biologia torna-se fator de grande 
relevância para professores e alunos. Porém nem sempre isto acontece nas escolas da rede 
pública. Dessa forma foi objetivo deste trabalho fazer um levantamento sobre o uso da 
informática no ensino de Biologia em escolas da rede estadual de Jequié-BA. O público alvo 
desta pesquisa foram 12 professores de ensino médio. Das quatro escolas investigadas, apenas 
uma não possuía laboratório de informática ativo. A maior parte dos professores possuem o 
hábito de utilizar computadores suas em aulas de Biologia e o único recurso da informática 
usado é a internet. Dentre as principais barreiras quanto ao uso da informática para o ensino 
dessa disciplina estão a descapacitação de professores, o grande número de alunos por 
quantidade de computadores disponíveis e a ausência de software específicos para o ensino 
médio. Os estímulos audiovisuais foram apontados como os principais pontos positivos na 
utilização da informática para aulas de Biologia. Nenhum dos professores entrevistado basea-se 
em teorias da educação para usar os computadores em suas aulas. Todos entrevistados têm 
perspectivas de que ocorra um aumento do número de computadores nas escolas facilitando o 
acesso dos alunos aos recursos telemáticos.  
 
Palavras-chave: Educação, Computadores, Professores de ensino médio. 

 
4. SOUZA, C. R. dos. S. Gravidez na adolescência: Um estudo com mães adolescentes em uma 

escola pública em Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
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RESUMO: Esta pesquisa ora apresentada é um trabalho monográfico, cujo tema é: A gravidez 
na adolescência: um estudo com mães adolescentes no âmbito de uma escola pública da cidade 
de Jequié-BA, tendo como objetivo identificar  os fatores que influenciaram a gravidez na 
adolescência sob a ótica de mães adolescentes de uma escola pública de Jequié-BA. Para tanto, 
aplicamos um questionário a 23 adolescentes que engravidaram precocemente ou de maneira 
tão planejada. Os dados foram analisados baseando-se nos métodos qualitativos. A partir dos 
resultados podemos dizer que: a gravidez na adolescência é provocada na sua grande maioria 
pela falta de informação, pois os mesmos são mal preparados para assumirem uma vida sexual; 
apontam para a falta de conhecimento das adolescentes em relação aos métodos contraceptivos 
e que, embora ocorram reações negativas por parte da família, na maioria das vezes, é nela que 
a adolescente grávida recebe apoio; a dependência afetiva com relação ao parceiro e o desejo de 
consolidar a relação; o descaso da família em relação à vida sexual de suas jovens e o quanto 
também a escola deixa a desejar neste processo de conhecimento, e pela presença de tabus que 
norteiam um assunto ainda tão polêmico quanto este. Assim, a escola precisa dar mais 
importância para a formação do ser humano no que diz respeito a todos os seus aspectos de 
desenvolvimento, enquanto um ser social. 
 
Palavras- chave: Gravidez, adolescência, contraceptivos, escola, educação sexual. 

 
5. PEREIRA, D. de. A. O Ensino de genética realizado nas escolas públicas em Jequié-BA a 

partir do olhar do professor. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Prof. Ms. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este estudo objetivou descrever e analisar o ensino de genética realizado nas escolas 
públicas de ensino médio da cidade de Jequié-BA, a partir da perspectiva dos professores de 
biologia. A amostra desta investigação envolveu oito professores que ensinam genética na rede 
pública da referida cidade. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi-
estruturada que versava sobre os seguintes aspectos: significado da genética para o professor, 
papel da genética, afinidade do professor pela genética, vivência da genética na universidade, 
afinidade do professor pelo ensino da genética, a genética no currículo escolar, objetivo do 
ensino da genética, planejamento, seleção de conteúdos e aprendizagem da genética pelos 
alunos. A análise dos dados revelou que a genética é entendida pelos professores como uma 
área da biologia que contribui para a solução de alguns problemas que a população enfrenta na 
agricultura mediante o melhoramento de plantas; e também na medicina, na busca de cura de 
muitas doenças. A maioria dos educadores tem afinidade em ensinar genética apesar da 
dificuldade na discussão de alguns conceitos específicos. Verificou-se também que a maioria 
dos educadores trabalha a genética de transmissão e de populações durante um semestre no 
terceiro ano do ensino médio e apresenta os assuntos de forma semelhante aos livros didáticos. 
Em relação ao objetivo do ensino de genética, além de preparar o aluno para o vestibular, 
busca-se contribuir para que o aluno entenda o que está acontecendo ao seu redor e favorecer a 
formação de uma visão crítica por meio do conhecimento científico. Os professores utilizam 
diferentes metodologias (aula expositivas, seminários e discussão de textos) nas aulas de 
genética com o auxílio de materiais didáticos como livros, revistas e mesmo a internet. Em 
linhas gerais, concluiu-se que é necessário repensar uma política de formação continuada de 
professores para que eles não se limitem a incorporar procedimentos idealizados e praticados 
na educação básica e na graduação, mas que, por meio da reflexão da própria prática 
pedagógica, se constituam educadores comprometidos com a melhoria constante de sua 
profissão. 
 
Palavras- chave: ensino de genética, professores de biologia, educação média. 

 
6. SOUZA, F. P. Indisciplina no ensino de biologia em escolas públicas de Jequié-BA. Jequié, 
2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera).  
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RESUMO: Este estudo enfoca a indisciplina no ensino de Biologia em escolas públicas em 
Jequié-BA. É um trabalho descritivo de natureza quanti-qualitativa. Tem por finalidade verificar 
as idéias dos alunos e professores em relação à indisciplina nas aulas de Biologia, bem como 
analisar suas causas e as metodologias utilizadas pelos professores de Biologia em sala de aula, 
tendo como objetivo o controle da indisciplina. Para isso, foram aplicados questionários, com 
questões abertas, para 40 alunos e entrevista semi-estruturada para 05 professores. Teve como 
campo de pesquisa dois colégios públicos estaduais da cidade de Jequié-BA. Os dados foram 
analisados a partir de categorias além da utilização de tabelas. Como resultados obtidos 
percebeu-se que professores e alunos expressam ideias semelhantes em relação ao 
entendimento sobre indisciplina, pois ambos consideraram a disciplina como normas de 
condutas que deve ser seguidas e respeitadas. Também foi notório que em relação as causas da 
indisciplina, as ideias de ambos divergiram, pois associaram estas à metodologia e 
comportamento dos alunos, respectivamente. No que se refere à indisciplina nas aulas de 
biologia, foi claramente expressado pelos alunos que para se obter disciplina em sala de aula 
depende do bom relacionamento entre professor-aluno,  já os professores associou a 
indisciplina à metodologia e estratégias utilizadas. Durante a pesquisa, os alunos manifestaram 
seus desejos de mudanças quanto à metodologia utilizada pelos professores nas aulas de 
biologia. Portanto, faz-se necessário que haja um processo de transformação quanto às medidas 
tomadas pelos educadores para solucionar o problema da indisciplina, entender as suas causas 
e repensar sobre as estratégias de mudanças. 
 
Palavras-chave: indisciplina, professor, aluno, ensino de Biologia. 

 
7. BRITO, F. P. Formas de aquisição de conhecimento e práticas relativas às plantas 

medicinais. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Prof. Ms. Marcos Lopes 
de Souza). 
  
RESUMO: A utilização das plantas como medicamento é, provavelmente, tão antiga quanto o 
aparecimento do próprio homem. Seu emprego está relacionado tanto a saúde física, no 
tratamento ou cura de diversas enfermidades, quanto, a psíquica e espiritual, envolvendo 
aspectos culturais das populações tradicionais e comunidades modernas. Embora exista vários 
estudos a respeito do uso, eficácia e toxidade de plantas medicinais, a literatura científica ainda 
é insuficiente no sentido de se conhecer o que pensam as pessoas a esse respeito, além disso, 
não se tem buscado conhecer as formas de aquisição destes conhecimentos e muito menos se 
tem preocupado com a preservação destas formas de transmissão no sentido de multiplicar as 
informações referentes ao assunto. Esta pesquisa pretende ser uma contribuição para o trabalho 
de disseminação de informações sobre as plantas medicinais, bem como da necessidade de 
preservação da biodiversidade existente e de incentivo a abordagem e discussão de tais temas 
na escola. A pesquisa realizada foi do tipo levantamento de dados com a aplicação de um 
questionário com questões abertas, fechadas e relacionadas, aplicada com alunos da 1ª e 2ª série 
do ensino médio, num total de 77 sujeitos. A parte analítica foi realizada por análise de 
conteúdo baseada em referenciais qualitativos e quantitativos. Os resultados demonstraram que 
os alunos utilizam as plantas por diversas razões, tais como: por servir como medicamento 
curando doenças, por ser cultivada em casa. A pesquisa demonstrou que essa utilização é 
incentivada por mãe, pai, avós, amigos, vizinhos etc., sendo a presença feminina a mais 
significativa nesse processo. Com base nos resultados foi proposto um projeto de intervenção 
que visa a implantação de uma horta medicinal no colégio onde foi realizada a pesquisa, com a 
finalidade de servir como farmácia-viva, banco de germoplasma e, finalmente, coleção didático-
pedagógica de plantas. 
 
Palavras- chave: Etnobotânica, Fitoterapia e Educação. 

 
8.ZIFIRINO NETO, G.  Processo de ensino de Liliopsida (monocotiledônea) em escolas de 

nível médio no município de Jequié-Bahia. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Santos Duarte). 
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RESUMO: A Botânica é considerada como uma das áreas que apresenta maior dificuldade para 
assimilação de conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes) no contexto do ensino 
secundário e por este motivo buscamos investigar as limitações apontadas pelos docentes que 
se defrontam com as temáticas ligadas ao ensino de tópicos de Biologia Vegetal, neste caso 
principalmente no que diz respeito ao ensino de liliopsida (monocotiledôneas), pela 
importância econômica, ecológica e industrial exercida por esta classe no nosso dia a dia. Foram 
escolhidos, aleatoriamente, catorze docentes de Ciências Biológicas, lotados em escolas públicas 
de ensino médio na cidade de Jequié/BA para aplicação de questionário referente ao tema 
Ensino de Liliopsida (monocotiledônea). Ao receber os questionários as informações foram 
analisadas e discutidas. Com base nos resultados, verificamos que os professores apontaram as 
seguintes dificuldades para efetivação de uma prática pedagógica de qualidade: falta de 
atualização; insatisfação com as políticas e propostas governamentais para a solução dos 
problemas educacionais; carga horária excessiva; e, número de aulas semanais insuficientes 
para contemplar os conteúdos curriculares – com destaque para a programação do ensino de 
Monocotiledônea. O qual foi detectado os seguintes problemas: dificuldades dos alunos na 
assimilação da nomenclatura específica; descontextualização dos conteúdos; número reduzido 
de aulas dedicadas aos tópicos de ensino de liliopsida; condensação dos conteúdos de Botânica. 
Neste sentido, a pesquisa realizada indica que é necessário estabelecer uma discussão mais 
ampla sobre a programação proposta para o ensino de Liliopsida no ensino médio. É preciso 
refletir sobre qual é o papel do ensino dos tópicos de Botânica no contexto da formação geral 
dos alunos secundaristas e investir na formação de professores, como forma de melhorar a 
qualidade de ensino. 
Palavras- chave: Ensino de botânica, liliopsida, professores. 

 
9. MUNIZ, I. F. A formação ambiental dos graduandos do curso de Ciências biológicas da 

UESB (2005.1) campus de Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Ms. Eunice Nunes Freitas). 
 
RESUMO: A qualidade de vida da presente e das futuras gerações está à depender da prática 
ecológica no estilo de vida da sociedade contemporânea a qual  requer profundas mudanças e 
uma completa reformulação das prioridades que caracterizavam os programas de 
desenvolvimentos, tanto dos países subdesenvolvidos, como das nações desenvolvidas. A 
proposta deste trabalho foi identificar o perfil de formação dos acadêmicos do curso de 
licenciatura em Biologia 2005.1, em relação às questões ambientais, particularmente a educação 
ambiental; visto que está incluído no currículo como ema transversal interdisciplinar e 
contextualizada com o ambiente de vida. Como instrumento de coleta de dados usou-se um 
questionário com 07 questões abertas e fechadas referentes ao tema com alunos formados do 1º 
semestre de 2005 do curso de Ciências Biológicas da UESB - Campus de Jequié aplicado durante 
o mês de dezembro de 2005. Observa-se que os resultados da pesquisa apontam falhas no 
processo ensino-aprendizagem, alertando-se para a necessidade de uma capacitação adequada 
quanto ao tema Educação Ambiental. Com isso, ao término do trabalho, ressalta-se a 
importância da percepção, sensibilização e da conscientização para que se possa agir 
adequadamente quanto às questões ambientais, buscando a formação de verdadeiros cidadãos. 
 
Palavras-chave: Ciências biológicas, educação ambiental, tema transversal. 

 
10. TAVARES, I. F. O processo educacional de portadores de síndrome de down em uma 

escola especializada na cidade de Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Entende-se por educação inclusiva o processo de inclusão dos portadores de 
necessidades especiais de classes regulares de ensino em todos os seus graus. Considera-se 
Portadores  de necessidades especiais (PNE) aqueles que apresentam déficits sensórios, motores 
e físicos, os que apresentam dificuldades de aprendizagem e de comportamento e os 
superdotados. Há tempos utilizava-se a expressão “educação especial” para referir-se a 
educação daqueles considerados excepcionais, deficientes e outras terminologias utilizadas. 
Atualmente denomina-se de educação inclusiva e passou-se a adotar a expressão “portador de 
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necessidades especiais” no lugar de “alunos especiais”, na tentativa de diminuir a conotação 
pejorativa desta última. Historicamente, podemos dizer que a educação especial passou por 
quatro fases distintas: exclusão total, segregação, integração e inclusão. Objetivando, verificar 
como vem ocorrendo a educação de pessoas portadoras de Síndrome de Down desenvolvemos 
uma pesquisa na Clínica Escola Maria Rosa (CEMAR), instituição especializada que presta 
atendimento a portadores de necessidades especiais (deficientes físicos, mentais e auditivos) 
desde 02 de março de 1985. Os sujeitos da pesquisa foram a coordenadora e 04 professores da 
referida instituição que trabalham com os alunos com Síndrome de Down, selecionados de 
acordo com a disponibilidade deles. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista, 
devido o número reduzido de sujeitos e por possibilitar maiores esclarecimentos durante a 
mesma. Na análise dos resultados foram utilizados os mesmos autores que deram 
fundamentação ao referencial teórico. Os resultados demonstram que, apesar de toda 
dificuldade enfrentada pelos professores e alunos portadores de Síndrome de Down, pode-se 
observar uma relação afetiva bastante forte de ambos os lados e também a luta para tentar 
inserir o portador de necessidades especiais na sociedade, que é um direito como qualquer 
outro cidadão. 
 
Palavras- chave:  Inclusão, Síndrome de Down, escola especializada. 

11. SILVA, J. de. S. BIOTECNOLOGIA: concepções e práticas educativas de professores de 

Biologia do ensino médio da cidade de Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Nos últimos anos, a engenharia genética e a biotecnologia são assuntos que 
ganharam destaques nas páginas dos jornais, revistas e noticiários de rádio e da televisão. O 
público em geral foi, dessa forma, informado com um vocabulário inteiramente novo que 
popularizou palavras como DNA, genoma, células-tronco e entre outras. Não se sabe, porém, 
como a escola, especialmente, as aulas de Biologia vêm discutindo esses assuntos com os 
estudantes. Partindo desse questionamento, este trabalho objetivou analisar as concepções de 
Biotecnologia dos professores de Biologia do ensino médio e a abordagem da mesma em sua 
prática educativa. Os dados foram coletados mediante entrevistas semi-estruturadas realizadas 
com oito professores de cinco escolas estaduais da cidade de Jequié-BA. Os professores 
compreendem a Biotecnologia como técnicas de aplicação e manipulação do material genético 
para fins de produção e como uma tecnologia utilizada para fins benéficos e melhoria de 
qualidade de vida dos seres vivos, inclusive para os seres humanos. Os resultados 
demonstraram que a maioria dos professores trabalha em sua prática pedagógica a 
Biotecnologia com os seus alunos, argumentando que este assunto está ligado ao conteúdo da 
disciplina de Biologia, especialmente à Genética e por estar diretamente relacionado com a 
realidade dos educandos. Dentre os temas mais citados pelos professores como trabalhados em 
sua prática educativa têm-se a Clonagem, OGM (Organismos Geneticamente Modificados) e 
Projeto Genoma. No que diz respeito às estratégias utilizadas para a abordagem da 
Biotecnologia, os educadores citaram: debates, apresentação de trabalhos, pesquisas científicas 
na mídia e apresentação de seminários. Outras estratégias citadas foram: aula expositiva, filmes 
e estudo dirigido. Foi possível verificar também que o livro didático ainda vem tendo um papel 
muito relevante ao se trabalhar tais temas, apesar de os professores utilizarem textos, revistas e 
jornais.  Por fim, constatou-se que a maioria dos professores entrevistados sente dificuldades 
em discutir assuntos relacionados com a Biotecnologia nas salas de aulas devido ao fato de: a 
carga horária ser reduzida, ter pouca disponibilidade do material, ser temas polêmicos de 
natureza ética, moral e social e, ao mesmo tempo, complexos e sua própria desatualização. 
 
Palavras-chave: Biotecnologia, professores de Biologia, prática pedagógica. 

 
12. SANTOS, J. T. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação.   
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
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Palavras- chave: 

 
13. SANTOS, L. H. dos. A influência do curso de formação de professores de biologia na 
prática pedagógica dos docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 
Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Profª. Ms. Daisi Terezinha Chapani). 
 
RESUMO: A formação de professores é considerada um fator fundamental para a melhoria do 
ensino., assim, temos como objetivo geral deste trabalho, analisar as modificações ocorridas na 
prática docente de professores universitários a partir de um programa de Formação de 
Professores em Biologia presente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). E 
como objetivos específicos, levantar as concepções destes docentes sobre o profissional a ser 
formado neste curso, verificar se os docentes modificaram suas práticas a partir de trabalhar em 
um Curso de Formação em serviço de Professores, bem como, analisar se a relação professor-
aluno neste curso é diferenciada em relação a outros cursos. Esta pesquisa foi do tipo 
qualitativa, sendo realizada na sala 20 da UESB, os sujeitos da pesquisa foram os professores- 
formadores que ministram no curso de Formação de Professores de Biologia. Foram passados 
questionários estruturados a esses sujeitos bem como foram feitas observações diretas em sala 
de aula. A partir da coleta e análise destes, pudemos destacar algumas ideias. De forma geral os 
professores formadores (sujeitos da pesquisa) investigados citaram várias ideias diferentes 
sobre o perfil dos profissionais formados no curso de formação em serviço, sendo que a maioria 
dessas opiniões se aproximou muito do perfil citado pelo projeto desse curso. Estes professores-
formadores disseram em suas respostas, que o profissional formado no curso de formação em 
serviço se diferencia do curso de formação inicial. Muitos dos sujeitos pesquisados disseram 
que modificaram sua prática a partir de trabalhar no curso de formação em serviço. Nos tópicos 
referentes à prática pedagógica, o tópico que mais sofreu modificações, segundo os sujeitos, foi 
a avaliação, sendo que estas eram de certa forma mais simples em relação às de formação 
inicial. No que diz respeito aos conteúdos, os profissionais disseram que foram selecionados de 
maneira superficial, sendo impressos de acordo com o aprendizado da turma. A relação 
professor-aluno presente no curso de formação continuada se mostrou diferenciada da 
formação inicial, sendo que esta é bastante estreita, visto que se trata de pessoas mais 
experientes e com toda uma vivência no âmbito sala de aula. Então os objetivos foram 
alcançados a medida que pude-se com a presente pesquisa responder a todos questionamentos 
feitos antes da mesma. Então, é muito importante que as políticas de formação de professores, 
inicial ou continuada, estejam atreladas a alguns aspectos que possam garantir condições mais 
dignas na carreira desses profissionais qualificados, sendo que estes são à base da educação. 
 

Palavras- chave: Formação em serviço, Formação inicial, prática pedagógica. 

 
14. SOUZA. M. F. Aquisição e transmissão de conhecimento popular de raizeiros sobre as 

plantas medicinais no município de Jequié, Bahia. Jequié, 2005. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza 
e Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: O estudo da relação do homem com o meio ambiente tem despertado o interesse em 
profissionais de diferente áreas que visam valorizar informações etnofarmacobotânicas por 
meio de pesquisas com pessoas que são detentoras do conhecimento popular sobre o uso de 
plantas medicinais. Tomando por base essas ideias, este estudo objetivou analisar o processo de 
aquisição e transmissão do conhecimento popular sobre as plantas medicinais dos raizeiros 
residentes no município de Jequié, Bahia. Foram utilizados relatos orais e observações 
participantes como instrumentos metodológicos. A coleta de dados foi realizada no período de 
agosto de 2005 a maio de 2006 por meio de visitas semanais a sete raizeiros que trabalhavam na 
feira livre localizada no centro da cidade. As informações foram registradas em cadernetas de 
campo e gravadas em fitas cassetes. Os dados demonstraram que o conhecimento popular 
inicial dos raizeiros foi adquirido oralmente por meio de seus pais, parentes, cônjuges, e 
também pela intuição. Este conhecimento popular vem sofrendo influência das leituras que os 
raizeiros estão fazendo de livros relacionados a medicina popular. Dentre as razões de se 
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trabalhar com as plantas medicinais foram citadas a garantia do sustento econômico da família, 
o gosto pessoal no uso de plantas na cura das doenças e o fato de ser uma herança cultural 
herdada dos seus familiares. A relação dos informantes com as plantas no momento da coleta 
evidenciou uma relação de conservação e respeito à natureza, bem como de religiosidade 
expressa no ato da oração, já que segundo eles a floresta pertence a alguém superior. A 
transmissão desse conhecimento para os clientes também se deu de forma oral com a 
preocupação de especificar detalhadamente a quantidade, a dosagem e o tempo de uso do 
medicamento, o que demonstra a preocupação dos raizeiros com a saúde das pessoas que se 
dirigiam até os mesmos. Em suma, a transmissão e o aprendizado acontece cotidianamente por 
transmissão oral vertical e são processos dinâmicos herdados sócio-culturalmente pelos 
informantes. Esse conhecimento popular sobre as plantas medicinais tem sido comprometido 
pela ausência de registros, não perpetuação desse saber para outras gerações e pela própria 
influencia de outros saberes decorrentes da mídia televisa e dos livros. 
 
Palavras- chave: Saber Popular, Etnobotânica, Ensino-aprendizagem. 

 
15. ALMEIDA, M. de. S. EVOLUÇÃO HUMANA: conhecimento dos alunos ingressos no 

curso de Ciências Biológicas da UESB – campus de Jequié. Jequié, 2005. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Cláudio 
Lúcio Fernandes Amaral e Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza).  
 
RESUMO: A evolução biológica consiste na mudança das características hereditárias de grupos 
de organismos ao longo das gerações. Como parte integrante da esfera biológica, o ser humano 
é produto do processo evolutivo. A compreensão da Evolução Biológica é de fundamental 
importância para o entendimento dos conceitos central presentes nas Ciências Biológicas. 
Contudo, observa-se que um grande número de pessoas desconhece como a ciências explica a 
diversidade de formas de vida existente, incluindo neste montante os estudantes. Assim sendo, 
este trabalho objetivou identificar e analisar o conhecimento dos alunos do I semestre do Curso 
de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié a 
respeito do assunto “Evolução Humana”. Foi aplicado um questionário previamente elaborado 
com o intuito de perceber a visão do aluno em relação à Evolução Humana e como a mesma foi 
trabalhada pelos professores da educação básica, sendo  os dados categorizados e 
posteriormente, discutidos  com a bibliografia especializada. Os resultados demonstraram que a 
maior parte dos alunos teve contato com o conteúdo de Evolução Humana nas aulas de Biologia 
dadas na 3ª série do ensino médio, todavia, eles apresentaram uma visão superficial e até 
equivocada sobre a temática. Um grupo de estudantes não sabe ou confunde a evolução 
humana com a biológica. Existem ainda outros fatores que interferem na assimilação do 
conteúdo, tais como, as concepções religiosas e antropocêntricas de alguns alunos. Por outro 
lado, aqueles que apresentaram conhecimentos sobre a Evolução Humana citaram, entre outras 
coisas, as similaridades entre a espécie humana e os demais primatas e as principais 
modificações evolutivas que ocorreram na espécie. Percebeu-se que os alunos mencionaram 
semelhanças entre o ser humano e os demais primatas, porém, discordaram do fato da espécie 
humana derivar de um ancestral comum com os primatas. Enfim concluiu-se que os alunos 
iniciantes no curso de Ciências Biológicas apresentaram uma visão limitada em relação à 
Evolução Humana, o que está diretamente relacionado à abordagem dada ao assunto na 
educação básica. 
 
Palavras-chave:. Evolução humana, graduandos, Ciências Biológicas, conhecimento. 

16. SANTANA, P. F. A. de. Temas transversais: concepções de docentes de escolas estaduais 

do município de Jequié-BA. Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Dra. Ana Cristina Duarte). 
 
RESUMO: As mudanças que estão ocorrendo atualmente no mundo da ciência não se referem 
apenas aos conteúdos das diferentes disciplinas científicas; elas atingem o próprio conceito de 
ciência. O Brasil precisa buscar seus próprios caminhos metodológicos de construção de uma 
realidade escolar coerente com os princípios da transversalidade. Temos uma experiência 
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educacional e uma realidade cultural muito rica, diferenciada nas várias regiões do país, e isso 
precisa ser considerado na hora de se trabalhar os temas transversais em nossas escolas; pois a 
inclusão de tais temas na estrutura curricular brasileira e a construção de projetos educacionais 
baseados nessa concepção são imperativos para a transformação de nossa sociedade. Baseado 
na importância que se tem em trabalhar os temas transversais em sala de aula, esse presente 
trabalho objetivou verificar as concepções que os professores da Rede Estadual de Ensino têm 
acerca do conhecimento sobre temas transversais em educação, ou seja, sua real importância 
para o desenvolvimento intelectual, crítico e ético; assim como das competências e habilidades 
dos alunos diante às situações do cotidiano, formando assim, cidadãos aptos a resolver 
quaisquer problemas e/ou tomadas de decisões em sua vida diária. Esta pesquisa foi um 
trabalho do tipo qualitativo, com a aplicação de uma entrevista estruturada composta por sete 
questões e escolhendo-se aleatoriamente oito entrevistados (docentes de diversas áreas). Ao 
discutir os dados obtidos, pôde-se verificar que, os docentes entrevistados têm conhecimento no 
que se refere a relevância de se trabalhar os temas, ou seja, os dados mostram que os 
entrevistados sabem quais são os temas, como trabalhá-los, como avaliá-los, quem deve abordá-
los, qual o local mais indicado para essa abordagem: se  somente na escola, se em casa, na 
comunidade, como disciplina ou não, por especialistas ou por todos aqueles que saibam e 
tenham a didática para se trabalhar transversalmente.  Essa verificação positiva é diretamente 
ligada a criação, pelo MEC, dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - e cursos oferecidos 
pelos governos (em geral), os quais permitem que os docentes possam estar preparados para 
trabalhar nessa nova perspectiva em sala de aula, apesar dessa prática não ser efetiva por todos 
os professores - sendo este fato verificado, também na pesquisa.  

. 
Palavras-chave: Temas transversais, concepções de professores, currículo escolar. 

17. ROCHA, R. S. O olhar de professores de Biologia sobre o ensino de evolução. Jequié, 2005. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Prof. 
Dr.Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: O conceito de espécie tem evoluído desde o século XVII, na qual a espécie era 
considerada como sendo um conjunto de indivíduos semelhantes a eles próprios, e no século 
XVIII, século de Lineu, para quem uma espécie se trata de um conjunto de indivíduos que 
possui características morfológicas idênticas. No entanto, o conceito de Lineu apresentava 
várias limitações, na medida em que espécies diferentes podem apresentar-se semelhantes, e 
indivíduos da mesma espécie podem apresentar-se diferentes - polimorfismo. No século XIX, 
após surgir das ideias evolucionistas, é sugerido um novo conceito de espécie por Mayr, onde já 
são incluídos conceitos de genética. A espécie seria então uma população ou grupo de 
populações naturais cujos indivíduos têm capacidade de se cruzar entre si, originando 
descendentes férteis e estando isolados reprodutivamente de outros grupos da natureza. Hoje 
em dia os conceitos de espécie já envolvem critérios bioquímicos e comportamentais. Pode 
assim concluir-se que não existe um único conceito de espécie, visto ser um conceito 
multidimensional, pois varia conforme os organismos considerados. Sendo assim, o presente 
estudo teve como finalidade saber como é ensinado o conceito de evolução no ensino médio, 
devido à complexidade do assunto. Esta investigação foi realizada com professores de biologia 
do ensino médio de quatro colégios distribuídos entre 2 particulares e 2 públicos nas cidades de 
Ipiaú e Jequié, estado da Bahia. O trabalho foi realizado através de entrevista. As entrevistas 
continham sete questões envolvendo aspectos gerais sobre evolução. Os professores de biologia 
entrevistados foram escolhidos mediante os seguintes critérios: disponibilidade em participar 
da pesquisa e lecionar em turmas do ensino médio. Atualmente o que se percebe é que as 
diversas teorias que têm sido adotadas para explicar a evolução têm provocado equívocos no 
processo ensino-aprendizagem, no momento de ensinar os conceitos de evolução. Os temas 
mais polêmicos, que envolvem a evolução, dizem respeito aos aspectos científicos e religiosos 
(criacionismo e evolucionismo). Tratar deste tema em sala de aula, necessita precauções e 
conhecimentos, segundo os entrevistados, mas muitas vezes, essas qualidades faltam em alguns 
professores, não somente pela falta de conhecimento, mas, por deficiência na formação dos 
mesmos. 
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Palavras- chave: Conceito de evolução, professores de biologia e ensino médio. 

 
18. CABRAL, S. N. Conhecimento tradicional sobre os recursos da flora pela comunidade da 

Cachoeirinha, Jequié-BA.  Jequié, 2005. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: ao longo de sua história, o ser humano sempre acumulou informações a respeito de 
seu ambiente natural. Dentre as relações do homem com o ambiente que o cerca estão as 
relações que são estabelecidas com as plantas. A ciência que estuda todos os aspectos da relação 
entre ser humano e as plantas é denominada etnobotânica. O conhecimento popular derivado 
da etnobotânica permite intercambiar informações úteis sobre plantas. O presente estudo teve 
como objetivo registrar e resgatar o conhecimento etnobotânico da comunidade da 
Cachoeirinha, Jequié-BA, compilando dados referentes aos aspectos culturais da compreensão e 
do uso da flora local. Foram entrevistadas 10 pessoas da comunidade por meio de questionário 
semi-estruturado. Os informantes foram selecionados de acordo com a metodologia 
participativa. Os depoimentos foram gravados para posteriormente serem transcritos para 
melhor análise dos dados. Foram identificados 4 categorias de uso de plantas (medicinal, 
decorativa, alimentícia e como fonte de renda). Na população a importância dos vegetais para 
as pessoas está intimamente ligada à sua utilidade, o que revela o caráter  antropocêntrico da 
relação. A maioria das citações referem-se ao uso de plantas medicinais. A tradição no uso de 
plantas na comunidade é bastante forte e os conhecimentos têm sido transmitidos através de 
gerações, apesar de algumas perdas culturais já poderem ser percebidas. Todos os entrevistados 
demonstraram uma relação de cuidado com as plantas e afirmam fazer o plantio das plantas 
que utilizam. 
 

Palavras- chave: Etnobotânica, conhecimento tradicional, plantas medicinais, resgate cultural. 

 
 

2006.1 (27 alunos) 
 

1. SANTOS, A. G. dos. Conhecimento da população do bairro Boa Vista sobre dengue, seus 

vetores e medidas de controle no município de Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª Ana 
Cristina Santos Duarte). S237. CDD 362. 1. 
 
RESUMO: O estudo teve como intuito verificar o conhecimento que a população do Bairro Boa 
Vista, no município de Jequié, dispunha sobre a dengue, seus vetores e medidas de controle. A 
escolha do bairro deu-se devido ao número de casos confirmados da doença por bairro. Foi 
elaborado um questionário domiciliar com perguntas sobre as características da doença e as 
principais medidas de controle à serem adotadas, foram entrevistados 20 domicílios no mês de 
junho de 2006. Com os resultados obtidos sobre a doença e os procedimentos de controle e 
prevenção da doença podemos constatar o conhecimento da população em relação as 
informações repassadas a comunidade por meio da mídia e dos profissionais de saúde. No 
resultado da entrevista podemos verificar o conhecimento da população do Bairro Boa Vista em 
relação a dengue e sua medida preventiva, se constatou que os moradores não conseguem 
diferenciar a doença do vetor transmissor. Quanto à forma de transmissão se conhece o vetor e 
como a doença é transmitida, bem como os sintomas da doença. Os entrevistados já haviam 
sido informados sobre a doença e quais suas medidas de prevenção. Em relação ao combate a 
dengue a maioria das pessoas não sabem o que deve ser feito para combatê-la. 
 

Palavras- chave: Dengue, doenças, medidas preventivas. 
 

2. CONCEIÇÃO, C. M. da. A construçã

o coletiva de material didático para o estudo dos peixes e da ecologia do reservatório da 

Barragem da Pedra, Rio de Contas, BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da 
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Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá-Chagas e Prof. Ms. Júlio 
Cesar Castilho Razera). C744. CDD 510.370. 599.634. 
  
RESUMO: Este trabalho é resultante de uma pesquisa-ação, teve por objetivos elaborar com os 
professores de Ciências e Biologia da Escola Municipal Luis  Braga, em Porto alegre, município 
de Maracás (BA), uma cartilha sobre os peixes, a pesca e a ecologia do Reservatório da 
Barragem da Pedra, bem como avaliar a contribuição deste recurso na prática docente. A 
escolha da atividade e do tema, ocorreu pela carência de recursos didáticos com esse enfoque e 
pela sua relevância, visto que a pesca tem grande destaque na economia local. Foram realizadas 
observações, anotações em diário dos aspectos relevantes durante a elaboração e entrevistas 
com os professores para avaliar o processo de elaboração. A cartilha foi utilizada em sala de 
aula por dois dos professores envolvidos na sua construção, e posteriormente, foram feitas 
novas entrevistas verificar a contribuição do material em questão na prática docente. Os 
resultados indicaram que a cartilha contribuiu na ampliação dos conhecimentos dos professores 
a respeito dos peixes da Barragem da Pedra e de outros aspectos. Observou-se, entretanto, que 
os professores tiveram uma preocupação maior no cumprimento temporal dos conteúdos 
programáticos, o que dificultou o melhor aproveitamento e utilização da cartilha. Os resultados 
sugerem que os professores ainda têm dificuldades na flexibilização e contextualização dos 
conteúdos.  
 
Palavras-chave: peixes, pesca, elaboração de material, prática docente, Rio de Contas. 

 
3. SANTOS, D. R. Aprendizagem lúdica sobre os insetos no ensino fundamental. Jequié, 2006. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Drª. Lilian Boccardo e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). S237. CDD 590. 370.111. 
 
RESUMO: Este estudo discute a aplicação de uma atividade lúdica (jogo de tabuleiro) como 
ferramenta para o ensino da Classe Insecta, construída a partir das concepções prévias dos 
estudantes. O estudo foi realizado em uma Escola Municipal de Jequié, BA, em 2006, com uma 
turma de 6ª série do ensino fundamental composta por 25 alunos com idades entre 12 e 14 anos. 
Utilizou-se, inicialmente, de um questionário com 5 perguntas abertas para a coleta de dados, 
tendo como objetivo avaliar as concepções dos alunos sobre os insetos. Com base nesses dados 
foi elaborado um jogo de tabuleiro intitulado: Mundo dos Insetos, contendo informações sobre 
a anatomia e fisiologia, habitats, exemplos de espécies, importância ecológica, comercial e 
médica e noções de biodiversidade. Após a aplicação do jogo, foram realizadas entrevistas com 
quatro alunos que aceitaram por livre vontade participar destas, com o intuito de conhecer as 
idéias a respeito da metodologia bem como o conhecimento adquirido. Os resultados 
demonstraram que a aplicação do jogo como metodologia alternativa facilitou a aprendizagem 
dos alunos. Por se tratar de uma atividade diferente e divertida, isso os motivou a participar, 
ocasionando uma maior interação com os conteúdos permitindo assim um melhor 
desenvolvimento do conhecimento. Além disso, a relação social entre os alunos foi estimulada, 
pois a atividade ocorreu com a participação de grupos. Dessa forma constatou-se que o jogo 
pode ser de grande ajuda ao professor no ensino do conteúdo, especialmente, se antes for 
realizada uma sondagem das informações trazidas do senso comum. Estas informações são de 
extrema relevância para que a aprendizagem se torne significativa na vida do indivíduo. 
 
Palavras- chave: etnobiologia, jogo, ensino, aprendizagem, insetos. 

 
4. GOMES, E. R. Percepção cultural dos alunos do distrito de Florestal/Jequié-BA sobre a 

esquistossomose. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza e Profª. Drª. Camila Pereira). 
G633.CDD.510.572.4 

 
RESUMO: O estudo sobre esquistossomose é um dos mais importantes no que diz respeito a 
problemas de saúde e desenvolvimento em nosso país, visto que os mesmos são conhecidos, 
por autoridades sanitárias, e pela população em geral, devido à freqüência com que são 
encontrados nas várias regiões do Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que investigou os 
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saberes de quinze alunos do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries),  escolhidos por sorteio, em uma 
área endêmica no Distrito de Florestal/ Jequié. Utilizou-se como instrumento de coleta de 
dados, a entrevista semi-estruturada. Conforme Ludke e André (1986), a entrevista é uma das 
principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa nas Ciências Humanas que 
permite a captação do pensamento dos sujeitos envolvidos. Os depoimentos sobre a 
esquistossomose foram transcritos na íntegra em três fichários a fim de facilitar a análise do 
material bruto, e que depois foi trabalhado em conjunto. Constatou-se que os alunos 
apresentaram um acúmulo de “conhecimentos” acerca da etologia e evolução da doença, bem 
como os sintomas que lhe são pertinentes. Entretanto, esses “conhecimentos” não é 
compreendido no nível microscópico e nem conduzido a uma construção interligada com o 
ciclo evolutivo da doença. É importante ressaltar o pensamento dos sujeitos verificado no 
momento em que as experiências de vida eram relatadas e, se tornou evidente ao falar da 
doença. A maneira como os sujeitos se coloca frente à doença não deve ser visto como um 
antagonismo aos métodos ditos “corretos”. Ao invés disso, deve-se compreender os “aspectos 
invisíveis” que o cercam. Embora imprecisas e às vezes contraditórias, as histórias de vida 
constituem frutos de uma percepção cultural e são aplicáveis a um determinado grupo social 
para explicar as respostas às situações de sua vida cotidiana. Estes des(conhecimento) ou falta 
de entendimento por parte das camadas desfavorecidas sócio-educacionalmente acaba por 
disseminar entre eles uma percepção truncada, porém seletiva ou individual dos fatores que 
envolvem a doença. 
 
Palavras- chave: Esquistossomose, percepção cultural, comportamento. 

 
5. ALMEIDA, F. B.  O uso da informática educacional: um perfil perspectivo na visão de 

professores de escola pública. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). A 447. CDD. 370. 
020. 
 
RESUMO: Esta pesquisa com o título: “O uso da informática educacional: um perfil perspectivo 
na visão de professores de escola pública” teve como objetivo traçar um perfil perspectivo da 
utilização da informática educacional na visão de professores da escola pública, verificando-se a 
importância de se utilizar esse recurso tecnológico como forma de apoio e aprimoramento dos 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Assim, percebemos o quão é  importante estabelecer 
uma parceria necessária de recursos tecnológicos com a educação, pois estes só tem a 
acrescentar na formação do docente, bem como enriquecer a prática educativa dos educandos. 
O uso da informática tem causado uma evolução muito grande nas instituições de ensino, 
provocando mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem e trazendo novas 
sugestões e alternativas de ensino. Sendo assim, foi realizado uma pesquisa com professores da 
rede pública de ensino, na cidade de Jequié-BA. Em virtude de muitas evoluções no uso da 
informática educacional, propomos mudanças na forma de ensino, preparação do docente para 
acompanhar a evolução tecnológica de forma a inserir novas metodologias de trabalho, bem 
como, a utilização adequada do computador na escola para que os educandos possam com esse 
recurso, pensar, fazer reflexões e expressar livremente suas ideias ampliando seus 
conhecimentos. Percebemos que a informática educacional se faz presente em nosso dia-a-dia 
permeando mudanças significativas no processo ensino-aprendizagem  na prática docente, 
sendo este, utilizado de forma adequada e contribuindo assim, para a autonomia dos 
educandos e reflexão acerca dos conteúdos trabalhados. Nessa perspectiva, é relevante 
compreender a importância do computador às questões da escola, criando ambientes 
inovadores e momentos prazerosos dos educandos e docentes com os recursos computacionais, 
estes devem estar atrelados um ao outro para a evolução do sujeito com o conhecimento. 
 
 
Palavras- chave: Informática, Professor, Conhecimento, Aprendizagem. 

 
6. SANTOS, H. S. O conhecimento dos alunos do ensino fundamental sobre a Dengue. Jequié, 
2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: 
Profª. Drª. Camila Pereira e Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). S237. CDD  353.6. 362.1 
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RESUMO: A dengue é uma das endemias que mais tem atingido o Brasil e mobilizado uma 
quantidade de recursos para a sua disseminação. Para a resolução deste problema, é necessária 
a ação conjunta do governo e da população em geral. Neste ínterim, a escola pode contribuir 
para a minimização dessa doença mediante atividades de Educação em saúde que incluam 
discussões sobre as principais endemias do Brasil. Diante do exposto, este estudo objetivou 
identificar e analisar o conhecimento dos alunos de ensino fundamental sobre a Dengue. A 
pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública em Jequié-BA com 52 alunos da 7ª série do 
ensino fundamental. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário (com oito questões 
entre abertas e fechadas). Os resultados obtidos demonstraram que o conhecimento dos alunos 
sobre a Dengue é fragmentado e superficial, pois, a maioria deles conhece a forma de 
transmissão, contudo não sabem o agente etiológico e não conhece o vetor  e o seu ciclo de vida. 
Por outro lado, eles descreveram alguns dos principais sintomas da doença (dor de cabeça, 
febre, cansaço físico e dor no corpo), todavia tiveram dificuldades em explicitar com detalhes às 
formas de prevenção. Pode-se aferir que esse conhecimento dos alunos tem relação com os 
meios pelos quais eles obtêm as informações sobre a Dengue, já que a maioria adquiriu esse 
saber por intermédio da televisão. Esses resultados tornam maior a responsabilidade da escola 
como local de discussão e apropriação de ideias relacionadas à saúde, de uma maneira geral, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população. 
 

Palavras- chave: Dengue, educação em saúde, prevenção. 

 
7. SOUSA FILHO, H. R. O uso da imagem no ensino de ciências: contribuição ou ação inócua 

à aprendizagem? Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera) S725. CDD. 570.370.111. 
 
RESUMO: As imagens oriunda de produção diversas, incluindo à ciência, são reproduzidos nos 
diferentes meios de informação, comunicação e divulgação, fazendo parte com freqüência cada 
vez maior no mundo contemporâneo. Na disciplina de ciências, essas imagens podem ser 
inseridas no processo de ensino formal como ferramenta de aprendizagem, o que pode trazer 
resultados positivos no que diz respeito a facilitar a aprendizagem, motivar e reformular 
conhecimentos. O objetivo deste trabalho foi verificar quando, como e porque as imagens são 
usadas no ensino de Ciências, buscando possibilitar uma reflexão das suas potencialidades de 
acordo a sua leitura. Os dados aqui analisados tiveram como campo de estudo escolas da rede 
estadual de ensino do Estado da Bahia, zona urbana do município de Jequié. Os sujeitos da 
pesquisa foram nove professores de Ciências que lecionam no ensino fundamental. O 
instrumento de coleta de dados foi um questionário com cinco questões abertas e a análise dos 
dados, deu-se por meio de formação de categorias de acordo a cada questionamento e objetivos 
da pesquisa. Na primeira parte relacionaram-se as imagens no ensino de Ciências e a visão dos 
professores, em um segundo momento, teve-se a intenção de chegar ao quando e o intuito da 
utilização das imagens no ensino de Ciências, na terceira parte da análise traçou-se a visão dos 
educadores sobre a exploração correta das imagens no ensino de Ciências pelos próprios 
professores e na última categoria analisaram-se os aspectos positivos e negativos dos usos das 
imagens no ensino de Ciências. Os resultados mostraram que a maioria dos educadores possui 
o hábito de usar imagens no dia a dia de sala de aula, notoriamente nos conteúdos dos seres 
vivos, anatomia humana e citologia, alguns professores possuem a ideia de imagem somente 
como representação visual do tipo cinematográfica ou televisiva. Além disso, os motivos de 
utilizar imagens no ensino de Ciências são: motivar, estimular, facilitar a aprendizagem, 
diminuir a abstração e diversificar a aula. Por fim, concluiu-se que os educadores não estão 
alcançando o potencial almejado com as imagens, devido a terem limitações no uso, o que, 
muitas vezes, causa uma ação inócua à aprendizagem. 
 
Palavras- chave: Imagens, ensino de Ciências, Aprendizagem, Educadores. 

 
8.  CARDOSO, I. dos. S. Concepções de um grupo de alunos do ensino médio acerca da 

fotossíntese em Jaguaquara-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
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Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). C 368. CDD 
570.372.832. 
 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com estudantes do terceiro ano do ensino médio, em um 
colégio da rede pública estadual, situado na cidade de Jaguaquara, Bahia, visando verificar as 
suas concepções sobre a fotossíntese, bem como analisar as principais dificuldades dos alunos, 
referente ao conceito de fotossíntese. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o 
questionário contendo oito questões, o qual foi aplicado a 40 alunos. Os resultados mostraram 
que a grande maioria dos alunos tem uma concepção bastante vaga sobre o processo 
fotossintético, apresentando uma simplificação do conhecimento. Pode-se destacar neste 
trabalho a “confusão” da fotossíntese com a respiração. Contatou-se também que os estudantes 
pouco sabem sobre a importância da fotossíntese para a vida no planeta. No que diz respeito ao 
papel da luz na fotossíntese e a importância dos pigmentos para o processo, os alunos 
demonstraram desconhecimento. Em relação aos organismos que realizam a fotossíntese, 
percebe-se claramente que a grande maioria dos alunos não sabe que a fotossíntese ocorre em 
algas, bactérias e plantas. Eles apresentam a falsa ideia de que o processo ocorre apenas em 
plantas. A investigação sobre a organela em que ocorre a fotossíntese revelou que a maioria dos 
estudantes acreditam que é na mitocôndria. Foi perceptível também que os alunos sabem mais 
dos elementos necessários do que dos produtos da fotossíntese, pois, nenhum dos produtos foi 
citado por mais da metade dos alunos, evidenciando dificuldades neste aspecto. Portanto, pela 
presente investigação pode-se concluir que a concepção dos alunos sobre a fotossíntese é 
bastante vago sendo necessária a abordagem mais aprofundada deste tema em sala de aula e a 
elaboração de novas metodologias a fim de melhorar o ensino deste conteúdo. 
 
Palavras- chave: Concepções de alunos, Ensino médio, fotossíntese. 

9. RAMOS, I. O. Conhecimento sobre Leishmaniose Tegumentar Americana de alunos do 

ensino médio do Distrito de Florestal, Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza 
e Profª. Dra. Camila Pereira). R175                                                                   CDD 616.936 4 362.1 
 
RESUMO: A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa, não contagiosa, 
causada por protozoários do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosa; é primariamente 
uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido 
secundariamente. Ela é considerada uma das endemias que acomete os países da América, 
sobretudo, o Brasil. No estado da Bahia, a região de Jequié vem apresentando alto índice de 
casos, sobretudo, no Distrito de Florestal. Diante disso, o presente trabalho objetivou identificar 
e analisar o conhecimento dos alunos do ensino médio do Distrito de Florestal - Jequié/BA 
sobre Leishmaniose Tegumentar Americana, anteriormente/posteriormente a uma intervenção 
e avaliar a contribuição ou não da intervenção numa melhor compreensão, por parte dos 
estudantes, da LTA. O estudo foi realizado no período de março a novembro de 2006, tendo 
como campo de estudo um colégio público, cujo prédio pertence ao município e tem convênio 
com o estado para o ensino médio. Os participantes da pesquisa foram alunos do ensino médio 
do turno noturno. Para a primeira etapa foi elaborado e aplicado um questionário diagnóstico 
com dez questões objetivas, visando um levantamento inicial dos conhecimentos dos alunos 
sobre a LTA. Após esse questionário, procedeu-se uma análise quantitativa dos dados obtidos, 
estabelecendo os percentuais relativos a cada questão e suas variáveis, como também 
identificando os principais pontos de conhecimento dos alunos. Na segunda etapa, foi realizada 
uma intervenção com os alunos mediante a realização de três palestras. Na terceira etapa foi 
aplicado um questionário com 10 questões fechadas e abertas para avaliar a intervenção, 
priorizando os pontos em que os alunos tiveram menor conhecimento em relação ao primeiro 
questionário e aos objetivos propostos para as palestras. Destaca-se por meio da análise dos 
resultados, que mesmo antes da intervenção, uma boa parte dos alunos apresentava alguma 
informação sobre a LTA, evidenciando um conhecimento produzido pela realidade vivenciada 
por eles. Muitas dessas informações se confundiam, ou até mesmo eram colocadas de forma 
errada pelos alunos, o que gerava dúvidas e desconhecimento sobre a doença. Após a realização 
da intervenção, observou-se um aumento do conhecimento dos alunos sobre a LTA, 
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especialmente, no esclarecimento de dúvidas como: forma de transmissão, sintomas, 
diagnóstico, tratamento, reservatórios primários e secundários, e medidas de controle. Alguns 
aspectos como vetor, agente etiológico e manifestação ainda geram dúvidas para alguns alunos, 
o que pode  ser explicado pela deficiência na abordagem de determinados conteúdos e, dos 
próprios alunos, que muitas vezes não conseguem distinguir ou diferenciar alguns conceitos. 
 
Palavras- chave: : Leishmaniose Tegumentar Americana, Educação em Saúde, Intervenção. 

 
10. FERNANDES, J. H. F. Concepções dos alunos do ensino médio sobre o tema: Importância 
Ecológica e Econômica das algas. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Ms.Daniela Santos Carneiro Torres). 
 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi verificar o conhecimento dos alunos do ensino 
médio sobre a importância das Algas na Ecologia e seu uso na Economia. Discutiu-se de que 
modo os conhecimentos prévios dos alunos interagiam o conhecimento científico. A base teórica 
que sustentou o trabalho foi o pensamento construtivista associado ao ensino da botânica. De 
acordo com estas perspectivas, analisou-se o conhecimento prévio dos alunos. A investigação, 
de caráter qualitativo, focalizou as ações em um questionário contendo 07 questões aplicado a 
duas turmas (total de 50 alunos) da 3ª série do ensino médio de uma escola pública estadual, na 
cidade de Jaguaquara-BA. Durante a análise, foram destacados os aspectos relativos na 
abordagem da Botânica; a importância das aulas; a contribuição das aulas práticas bem como a 
importância do professor no processo de ensino-aprendizagem, além da importância ecológica 
e econômica das algas. Pôde-se constatar que é de suma importância, ao processo de ensino-
aprendizagem, que o professor conheça os obstáculos epistemológicos e as concepções dos 
alunos a respeito do tema científico a ser trabalhado. Após a análise dos dados, verificou-se que 
os alunos não conseguiam relacionar, de fato, a importância ecológica e econômica das Algas. 
Por outro lado, apresentavam muitas concepções que se aproximavam das aceitas 
cientificamente, em especial, nas declarações referentes ao que vem a ser Algas. Citaram, 
também, algumas utilidades na área econômica deste grupo de vegetais, e sua importância para 
os outros seres vivos, as quais podem ter sido construídas a partir de informações da mídia, de 
outras pessoas, ou até mesmo nas séries do ensino fundamental ou médio. As aulas de Botânica 
não devem ser apenas teórica, mas, indiscutivelmente, aliadas as aulas práticas para que haja 
uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. Espera-se, com esse trabalho, deixar uma 
contribuição e um caminho para novas pesquisas, visando sempre à melhoria da qualidade no 
processo de ensino-aprendizagem, especialmente no ensino de Biologia. 
 

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Perfil Conceitual; importância das algas. 

 
11. SILVA, K. R. Concepções dos professores do ensino fundamental sobre a experimentação 

de Ciências em sala de aula. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª M.Sc Silvana do Nascimento Silva). S586. CDD  
370.111. 370. 
 
RESUMO: este trabalho objetivou conhecer as concepções dos professores de ensino 
fundamental sobre a experimentação de ciências em sala de aula. Tal trabalho foi realizado no 
município de Maracás - BA, situado na região sudoeste, e na microrregião de Jequié. Para sua 
realização foi necessária a aplicação de questionários do tipo auto-aplicado que foram 
preenchidos pelos professores de ciências dos 3º e 4º ciclos de ensino fundamental. Através das 
análises desses questionários pode-se verificar as concepções dos professores de ciências a 
respeito do laboratório e das aulas práticas. Com esse trabalho foi possível constatar que todos 
os professores entrevistados tratam a experimentação e as aulas práticas como sinônimos, bem 
como, ao se falar de aulas práticas ou experimentação, vêm logo em suas mentes o conceito de 
laboratório bem equipado, com materiais diversos, ou ainda, tem a visão de laboratório como 
lugar onde se transmite o conteúdo ou como o local onde se incentiva o aluno através da 
realização de atividades. Por fim, sabendo-se a importância do laboratório para as aulas de 
ciências e da realidade de milhares de escolas brasileiras em que faltam materiais básicos, todos 
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os entrevistados foram unânimes em citar de uma forma ou de outra a importância do 
laboratório para a realização de suas aulas. 
 
Palavras-chave:  laboratório, experimentação, aulas práticas, ensino fundamental, concepção 
dos professores. 

 
12. MEIRA, L. S. O conhecimento dos alunos do ensino médio sobre a Leishmaniose Visceral 
em uma escola pública de Jequié-BA, anteriormente/posteriormente a intervenção do 
professor de Biologia. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). M518. CDD 616.963 4 370 
 
RESUMO: A leishmaniose visceral ou calazar está amplamente difundida no Brasil, com casos 
autóctones notificados em pelo menos 19 estados da federação, distribuídos em quatro das 
cinco regiões, permanecendo indene apenas o Sul. A Região Nordeste concentra mais de 90% 
das notificações, com registros de casos em todas as suas unidades federadas. A falta de 
conhecimento é um dos fatores relacionados à persistência desta doença no Brasil. Diante desta 
realidade, a pesquisa em questão objetivou identificar e avaliar o conhecimento dos alunos 
sobre a Leishmaniose Visceral (calazar) em um colégio da rede pública estadual do ensino 
médio, na cidade de Jequié-BA, anteriormente e posteriormente a intervenção do professor. Foi 
escolhida uma turma da 2ª série do ensino médio de uma escola pública na cidade de Jequié-
BA. Os dados foram coletados mediante dois questionários (pré-teste e pós-teste) contendo 
nove questões cada um. Analisando os dados, percebeu-se que alguns aspectos relacionados à 
LV foram esclarecidos, enquanto outros permaneceram em dúvida. No que se refere ao  nome 
do mosquito transmissor, manteve-se o mesmo percentual (73%), porém, quanto ao saber dos 
reservatórios do calazar, obteve-se um aumento de 42,5% para a alternativa “cão” e 53,9% para 
a opção “raposa”. Observou-se também a contribuição da intervenção em relação à 
sintomatologia da doença. Todavia, com relação ao ciclo biológico e a transmissão da doença, os 
alunos ainda fizeram confusões. Neste sentido, as escolas precisam fornecer aos alunos uma 
discussão continuada sobre a educação em Saúde, para que, de posse dos conhecimentos 
adquiridos, eles possam desenvolver ações que favoreçam a melhoria da sua qualidade de vida. 

 
 Palavras-chave: Calazar, educação em saúde, ensino médio. 

 
13. SANTOS, L. D. Representações Sociais dos moradores da Baía de Camamu-BA sobre o filo 

Porífera. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. MSc. Ulisses dos Santos Pinheiro e Prof.: MSc. Julio Castilho Razera). 
S235.CDD302. 
 
RESUMO: O presente estudo objetivou traçar o perfil das representações sociais dos moradores 
de três localidades pertencentes à Baía de Camamu, BA, acerca do filo Porifera. A pesquisa teve 
os poríferos como abordagem central devido a sua grande biomassa, que é demonstrada no 
fenômeno de arribação. Observa-se que há poucas pesquisas onde as representações são 
estudadas no campo educativo. As representações são importantes no âmbito educativo devido 
às acomodações dos conhecimentos trazidos pelos alunos e confrontados aos conhecimentos 
trazidos pelos professores, representarem obstáculos epistemológicos à construção de um saber 
objetivo.  Para tanto, foram feitas 60 entrevistas, 20 em cada ponto (Ilha do Contrato, Barra 
Grande e Ilha dos Tubarões). A escolha dos entrevistados obedeceu ao critério de um tempo de 
moradia maior que 3 anos, em cada ponto de coleta. As pessoas foram abordadas durante 
caminhadas na praia e, em alguns casos, nas próprias residências. As entrevistas foram 
transcritas e posteriormente distribuídas em tabelas e gráficos, sendo os conhecimentos, 
demonstrados durante o diálogo, distribuídos em categorias como: sazonalidade, animismo, 
comportamento filtrador,  Classificação dos animais, anatomia e fisiologia, Utilidade Antrópica, 
Ecologia, habitat, modo de vida, espongose, origem. Nem todos os pontos mostraram todas as 
categorias. Foi observado que o ensino formal tem pouca influencia no conhecimento acerca dos 
poríferos, e que os entrevistados consideram as esponjas como seres pertencentes ao reino 
vegetal.  
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Palavras- chave: Baía de Camamu, pescadores, representações sociais, Porifera. 

14. SILVA, M. J. S. Abordagem sobre o Filo Porífera nos livros didáticos de Ciências do 

ensino fundamental. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Profª. Ms. Silvana do Nascimento Silva e Profª Drª. Ana Cristina 
Santos Duarte). 
 
RESUMO: Em quase todas as escolas do ensino fundamental, o livro didático de Ciências é 
considerado como a principal ferramenta utilizada pelos professores, e muitas vezes o único 
recurso disponível para os alunos. Sendo assim, é de suma importância que as informações 
contidas nos mesmos estejam fundamentadas no conhecimento científico, especialmente no que 
diz respeito ao assunto Zoologia. Este estudo objetivou analisar os livros didáticos de 6ª série, 
buscando avaliar como é abordado o tema Porífera nas obras dos seguintes autores: Cecília 
Valle, 2004; Daniel Cruz, 2005; Carlos Barros; Wilson R. Paulino, 2001; Demétrio Gowdak, 2002; 
Jenner, Pedersoli; Moacir e Wellington, 2004; Sônia Lopes; Ana Machado, 1998; Maria da Luz; 
Malay Terezinha, 1999 e Cezar; Sezar e Badaque, 1999. Os livros foram escolhidos de acordo 
com os seguintes critérios: presença do conteúdo de zoologia; adoção pelas escolas públicas de 
Jequié-BA; data da publicação e aprovação pelo Programa Nacional do Livro Didático. A 
análise do tema envolveu os seguintes aspectos: conteúdo teórico, recursos visuais, atividades 
propostas e recursos adicionais. O tema Porífera foi verificado em todos os livros analisados, 
porém, a veiculação de conhecimentos fisiológicos, morfológicos e ecológicos não foram 
abrangentes. As ilustrações não são muito boas, raramente são citadas no texto e na maioria das 
vezes induz a interpretação incorreta devido a erros taxonômicos e morfológicos. Há o 
predomínio de exercícios com pouca problematização, e sem incentivo ao trabalho em grupo. 
Os recursos adicionais são restritos a glossário e guias de professores. Os textos 
complementares, quando presentes abordam de maneira superficial o conhecimento sobre os 
habitats naturais,, a relação com outros grupos e a sua importância econômica. Apesar dos 
equívocos e erros observados, o livro didático constitui um instrumento muito útil ao ensino, 
mas deve ser utilizado com prudência evitando-se a transmissão errada e descontextualizada 
aos educandos. 
 
Palavras-chave: ensino de ciência, zoologia, livros didáticos. 

 
15. BRITO, M. B. R. O saneamento básico, a conservação e o uso racional da água na visão de 
alunos do ensino fundamental em Jequié-BA, após a intervenção do Projeto “Embasa na 

Escola”. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). B862. CDD  613.1. 363.72. 
 
RESUMO: A água, em suas diversas formas, é um dos recursos naturais mais abundantes no 
planeta. Mas na forma potável, é um recurso muito reduzido e finito. A constante preocupação 
com a escassez e a qualidade da água potável tem levado a sociedade a adotar meios que 
possam reduzir o seu uso indiscriminado e irresponsável. Contribuem para a qualidade da 
água: o tratamento dos esgotos e o acondicionamento do lixo, que podem contaminar as águas 
dos rios, dos lagos e até mesmo as águas subterrâneas, tão importantes para a subsistência das 
populações. Para isto é necessária uma política de saneamento básico, como forma de reduzir os 
impactos ambientais e promover a preservação e conservação dos ecossistemas. Diante destes 
problemas, resolveu-se avaliar o conhecimento dos alunos de uma escola de ensino 
fundamental do município de Jequié (BA) sobre estes temas após a intervenção do projeto 
“Embasa na Escola”. Esse projeto, desenvolvido pela Embasa, empresa de saneamento da Bahia, 
objetiva mostrar de forma direta como este recurso natural é escasso e como ele é tratado, desde 
a sua captação até a chegada à torneira. O projeto consta de: apresentação de palestras, 
ministradas por uma assistente social; exposições de vídeos e visitas às estações de tratamento, 
acompanhadas por um responsável da área, que explica todo o processo de tratamento. Os 
dados foram coletados por intermédio de um questionário, com perguntas abertas e fechadas, 
aplicado após a intervenção. Os resultados demonstraram que os estudantes, em sua maioria, 
conheciam a empresa responsável pelo saneamento básico da cidade; apontaram 02 (dois) 
benefícios mais relevantes do saneamento para a comunidade e 02 (dois) da água tratada para o 
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consumo humano e relataram 03 (três) formas de economia de água, todavia, houve um grupo 
de alunos que ainda não conhecia como ocorre o tratamento de água e esgoto e desejava fazer 
visita à estação de tratamento. Em linhas gerais, concluiu-se que o projeto tem contribuído para 
a ampliação do conhecimento dos alunos sobre as questões relacionadas à água. 
 
Palavras-chave: recurso natural, meio ambiente, consumo responsável. 

 
16. SANTOS, M. E. dos. Educação em saúde no controle da Leishmaniose visceral americana 

(LVA) em uma escola pública de Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª.Ana Cristina Santos Duarte e 
Profª. Drª Camila Pereira). 
 
RESUMO: No presente trabalho foi realizado um estudo acerca de como a educação em saúde 
pode agir positivamente no controle da Leishmaniose Visceral Americana (LVA). Considerando 
o município de Jequié com alta incidência da doença, o estudo realizado foi de uma pesquisa-
intervenção, desenvolvida em uma escola pública estadual, situada na periferia de Jequié-BA, 
com 40 alunos da 6ª série do ensino fundamental, objetivando promover alterações no nível de 
conhecimento do grupo a respeito das características gerais (vetor, ciclo de transmissão, 
reservatório, controle, prevenção e tratamento) da LVA. Para tanto, aplicou-se um questionário 
antes e depois da intervenção, a fim de verificar o que os alunos sabiam a respeito da LVA. 
Durante a intervenção foram desenvolvidas atividades envolvendo ativamente os alunos como: 
palestras com utilização de cartazes ilustrativos, dinâmica e discussões em grupo das possíveis 
medidas de prevenção da doença, apresentação de exemplares do vetor, confecção de cartazes e 
cartilha informativa pelos próprios alunos, apresentação das técnicas de captura para o controle 
do vetor por um técnico de entomologia do CERDEPS. Os resultados foram analisados 
comparando-se os dados coletados no pré e no pós-teste, bem como os dados da intervenção. 
Os dados demonstraram que 72,5% dos alunos já tiveram contato indireto com a doença, apesar 
disto, apenas 46% deles detinham algum conhecimento acerca da LVA antes da intervenção, 
após a intervenção este número elevou-se para 87%. Em relação a forma de transmissão, 8% dos 
alunos referiram, inicialmente, ser através da picada do mosquito, após intervenção este 
número ampliou para 84,5%. Antes da intervenção os discentes desconheciam qualquer medida 
de prevenção contra a doença., após a intervenção 52,5% dos alunos demonstraram um grau 
bastante satisfatório de conhecimento sobre a LVA. Os resultados apontaram que as 
informações veiculadas através dos conteúdos da Educação para a Saúde constituem 
aprendizado capaz de contribuir para mudanças de comportamento dos discentes 
contribuindo, também, como elemento de prevenção da Leishmaniose Visceral Americana. 
Questionados a respeito da contribuição da escola na prevenção da LVA, antes da intervenção 
apenas 8% dos discentes reconheceram a importância da escola, após a intervenção 75% dos 
discentes admitiram que a escola tem papel imprescindível na prevenção da LVA. 
 
Palavras- chave: saúde, Leishmaniose, prevenção. 

 
17.SANTOS, M. G. dos. Conteúdos zoológicos: análise de sua abordagem na prática docente 

no município de Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Profª.Drª. Lilian 
Bocaardo). S237/ CDD  370.111.590. 
 
RESUMO: Este estudo objetivou identificar e analisar como os professores de Ciências vêm 
abordando o assunto Zoologia em suas  aulas. Para isso, foi realizada uma pesquisa em quatro 
escolas públicas do município de Jequié-BA, das quais foi selecionado um grupo de oito 
professores que ministram aulas no 3º ciclo do Ensino Fundamental (5ª e 6ª séries). Tendo como 
pressupostos metodológicos os procedimentos da pesquisa qualitativa de cunho descritivo-
explicativo, utilizou-se como instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada 
contendo questões referentes ao significado da zoologia, conhecimento das diretrizes do ensino 
de zoologia, forma de ministrar as aulas, conteúdos trabalhados, materiais didáticos utilizados, 
relação com o livro didático e Zoologia, livros didáticos da área de Ciências e avaliação do 
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tratamento dado à zoologia nestes. Evidenciou-se a presença de um ensino de Zoologia 
fundamentado numa visão aristotélica com pouca discussão 
Ecológico-evolutiva e com o olhar antropocêntrico. Verificou-se que os professores não têm 
conhecimento do enfoque evolutivo sobre o estudo dos seres vivos, preconizado pelos PCN e 
que a organização dos conteúdos zoológicos segue a sequência do livro didático. Diante disso, 
se faz necessária uma maior discussão sobre os seres vivos, especialmente, os animais, nos 
cursos de formação continuada para que os educadores conheçam melhor as novas abordagens 
e, assim, possam tornar o ensino da Zoologia mais interessante e prazeroso. 
 
Palavras-chave: ensino de zoologia, livro didático, professores de ciências, ensino fundamental. 

 
18. SILVA, R. B. R. da. Levantamento da abordagem dos conteúdos de parasitas intestinais 
numa turma de alunos-professores do curso de formação em serviço modalidade licenciatura 

em ciências biológicas da UESB, campus de Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de 
Souza). 
 
RESUMO: As parasitoses intestinais são doenças que podem afetar a atenção e a compreensão 
dos alunos em sala de aula, comprometendo sua aprendizagem. O fato, é que essas doenças 
podem ser evitadas com medidas de controle, em que uma das principais medidas é a 
prevenção/orientação das pessoas acerca dessas doenças. Um dos meios mais rápidos e eficazes 
de se disseminar essas informações pode ser o próprio ambiente escolar. Sendo assim, é 
necessário que o professor utilize e explore todo método e recurso didático diversificado para a 
abordagem deste conteúdo em sala de aula. Nessa perspectiva, esta pesquisa objetivou verificar 
e discutir de que maneira são trabalhadas e quais são as parasitoses abordadas nas aulas de 
Ciências e Biologia pelos alunos-mestres do Curso de Formação em serviço – Modalidade 
Licenciatura em Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié. Nesse sentido, a pesquisa foi 
realizada com 14-professores-alunos desse curso, os quais tiveram participação espontânea. Os 
dados foram obtidos por meio de questionários auto-aplicativos com 9 questões. Mediante 
análise dos dados obtidos, pode-se constatar que os professores trabalham com os conteúdos de 
parasitos intestinais em sala de aula, priorizando a prevenção e a transmissão dessas doenças e, 
evidenciando, com menor frequência, os dados epidemiológicos e a morfologia das parasitoses. 
Os principais parasitos abordados pelos professores foram: Ascaris lumbricoides, Taenia solium, 
Taenia saginata, Giardia lamblia, Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, Necator 
americanus, Shistossoma mansoni e Entamoesba hystolitica. Os educadores utilizam metodologias 
diversificadas como aulas expositivas dialogadas e discussão e aplicação de textos, onde o 
recurso mais utilizado é o livro didático. Pode-se identificar também que esses conteúdos são 
trabalhados por esses professores na maior parte nas 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, onde 
os alunos têm uma visão geral das parasitoses. Em suma, concluiu-se que os educadores 
abordam as principais parasitoses presentes na região de Jequié-BA. 
 
Palavras- chave: Parasitoses intestinais, prevenção, metodologia. 

19. BRITO, R. F. Contribuições de uma intervenção no conhecimento dos alunos a respeito da 

Organografia Vegetal e da Família Leguminosae. Jequié, 2006. (Prof. Ms. Marcos Lopes de 
Souza e Profª. Ms. Milene Maria da Silva Castro). B862. CDD 580.583.74. 
 
RESUMO: A botânica é um ramo das Ciências naturais que aborda, na educação básica, 
conteúdos relevantes dentro do ensino de Ciências e Biologia. Porém, estudos apontam que o 
ensino da Botânica é considerado pelos estudantes como abstrato e distante da realidade. 
Dentre as justificativas, destaca-se o fato dos professores de Ciências e Biologia ensinarem 
Botânica com ênfase na descrição excessiva dos grupos e na sua memorização, além de se 
pautarem em livros didáticos que dão exemplos, na maioria das vezes, de plantas exóticas. Esse 
aprendizado passa a ter maior significado quando as aulas estão direcionadas com o cotidiano 
dos discentes mediante o uso das plantas nativas da região. Pensando nessa perspectiva, as 
Leguminosae é uma das famílias que pode ser trabalhada nas aulas de Botânica durante o 
ensino fundamental e médio. Trata-se de uma família que abrange 600 gêneros e 
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aproximadamente 18.000 espécies, podendo ser encontrada em diversos tipos de ambiente. 
Nesta perspectiva, esse estudo objetivou identificar e analisar o conhecimento de um grupo de 
alunos sobre a botânica, especialmente sobre a família Leguminosae, após uma intervenção. O 
publico alvo foi formado por 30 alunos selecionados mediante sorteio, de cinco turmas de 3º 
ano do Ensino Médio do turno noturno de um colégio da rede estadual, situado no município 
de Jequié Bahia. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, o questionário, aplicando em 
dois momentos: antes e depois da intervenção. Diante dos resultados do questionário inicial, foi 
comprovado que os alunos, em sua trajetória escolar, apesar de gostarem dos assuntos 
relacionados à Botânica, pouco conseguiram aprender sobre o tema. O segundo questionário 
abordou tanto os conhecimentos trabalhados durante a intervenção quanto à avaliação do 
curso. A intervenção deu-se em forma de curso intitulado “Morfologia Vegetal voltada para o 
Ensino Médio” realizado em sete encontros perfazendo uma carga horária de 23 horas. As 
estratégias metodológicas apresentavam a seguinte sequencia: aula expositiva dialogada, aula 
prática e, por fim, aula de campo. Os conteúdos abordados referiram-se à organografia vegetal, 
para que depois, de posse dessas informações, fossem discutidas as características morfológicas 
e a importância da família Leguminosae para a região. Sobre a aprendizagem durante a 
intervenção, foram obtidos resultados bastante satisfatórios: 83 % dos discentes conseguiram 
relacionar as adaptações e a morfologia do caule; 79,2 % reconheceram os tipos de habitat da 
raiz; 87,5 % dos alunos souberam relacionar as estruturas foliares de uma folha completa e 75 % 
conseguiram diferenciar folha simples de uma composta. Sobre a flor, 95,8 % afirmaram 
precisamente ser a reprodução sua função primordial. Com relação às leguminosas, 91,7 % dos 
alunos conseguiram associar as características dessa família com exemplos de plantas; 95,7 % 
mencionaram alguma característica morfológica da família em estudo e 83,3 % associaram 
corretamente o tipo de flor com as quatro subfamílias que fazem parte da família Leguminosae. 
No que diz respeito à avaliação do curso, os alunos o avaliaram citando apenas pontos 
positivos: aprenderam novos assuntos, a presença de metodologias diversificadas, o bom 
planejamento das aulas, a contextualização dos conteúdos e a ampliação do interesse pessoal 
pela biologia. Em suma, constatou-se que a intervenção contribui tanto na aprendizagem de 
novos saberes quanto na mudança do olhar dos alunos sobre a botânica. 
 
Palavras- chave: Botânica, Leguminosae, pesquisa-intervenção. 

 
20. MOARES, R. C. S. Aulas Práticas de Biologia em escolas estaduais de Jequié-BA. Jequié, 
2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Prof. Dr. Paulo Luiz Souza Carneiro e Profª. Drª Ana Cristina dos Santos Duarte). M827. CDD 
370.  373.                                                                         
 
RESUMO: Diante da importância que constitui a aula prática para o ensino de Biologia, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar quais as condições auaís das aulas práticas de 
Biologia em escolas estaduais de Jequié-BA. A coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevista estruturada e tinha como objetivo saber as razões pelas quais os professores utilizam 
ou não as atividades experimentais no Ensino Médio. Mediante sorteio, foram amostradas cinco 
escolas estaduais, sendo 01 professor em cada escola, totalizando 05. Foi feito um levantamento 
das condições importantes para a realização das aulas práticas. Os resultados apontara, vários 
fatores que afetam diretamente  realização desta modalidade como: falta de espaço e materiais 
para estruturação do laboratório, carga  horária reduzida que dificulta o planejamento e 
execução de tais atividades, políticas salariais defasada e uma ausência, na formação acadêmica, 
de discussões relacionadas ao tema. Portanto, é importante salientar a necessidade de um 
esforço conjunto entre as escolas, o estado e as universidades, cada qual assumindo seu papel 
na promoção das atividades práticas, já que as mesmas constituem uma modalidade didática 
importante para a formação social e humana dos alunos.  
 

Palavras- chave: aulas práticas, formação de professores, ensino de biologia. 

 
21. BATISTA, R. M. S. A informática como instrumento didático para o ensino de Biologia. 
Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Profº. Ms. Júlio César Castilho Razera). B333. CDD  570. 370. 020. 
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RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi verificar o uso da informática como instrumento 
didático para o ensino de Biologia.  Identificando as implicações na ação pedagógica, procurou-
se dar ênfase ao debate que problematiza a função do computador na construção do 
conhecimento do aluno. Discutiu-se de que modos a inclusão digital se interagia com o ensino 
de Biologia. A base teórica que sustentou o trabalho foi o pensamento construcionista associado 
à informática educativa. De acordo com esta perspectiva, analisou-se a inclusão digital como 
processo que pode estar a serviço da ampliação dos percursos de escolarização e da qualificação 
do ensino de Biologia. A investigação, de caráter qualitativo, focalizou as ações em um mini-
curso sobre os vertebrados, usando como principal recurso didático o computador e utilizando 
os seguintes instrumentos metodológicos para coleta de dados: diário de bordo, observação 
participante, grupo focal e entrevista semi-estruturada. As observações foram realizadas 
durante as atividades que envolviam os sujeitos da pesquisa – os alunos de uma escola pública 
estadual – ao longo de um mês. Durante a análise, foram destacados os aspectos relativos ao 
uso dos computadores pelos discentes; a contribuição da informática para o ensino de Biologia 
bem como a importância do professor no ensino onde a informática é o instrumento que 
viabiliza a aprendizagem. Pôde-se constatar que, com o uso do computador nas aulas de 
Biologia, a construção do conhecimento embrenhou-se por outros rumos, pois, as estratégias e 
métodos de aprendizagem encaminharam o aprendiz a uma experiência mais autônoma. 
Passou-se a trabalhar com uma multiplicidade de recursos: imagens, sons, palavras, cores, 
movimentos tornando a aprendizagem mais independente, desvinculada da instrução direta e 
explícita via professor, fazendo com que a função deste fosse redimensionada. A utilização dos 
meios da informática proporcionou um reencantamento das aulas de Biologia, de seus agentes e 
usuários. Os recursos da informática devem, na medida do possível, ser utilizados de maneira 
produtiva e questionadora no processo de ensino-aprendizagem, com didática e metodologias 
apropriadas, pois, tais recursos, tornam a aprendizagem muito mais atraente, possibilitando 
com isso, uma significação da aprendizagem. Espera-se, com esse trabalho, deixar uma 
contribuição e um caminho para novas pesquisas, visando sempre à melhoria da qualidade no 
processo de ensino-aprendizagem, especialmente no ensino de Biologia. 
 
Palavras-chave: Informática na Educação; Ensino de Biologia; Aprendizagem; Recurso Didático; 
Construção do Conhecimento; Construcionismo. 

 
22.SANTOS, S. M. dos. Concepções de um grupo de alunos do ensino médio sobre 

Hipertensão Arterial no município de Jaguaquara-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
S237. CDD 616.132.370. 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou identificar e discutir as concepções de hipertensão arterial de 
um grupo de alunos ao ensino médio de uma escola pública no município de Jaguaquara-BA. 
Os dados foram coletados por intermédio da aplicação de questionário, contendo cinco 
questões abertas e seis fechadas, em sete salas da terceira série do ensino médio, nos turnos 
matutinos, vespertino e noturno. Constatou-se pelos resultados a presença de diversas 
concepções de hipertensão arterial, todavia, a que predominou relaciona-se a ideia de uma 
alteração da pressão sanguínea, a qual pode ser considerada muito próxima do conceito 
apresentado nas bibliografias consultadas. É importante ressaltar também que, na opinião da 
maioria dos estudantes, a forma mais citada de prevenção da hipertensão é a redução de 
ingestão a sal. Este comportamento é muito comum na sociedade, uma vez que quando se 
pergunta sobre prevenção da hipertensão, automaticamente o indivíduo lembra-se da redução 
da ingestão de sódio. Porém para se ter uma prevenção mais efetiva não se pode esquecer que, 
juntamente com a redução do sódio, deve-se incluir uma dieta pobre em glicídios e lipídeos, 
mantendo uma alimentação equilibrada e saudável. Infelizmente, a boa alimentação foi pouco 
citada como prevenção quando analisada as respostas dos alunos. No entanto, ao mencionar os 
fatores relacionados à hipertensão, teve uma maior porcentagem, o sal, a obesidade, a vida 
sedentária, o histórico familiar e o cigarro, sendo que o diabetes, abuso de álcool, idade e raça, 
menos citados, também estão intimamente relacionados à hipertensão. Em relação à abordagem 
desse assunto na escola, observou-se que menos da metade dos educandos tiveram algum tipo 
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de discussão sobre hipertensão arterial. Essa discussão ocorreu, preferencialmente, no ensino 
médio e nas disciplinas de Biologia e, para alguns, em Educação Física. Também foi constatado 
que, dos alunos que tiveram esse conteúdo, o professor procurou evidenciar tanto as causas e 
consequências, quanto a prevenção da hipertensão. Conclui-se pela presente investigação que 
os alunos estão, até certo ponto, esclarecidos quanto à hipertensão arterial. Restaria saber até 
que ponto eles estão modificando seus hábitos diários para a manutenção de uma vida 
saudável. 
 
Palavras- chave: Hipertensão arterial, ensino médio, concepções de educandos. 

 
23. BRAGA, T. M. O conhecimento dos alunos do ensino médio sobre a flor. Jequié, 2006. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. 
Marcos Lopes de Souza). B813. CDD 370.111. 370. 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou verificar e analisar o conhecimento dos alunos do ensino 
médio sobre as flores. A pesquisa foi realizada com estudantes da 2ª série do ensino médio em 
três escolas da rede pública situadas no município de Jequié, Bahia. A técnica utilizada para a 
coleta de dados foi o questionário (contendo dez questões abertas) aplicado a 73 alunos. Os 
dados obtidos foram disponibilizados em tabelas de acordo com as categorias estabelecidas. Os 
resultados evidenciaram que poucos estudantes vêem a flor como estrutura reprodutora da 
planta que, evolutivamente, favoreceu as Angiospermas e, por outro lado, alguns apresentam 
uma visão de senso comum ao entenderem a flor como obra-prima e beleza da natureza. A 
parte da flor mais reconhecida pelos alunos foi a corola, já as demais (cálice, androceu e 
gineceu) foram pouco citadas, demonstrando que o conteúdo não foi assinalado pelos alunos e 
a representação que eles têm é do senso comum. Outras estruturas das flores citadas foram 
caule e folhas, os quais são órgãos vegetativos das plantas e não reprodutivos, evidenciando o 
equívoco entre os alunos. As funções  das flores citadas pelos alunos, em ordem decrescente, 
foram: reprodução das plantas; produção dos frutos, atração dos polinizadores, embelezamento 
etc, mostrando que apesar de algumas respostas estarem de acordo com a visão científica sobre 
o assunto, outras demonstraram avir de observações do cotidiano ao afirmar que as flores 
produzem frutos para alimentação humana. Em relação aos grupos que apresentam flor, as 
Gimnospermas foram citadas por um número relevante de alunos o que evidencia uma 
confusão entre os alunos na separação das Angiospermas em relação aos outros grupos de 
vegetais. As plantas com flores evidenciadas pelos alunos foram àquelas consideradas 
“frutíferas” e as utilizadas como adorno ou como forma de presentear alguém, comprovando 
mais uma vez a visão antropocêntrica e utilitarista da natureza. Em suma, constatou-se que um 
grupo de alunos conhece a importância da flor para as Angiospermas e o ambiente como um 
todo, todavia um outro grupo ainda apresenta uma visão sobre as flores atrelada ao senso 
comum, que não deve substituir esse saber pelo da ciência, mas sim, que precisam ampliar o 
seu olhar sobre as plantas. 
 

Palavras- chave: Saberes, estrutura reprodutiva da flor, estudantes. 

 
24. EÇA, V. S. de. Conhecimento dos alunos do ensino fundamental sobre polinização das 

Angiospermas angiospermas - Jequié-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com estudantes da 7ª série do ensino fundamental, em 
uma escola de rede pública situada, no município de Jequié, Bahia, objetivando verificar o 
conhecimento dos alunos sobre a polinização. O instrumento para coletar os dados foi o 
questionário, aplicado a 30 alunos, do ensino fundamental. Os dados obtidos foram 
disponibilizados em tabelas e gráficos. Os resultados obtidos por meio desta pesquisa 
forneceram subsídios para inferir que os professores e o livro didático não estão dando a devida 
importância ao conteúdo. Além disso, os alunos apresentam informações que não condizem 
com o conhecimento científico percebe-se que misturam os conhecimentos e elaboram seus 
próprios pensamentos. Portanto, faz-se necessário que o conteúdo de polinização seja 
trabalhado na escola de forma mais significativa, relacionando-o com o cotidiano dos alunos 
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devido a importância da polinização para o meio ambiente, utilizando-se para isso estratégias e 
recursos variados. 
 
Palavras-chave: Conhecimentos, ensino fundamental, polinização. 

 
25. SILVEIRA, V. N. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
26. HORA, W. R. Concepções e Práticas de Educação Ambiental presentes em escolas do MST 

da região do município de Jequié –BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A Educação Ambiental (EA) possui um caráter transformador e deve estar presente 
em todas as disciplinas do universo escolar motivando reflexões sobre as relações entre o 
homem e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de lado as suas especificidades. Sendo 
assim, está integrada nos mais diversos níveis de ensino e processos educativos, tais como: 
educação indígena, movimentos sociais, organizações não-governamentais, escolas de educação 
básica, universidades, educação rural entre outros. Diante das constatações acima, este estudo 
investigou as concepções e práticas pertinentes à EA em escolas de um acampamento e um 
assentamento, próximos a cidade de Jequié-BA, ligados ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas 
com todos os professores do acampamento e do assentamento, as quais foram transcritas e, 
posteriormente, analisadas sob cinco categorias: perfil de professores que atuam nessas escolas; 
planejamento pedagógico; utilização do material produzido pelo MST no planejamento das 
aulas; concepção dos professores sobre meio ambiente/EA; prática de EA e tempo destinado 
para a prática em EA. A análise dos resultados mostrou um distanciamento entre o 
acampamento e o assentamento no que diz respeito às concepções e práticas de EA. Constatou-
se que não há uma prática de EA no assentamento, o que pode estar atrelado, dentre outras 
coisas, a formação dos professores e a ausência de discussões sobre esse tema nos momentos de 
planejamento pedagógico. Ficou notória a necessidade de cursos de aperfeiçoamento para os 
professores do assentamento e de aproximação dos mesmos às propostas educacionais do MST, 
ao tempo em que se percebeu da professora do acampamento um perfil de militância e 
proximidades com os princípios e práticas ideológicas do movimento e, sobretudo, uma visão 
de EA condizente com as reflexões de EA fundamentadas teoricamente neste trabalho. 
 
Palavras- chave: Educação ambiental, professores, movimento dos trabalhadores rurais sem 
terra. 

 
27. CARVALHO, W. P. As possíveis contribuições do teatro para o ensino da Educação 

Ambiental: um enfoque em problemas sócio-ambientais. Jequié, 2006. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. Marcos Lopes de 
Souza). 
 
RESUMO: O presente estudo analisa a contribuição do teatro no ensino de Educação Ambiental, 
mediante uma intervenção com estudantes de 1ª série do ensino médio com faixa etária de 15 a 
18 anos, no turno matutino, em um colégio público da cidade de Jequié-BA, no período de 
outubro a dezembro de 2005, visando contribuir para com uma nova proposta de Educação 
Ambiental para alunos de escola pública, gerando conhecimentos, interação social e fornecendo 
subsídios para adoção do teatro como instrumento metodológico para a conscientização 
ambiental. Os resultados foram extraídos durante o processo em que os alunos estudaram o 
tema proposto para a apresentação teatral, além da própria apresentação e da discussão que 
ocorreu após a mesma, revelando que uma parte da classe obteve êxito na atividade a outra, 
porém não participou da atividade final, ou seja, do espetáculo teatral. Contudo o grupo de 
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alunos que participou até o fim das atividades obteve noções sobre poluição das águas, do ar, 
efeito estufa e camada de ozônio, demonstrando assim, que a aprendizagem pode ser prazerosa 
e motivante. Também se verificou que o teatro contribuiu para a socialização entre os alunos, 
podendo ser usado com eficácia como instrumento para a formação da cidadania. 
 
Palavras- chave: Educação ambiental, aprendizagem e teatro. 

 
 

2006.2 (11 alunos) 
 

1. SOUZA, C. S. S. Inclusão de portadores de Síndrome de down: uma visão comparativa de 

professores da rede regular de ensino e de escolas especializadas. Jequié, 2006. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina 
Santos Duarte e Prof.ª MSc. Silvana do Nascimento Silva). S752. CDD 616. 616.858 842. 
 
RESUMO: A Educação Especial é um dos temas mais discutidos na atualidade, pois se trata da 
inclusão escolar e social de pessoas portadoras de deficiências, independentemente de raça, cor, 
gênero, religião, ou deficiência. A educação inclusiva contribui para construir uma sociedade 
mais tolerante. Além disso, quanto mais tempo os alunos com necessidade especial passam em 
ambiente inclusivo, melhor é o seu desempenho nos âmbitos educacional e social. O presente 
trabalho teve como objetivo verificar de que forma a inclusão dos alunos portadores de 
Síndrome de Down vem sendo percebida e desenvolvida pelos professores da rede regular e 
especializada na perspectiva de contribuir para discussão em torno da questão da inclusão de 
tais alunos em classe regular. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva envolvendo 
12(doze) professores, sendo 2(dois) da rede regular de ensino Instituto Educacional Senador 
João Calmon, que recebe alunos com Síndrome de Down, e 5(cinco) professores de cada uma 
das escolas especializadas de ensino: CEMAR (Centro Educacional Maria Rosa) e APAE 
(Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). Com base nos dados desta pesquisa foi 
verificado o quanto a Dentre os resultados mais relevantes, foi observado que 95% dos 
professores entrevistados afirmam que não estão preparados para trabalhar com esse alunado. 
Acreditam que as escolas necessitam ainda de muitas adaptações físicas e estruturais, além de 
apoio especializado para se tornarem realmente acessíveis a esses alunos. Desse modo, como 
uma das maiores dificuldades relatadas pelos professores foi a falta de preparo dos mesmos 
para receber esses alunos, seria necessário um maior investimento público no aperfeiçoamento 
desses profissionais, assim como, maior interesse dos mesmos na busca de melhorar sua prática 
pedagógica objetivando desenvolver uma educação de qualidade para todos os educandos, 
independente de suas necessidades educacionais, 
 
Palavra- chave: Inclusão; Síndrome de Down; Aprendizagem. 

 
2. LUZ, C. F. da. S. As concepções de caatinga em um grupo de professores da rede municipal 

de Iramaia-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof.  Ms. Marcos Lopes de Souza e Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas). 
L979. CDD 578.7 333.95. 
 
RESUMO: A Caatinga é o bioma exclusivamente brasileiro. Compilações de dados mais 
recentes apontam a Caatinga como rica em biodiversidade e endemismo e bastante 
heterogênea. Porém, esse patrimônio nordestino encontra-se ameaçado. A exploração feita de 
forma extrativista, pela população local, tem levado a uma rápida degradação ambiental. Como 
conseqüência, algumas espécies já figuram na lista daquelas ameaçadas de extinção, segundo o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). Para reverter esse processo, são necessários 
estudos da fauna e da flora da Caatinga como também o conhecimento pelo ser humano do 
meio em que vive para aprender a conservá-lo e a preservá-lo. Este trabalho teve como proposta 
identificar e analisar as concepções de professores da rede municipal de Iramaia sobre o bioma 
Caatinga, região na qual a cidade está inserida. Os dados foram obtidos por meio da aplicação 
de um questionário aos professores do ensino fundamental e médio que lecionam ou 
lecionaram Ciências, Geografia, Biologia ou que estão cursando Ciências Biológicas. Foi 
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possível verificar que a concepção de bioma Caatinga dos professores pesquisados equivale a 
conceitos apresentados pela mídia e aos mitos em relação à região, pouco se fala da 
biodiversidade e a importância de sua conservação. Confirmou-se que a percepção dos mesmos 
é bastante simplificada, pois concebem a Caatinga como sinônimo de pobreza, escassez de água, 
poucas espécies, o que difere completamente do conhecimento científico sobre o bioma. Neste 
contexto, constata-se que os professores possuem uma base insuficiente para transmitir as 
informações necessárias ao melhor entendimento das características ecológicas da Caatinga, 
bem como às ações necessárias à sua conservação e uso sustentável. 
 
Palavras-Chave: Caatinga, Professores, Concepções, Conservação, Biodiversidade. 

3. SILVA, E. de. S. Percepção do deficiente visual sobre Educação Ambiental. Jequié, 2006. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof.ª 
Dr.ª Ana Cristina Santos Duarte e Prof.ª MSc. Silvana do Nascimento Silva). S586. CDD  616. 
370.115. 371.9. 
 
RESUMO: Com o avanço industrial, nos últimos séculos, o aumento da população e do 
consumo após a Segunda Guerra Mundial tem aumentado os problemas ambientais, entre os 
quais a escassez dos recursos naturais. Em conseqüência disso, foram feitas conferências tanto 
nacionais como internacionais visando a implementação de ações para a solução desses 
problemas. Assim, observou-se a necessidade de uma educação voltada para solucionar os 
problemas ambientais, uma Educação Ambiental. No entanto, a Educação Ambiental deve ser 
entendida e aceita por todas as pessoas, não importando se ela apresenta algum tipo de 
deficiência, seja física, mental ou sensorial. Desta forma, a Educação Ambiental apresentada a 
uma pessoa com deficiência visual deve seguir os princípio de Educação Inclusiva, com 
seu/sua educador(a) atento(a) para as necessidades de cada educando(a). Esta pesquisa teve 
como objetivo verificar a percepção de pessoas deficientes visuais sobre a Educação Ambiental. 
Para a coleta dos dados foram feitas entrevistas, com 12 pessoas deficientes visuais as quais 
freqüentam a Associação Jequieense de Cegos (AJECE) e que estão no ensino regular ou são 
vestibulandos. O período da coleta de dados ocorreu durante o mês de setembro a novembro 
do ano de 2006. Contudo, observou-se que as pessoas deficientes visuais apresentam as mesmas 
percepções de uma pessoa vidente, caracterizando a Educação Ambiental com uma visão mais 
naturalista. 
 

Palavras- chave: Educação Ambiental, Deficiência Visual e Percepção. 
 

4. SANTOS, F. P. dos. Pesca Artesanal E A Situação Sócio-Econômica Dos Pescadores Do 

Centro De Abastecimento Vicente Grilo. Jequié/BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof.ª Dr.ª Marluce Galvão 
Barretto e Prof.ª MSc.  Julio Cezar Castilho Razerra). 
 
RESUMO: A pesca artesanal é uma atividade que vêm sendo realizada por pescadores de Jequié 
para a sua subsistência e comercialização. O objetivo desse trabalho foi conhecer a situação dos 
pescadores artesanais da feira livre de Jequié, verificando o perfil sócio – econômico, através do 
“Programa de conservação da ictiofauna nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas da Pedra e 
Funil”, com convênio da Universidade Federal da Bahia/ Fundação Carlos Chagas/ 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UFRPE/FADURPE/UESB). A realização deste 
trabalho ocorreu no período de 6 de maio à 20 de novembro de 2006. Envolvendo três etapas: na 
primeira etapa foi feita uma analise do protocolo de coleta de dados sócio - econômico e em 
seguida a verificação se houve mudança no quantitativo. Na ultima etapa o questionário foi 
analisado e suas respostas foram apresentadas em gráficos e tabelas ou apenas comentadas em 
texto. A atual situação sócio – econômica dos pescadores encontra-se precária um dos fatores 
que contribuem é a falta de uma entidade organizada para atender aos interesses dos 
pescadores proporcionando mudanças na qualidade de vida   e na  infra estrutura para expor as 
espécies para o consumo de toda população. Além disso, o nível de escolaridade é baixo, no 
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entanto, são poucos os pescadores que conhece seus direitos e deveres e manejo de conservação 
das espécies. 
 
Palavras – chave: Pesca artesanal; Pescadores; Etnoictiologia; Sócio – econômica; 

5. SANTOS, G. J. G. As representações dos professores da baía de Camamu sobre o filo 

porífera. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof Dr. Ulisses dos Santos Pinheiro e Prof. MSc. Júlio César Castilho Razera). 
S238. CDD – 570. 

 
RESUMO: Os invertebrados correspondem a mais de 99% de todas as espécies de animais, 
entretanto, grande parte delas ainda permanece sem ser estudada e descrita, e entre aquelas já 
identificadas, poucas têm sido estudadas em profundidade. Entre os invertebrados as esponjas 
(Filo Porifera) que surgiram na terra há cerca de 500 milhões de anos e são os animais 
multicelulares mais simples, porém, sua organização é bastante diferente da de outros 
Metazoários. A Bahia é um dos estados brasileiros onde a espongofauna é parcialmente 
conhecida e ao sul deste estado, situa-se a Baía de Camamu onde existe uma biomassa de 
esponjas vasta. Os métodos de ensino de Zoologia aplicados atualmente além de forçarem a 
memorização de termos, não são auxiliados pelos livros didáticos e a formação do professor 
ainda deixa a desejar. A partir desta perspectiva, procurou-se analisar quais eram as 
representações de 11 professores de Ciências e/ou Biologia que atuam em escolas públicas da 
região da Baía de Camamu a respeito do Filo Porifera. E após a realização desta pesquisa pode-
se considerar que o tema ainda encontra-se pouco compreendido entre os professores, 
dificultando a percepção de sua importância. Verificou-se que algumas escolas vêm 
trabalhando a temática mais frequentemente em sala de aula, no entanto, alguns professores 
começam a abordá-lo usando outras estratégias como, por exemplo, a prática de campo, 
todavia, ainda não é parte integrante da maioria das propostas pedagógicas. Além disso, alguns 
programas pedagógicos do governo ainda fazem com que temas de grande relevância para o 
aluno deixem de serem abordados de uma forma significativa. 

 
Palavras-chave: Baía de Camamu, Filo Porifera, Professores e Representações. 

 
6. SOUZA, F. B. de. Conhecimentos de crianças de séries iniciais sobre os insetos: 

contribuições da etnoentomologia para o ensino de zoologia. Jequié, 2006. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Lilian 
Boccardo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). S725. CDD  590. 636.088 9. 595.7. 
 
RESUMO: A importância da valorização das concepções prévias dos alunos no processo ensino-
aprendizagem tem sido discutida, como importante instrumento para a abordagem do 
conhecimento científico nas escolas. Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo traçar 
um perfil dos conhecimentos (pensamentos, crenças e sentimentos) de alunos de ensino 
fundamental sobre os insetos, identificando suas influências e origens, à luz da 
etnoentomologia. A pesquisa foi realizada no período de outubro a dezembro de 2006, em uma 
escola da rede municipal da cidade de Jequié/BA com 28 crianças de 7 e 8 anos da 1ª série de 
ensino fundamental, do turno vespertino. A coleta de dados foi realizada em quatro etapas: 
apresentação da pesquisa, testes projetivos, desenhos livres e topografia corporal. Entrevistas 
semi-estruturadas foram realizadas mediante a sondagem de uma caixa entomológica contendo 
14 insetos de diferentes ordens, de acordo com protocolos de pesquisa etnoentomológica. Os 
resultados, analisados qualitativamente, revelaram que aspectos afetivos estão presentes e que 
os conhecimentos, pensamentos e crenças são construídos a partir da história vivida pelas 
crianças, influenciados pela família, escola, livros e mídia. As crianças percebem diferentes 
animais não–insetos como pertencentes ao domínio etnozoológico “inseto” entre eles, aranha, 
escorpião, cobra, jacaré entre outros, demonstrando um conhecimento fragmentado sobre o 
grupo, embora não diferente de outras culturas humanas. A visão antropomórfica e 
antropocêntrica se faz presente nos depoimentos pelas reações de nojo e desprezo e pela não 
inserção do homem no conjunto da diversidade animal. O estudo alerta para a importância da 
introdução do ensino da biodiversidade nas séries escolares iniciais e reforça a necessidade de 
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se desenvolver estratégias de ensino que resultem no estabelecimento da consciência a partir 
das concepções prévias dos alunos. 
 
Palavras-chave: Concepções, insetos, crianças, etnoentomologia, etnozoologia. 

7. BOMFIM, G. F. A pesca artesanal e o conhecimento ictiológico tradicional no distrito de 

Porto Alegre, município de Maracás. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas e Prof. MSc. 
Júlio César Castilho Razera). B969. CDD 338.372 7. 590 

 
RESUMO: Os pescadores artesanais mantêm contato direto com o ambiente natural, por isso a 
atividade pesqueira requer desses, conhecimento acerca da classificação, biologia, 
comportamento, possibilitando a utilização desses recursos e garantindo a sua sustentabilidade. 
Devido a isso, existem estudos sobre as relações entre o homem, a pesca e os peixes no Brasil, 
no entanto este conhecimento permanece ainda desconhecido, pois muitos vêem o 
conhecimento tradicional como um acúmulo de superstições e crenças não verificáveis. O 
estudo etnoictiológico é de extrema importância para a manutenção das características 
artesanais da atividade pesqueira. Assim, o presente trabalho tem por objetivo principal 
registrar o conhecimento ictiológico local dos pescadores do povoado de Porto Alegre, Maracás, 
BA. O povoado de Porto Alegre está localizado às margens do lago da Barragem da Pedra, 
situa-se na região Sudoeste do Estado da Bahia. Este estudo foi realizado em duas etapas, na 
primeira houve a aplicação de 83 questionários/cadastros, no período de setembro de 2004 a 
outubro de 2006. Esses questionários continham questões relacionadas a descrição 
socioeconômica dos pescadores, bem como, a caracterização da pesca e da frota pesqueira do 
povoado. A segunda etapa consistiu na aplicação de 20 entrevistas a pescadores do povoado, 
com questões relacionadas à biologia e ecologia dos peixes da barragem, como também, sobre a 
aquisição e transmissão do conhecimento ictiológico. A mesma aconteceu entre novembro de 
2006 e abril de 2007. Os dados obtidos demonstraram que os recursos pesqueiros têm elevada 
importância para os pescadores, uma vez que representa a sobrevivência de muitas famílias da 
localidade. Também foi constatado que os pescadores locais possuem amplo conhecimento 
acerca da biologia e ecologia dos peixes do reservatório, já que o mesmo é coerente com a 
ciência ictiológica. Quanto à aquisição e transmissão do conhecimento ictiológico local, os 
pescadores demonstram eficiência nesse aspecto, de forma que estes saberes são passados e 
adquiridos pela vivência, pelas relações familiares e sociais. Desta forma, é recomendável a 
inclusão de aspectos da etnoictiologia, no manejo, conservação e utilização dos recursos 
pesqueiros de maneira sustentável. 
 
Palavras-chave: Conhecimento Tradicional, Pesca Artesanal, Etnoictiologia, Ensino-
aprendizagem. 

8. ALMEIDA JÚNIOR, J. S. de. Os limites e as possibilidades das aulas de campo na 
abordagem da biodiversidade e conservação da caatinga em uma escola de rede pública do 

município de Cravolândia-BA. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza  e  Prof. Dr. Ricardo 
Jucá Chagas). A447  CDD  578.7. 333.95.                                                                             

 
RESUMO: As citações sobre a aula de campo, como abordagem relevante no processo de 
ensino-aprendizagem, são encontradas em várias publicações em diferentes momentos da 
história do ensino de ciências. Porém, apesar de as aulas de campo serem citadas como uma 
estratégia metodológica relevante no ensino de Biologia, esta ainda é pontual no cotidiano de 
muitas escolas brasileiras. Com base neste pressuposto, esta pesquisa pretendeu identificar e 
analisar os limites e possibilidades de uma intervenção realizada por intermédio de aulas de 
campo com um enfoque na “Biodiversidade e Conservação da Caatinga”. A pesquisa realizada 
foi do tipo pesquisa-intervenção e o levantamento de dados foi realizado por intermédio de 
dois questionários (um inicial e um final) com questões abertas e fechadas, relacionadas a 
conteúdos de ecologia pertinentes ao tema e avaliação das aulas de campo, além de material 
escrito produzido pelos alunos. Esta foi pesquisa foi realizada com uma turma de 21 alunos do 
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3ª ano do ensino médio de uma escola na cidade de Cravolândia-BA. Os resultados 
demonstraram que as aulas de campo se mostraram como uma ótima estratégia metodológica 
para se trabalhar com temas ligados à conservação e a outros conteúdos de Ecologia, devido à 
sua ampla variedade de situações-problema a serem discutidas, além de seu caráter prático de 
observação. Com base nesta pesquisa-intervenção, foi possível constatar que as aulas de campo 
têm um efeito muito promissor sobre a motivação, interesse e participação dos alunos contudo, 
a respeito da aprendizagem dos conceitos trabalhados, mesmo com a constante afirmação dos 
alunos de que tais aulas melhoravam a aprendizagem, esta melhoria se mostrou tímida com a 
análise dos resultados. Por exemplo, houve uma melhor compreensão dos discentes em relação 
aos conceitos de biodiversidade, população e espécie. No entanto, os alunos ainda 
permaneceram com dúvidas no que se refere ao conhecimento sobre as espécies nativas da 
Caatinga e sobre o conteúdo envolvendo interações ecológicas e cadeia alimentar. Das 
limitações das aulas de campo apresentadas por muitos autores, as que realmente se mostraram 
como um problema foram aquelas relacionadas ao grande número de turmas que os professores 
lecionam e a necessidade de solicitar horários de outros professores. Contudo, outro ponto não 
considerado por muitos autores é a diversidade encontrada na turma, pois enquanto para 
alguns as aulas de campo são motivadoras, para outros se tornam cansativas ou sem algum 
atrativo. Em linhas gerais, as aulas de campo como estratégias favorecem a aprendizagem dos 
alunos, sobretudo, quando se refere às discussões envolvendo a temática “Biodiversidade e 
Conservação”.  
 
Palavras- chave: biodiversidade – conservação – excursão – caatinga. 

9. PARAGUAI, L. N. A utilização de aulas práticas na visão de universitários De um curso de 

biologia. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof.  Ms. Júlio Castilho Razera). P238. CDD 574.42. 
 
RESUMO: As aulas práticas são ferramentas importantes para o ensino de Biologia nas 
universidades. Essas atividades podem permitir que o aluno tenha contato direto com os 
fenômenos e podem possibilitar ainda o desenvolvimento de habilidades, a compreensão de 
conceitos básicos, oportunidades para identificação de questões de investigação, elaboração de 
hipóteses, organização e interpretação de dados, além de seu forte sentido motivador. Com o 
objetivo de verificar as idéias que os alunos do primeiro e do quinto semestre do curso de 
Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus de Jequié, apresentam 
a respeito das aulas práticas, nas disciplinas que cursaram ou estão cursando, foi elaborado este 
trabalho embasado em entrevistas semi-estruturadas realizadas no segundo semestre de 2006, 
no período campus da universidade. O trabalho traça então, em relação aos discentes, um perfil 
com base em pensamento e idéias de alunos de uma situação desses métodos de ensino dentro 
da universidade. Diante destas idéias discutimos o quanto estes momentos são importantes 
para a formação do futuro biólogo. 
 
Palavras-chave:  aulas prática, alunos, idéias, conhecimento. 

 
10. QUEIROZ, P. M. F. Conhecimento dos alunos do ensino fundamental sobre a importância 

da água para os seres vivos. Jequié, 2006. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Profª. Silvana do Nascimento Silva). 
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RESUMO: Este trabalho consiste em uma pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental 
do Colégio Municipal Stela Câmara D’ubois. Onde, diante da problemática envolvendo os 
recursos hídricos, intencionou-se verificar os conhecimentos dos alunos a respeito da 
importância da água. Para isso, os alunos responderam a uma entrevista semi-estruturada. Os 
resultados mostram que os alunos apresentam uma visão antropocêntrica, onde o homem está 
distante da natureza. Não identificando com facilidade as fontes naturais e artificiais de água. A 
Educação Ambiental, através da transversalidade, pode romper com esse distanciamento. E não 
é preciso ir longe ou de recursos dispendiosos, às vezes considerados inviáveis. A própria 
escola, com seus problemas ambientais específicos, pode fornecer elementos de estudo e debate 
que permitem um bom trabalho quando se intenciona fazê-lo. 
 
Palavras- chave: importância da água, Educação Ambiental, transversalidade. 

 
11. OLIVEIRA, S. A. A Formação Do Professor De Biologia E O Conteúdo Da Botânica 

Ensinado Nas Escolas Do Município De Jequié. Jequié, 2006. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Guadalupe Edilma L. 
de Macedo e Prof. Ms. Júlio César Castilho Razera). O48. CDD  580. 373.28. 
 
RESUMO: Este estudo objetivou traçar um perfil do ensino de Botânica, levando-se em 
consideração os planos de ensino das escolas, as metodologias aplicadas, os conteúdos 
desenvolvidos, os recursos utilizados e a participação dos alunos nas aulas. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa em escolas públicas e particulares do município de Jequié-BA., das 
quais 9 professores que ministram as aulas de Biologia participaram da pesquisa. Tendo como 
pressuposto metodológico os procedimentos da pesquisa qualitativa de cunho descritivo-
explicativo, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um formulário com questões 
referente a afinidade do professor com a Botânica, a disponibilidade dos recursos, e ao 
aprendizado dos alunos. Evidenciou-se uma contribuição dos professores para a disseminação 
da idéia de que a Botânica é uma ciência de pouca importância. Verificou-se uma afinidade 
muito baixa dos professores de Biologia com a Botânica e a pouca disposição para a realização 
de aulas práticas. Diante disso, o ensino de Botânica requer da escola uma revisão das praticas 
pedagógicas e das estratégias metodológicas que possa auxiliar o professor e facilite o 
aprendizado do aluno. 

 
Palavras-chave: ensino de Botânica, estratégias de ensino, ensino de Biologia, professor de 
Biologia. 

 

 
2007.1 (26 alunos) 

 
1. LANDIM, A. B. O conhecimento de um grupo de alunos de escolas do Ensino Fundamental 

sobre a Biodiversidade do Semi-Árido baiano. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Monografia de graduação. (Orientadores: Profª.Drª. Maria Cecília Guerrazi e 
Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza) L246. CDD 372.35707. 
 
RESUMO: O presente trabalho objetivou verificar as contribuições de um projeto de intervenção 
relacionado ao tema biodiversidade para resignificação do conhecimento dos alunos sobre as 
espécies nativas, sua história e a conservação e preservação do meio ambiente. A amostra dessa 
investigação envolveu 99 estudantes da 6ª série do ensino fundamental de duas escolas (uma 
particular e uma estadual) do município de Jequié-BA. Esta pesquisa foi composta de três 
etapas. Na primeira etapa foi aplicado um questionário objetivando investigar o conhecimento 
dos alunos acerca da biodiversidade da sua região e da importância da preservação. A segunda 
etapa consistiu na realização de um seminário sobre a biodiversidade de espécies regionais, 
objetivando ampliar o conhecimento dos discentes sobre a biodiversidade da fauna e flora 
regional, sensibilizando-os para a necessidade de sua preservação. A terceira etapa da pesquisa 
foi à utilização de um segundo questionário com a intenção de averiguar se os objetivos 
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anteriores citados foram alcançados. Os resultados anteriores à intervenção apontaram que os 
conteúdos apresentados nos livros didáticos e recomendados nas propostas curriculares 
possuem características universais, desvinculadas das questões regionais, pois muitos dos 
alunos não citaram os animais da fauna regional, principalmente, o grupo dos peixes e os 
animais que não pertencem da fauna brasileira tiveram um número considerável de citações, 
principalmente pelos alunos da escola B. Em relação aos resultados posteriores à intervenção, 
foi possível observar que o seminário favoreceu para ampliar o conhecimento dos alunos sobre 
a fauna local, pois muitos animais conhecidos durante as palestras foram bastante citados nas 
repostas dos alunos. Outro aspecto importante dos resultados é que o conhecimento dos 
animais possibilitou o entendimento de sua diversidade e a importância de sua preservação. 
Neste contexto, a análise dos resultados obtidos aponta que a Educação Ambiental pode 
auxiliar no processo de conservação da biodiversidade, bem como, é um meio de sensibilização 
ambiental para a tomada de consciência.  
 
Palavras- chave: Biodiversidade, Educação Ambiental e Preservação. 

 
2. SILVA, B. S. da. Análise da “Diversidade Biológica e Evolução dos Invertebrados” em 

livros didáticos de Ciências. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Lilian Boccardo  e Prof. Dr. Marcos Lopes 
de Souza). S578. CDD 372.35707. 
 
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar o enfoque evolutivo e a abordagem biológica 
entre os táxons de invertebrados nos Livros Didáticos de Ciências do 3º ciclo do Ensino 
Fundamental, tendo como autores: Eduardo Leite do Canto, 2004; Fernando Gewandsznajder, 
2006; Demétrio Gowdak, Eduardo Martins, 2006; Nélio Bizzo, Marcelo Jordão, 2006; e Alice 
Costa, 2006. Os critérios para a escolha dos livros foram: ser adotado pela Rede Pública, 
apresentarem o conteúdo proposto como tema e serem aprovados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) para o ano de 2008. De maneira geral os livros analisados não abordam 
a diversidade biológica e a evolução dos táxons de invertebrados. Alguns apresentam um 
conteúdo sucinto e ainda arraigado às categorias lineanas. Geralmente as introduções dos 
capítulos trazem informações que podem levar os leitores a conceitos errôneos. Na maioria dos 
livros analisados os caracteres morfo-fisiológicos são mais evidenciados do que os ecológicos e 
geográficos, isso é verificado com a presença de descrições morfo-fisiológicas e ausência de 
outras que envolvem a distribuição geográfica e o habitat. O tópico do encadeamento evolutivo 
vem demonstrar que a maior parte dos livros analisados não dá a importância devida à Teoria 
da Evolução, pois não trabalham com termos como: adaptações, plesiomorfias, sinapomorfias, 
seqüência evolutiva. Além disso, os livros não retratam a filogenia dos táxons, pois em nenhum 
foi detectada uma árvore filogenética e/ou um cladograma. Conseqüentemente, a intenção 
desta pesquisa foi estimular a revisão de edições que estão em salas de aulas e contribuir para a 
inclusão da abordagem evolutiva no conteúdo zoológico.   
 

Palavras- chave: ensino, diversidade biológica, enfoque evolutivo, táxons de invertebrados. 

 
3. SANTOS, C. A. dos. Avaliação da abordagem dada aos animais vertebrados peçonhentos 

em livros didáticos de Ciências. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Med. Vet. Prof. Oscar Vitorino Moreira Mendes 
e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Neste trabalho é feita uma análise de amostras de nove (09) diferentes títulos de 
livros didáticos de Ciências (6ª série) do ensino fundamental de diversos autores, que são 
utilizados como fonte de consulta pelos professores nas unidades escolares de ensino 
fundamental do Município de Jequié–BA. Para a realização desse estudo, foi necessária a 
utilização de uma tabela, na qual priorizava os seguintes eixos norteadores: (1) conteúdo 
teórico, (2) recursos visuais e (3) atividades práticas. Constatou-se que alguns livros traziam 
informações conceituais superficiais no que se refere aos animais vertebrados peçonhentos. 
Além do que, alguns títulos não apresentavam de maneira correta as medidas de prevenção de 
acidentes. Sobre as ilustrações notou-se que elas, na maioria dos livros analisados (oito), 
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apresentavam uma boa qualidade, em contrapartida apenas um livro trouxe escalas, fontes e 
legendas adequadas. Em relação às atividades propostas, alguns livros (quatro) não traziam 
atividades relacionadas diretamente com o tema. Dos que possuem as atividades, apenas um 
livro trouxe uma questão que problematizava o tema trabalhado. Em todas as questões não foi 
notado a presença de um enfoque ecológico. Dos nove livros analisados apenas cinco 
apresentavam textos complementares para auxiliar os alunos numa melhor compreensão do 
assunto. O enfoque dos textos era bastante diversificado, tratando de vários temas como, por 
exemplo, o comportamento das serpentes e outro texto que trazia grandes e relevantes 
informações sobre o Dr. Vital Brazil. Pretende-se, com este trabalho, contribuir para o debate 
sobre a necessidade de haver mais pesquisas que aprofundem na análise sobre os livros 
didáticos, além de sugerir aos editores uma reflexão sobre os resultados que foram encontrados 
neste trabalho e solucionar os problemas nas edições que virão. 
 

Palavras- chave: estudo avaliativo, livro didático, animais vertebrados peçonhentos. 

 
4. PESSOA, C. R. Conceitos e concepções dos alunos do ensino fundamental de escolas 

públicas de Jequié-BA sobre o processo da fotossíntese. Jequié, 2007. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de 
Souza). P567. CDD. 372.35. 
 
RESUMO: Com base nos conhecimentos adquiridos na sala de aula e de diversas experiências 
vivenciadas, os alunos constroem suas ideias e conceitos acerca da natureza, conhecimentos 
esses que podem divergir consideravelmente dos da ciência atual. Chama-se a isso de 
concepções alternativas que, na maioria das vezes, foge ao conhecimento científico. Dessa 
forma, esse trabalho teve como objetivo conhecer os conceitos e concepções dos estudantes do 
ensino fundamental sobre o processo de fotossíntese. A pesquisa foi realizada com 50 alunos da 
8ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas em diversos bairros do município de Jequié-
BA. Para a coleta dos dados optou-se pela aplicação de questionários e análise quantitativa e 
qualitativa das respostas. Foi notado que os conhecimentos dos alunos sobre o tema proposto 
pouco se aproximou dos admitidos pela ciência. Pouquíssimos alunos souberam expor 
conceitos coerentes sobre o processo fotossintético, isso devido provavelmente à causas ligadas 
à complexidade do assunto, à formação do professor e maneira como é trabalhado na sala de 
aula. Sendo então necessário sanar essas dificuldades, e trabalhar a fotossíntese de forma 
dinâmica e interdisciplinar, para que os discentes possam compreender o pensamento da 
ciência sobre esse importante fenômeno. 
 

Palavras- chave:Concepções espontâneas, fotossíntese, ensino de ciências. 

 
5. NASCIMENTO, C. S. Percepção de escolares sobre os mamíferos da região do Nordeste 

ameaçados de extinção. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). N 194. CDD 372.35707. 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou analisar e discutir a concepção de mamíferos ameaçados de 
extinção da Região Nordeste por parte dos alunos da 8ª série do ensino fundamental de uma 
escola pública no município de Jequié-BA, antes e depois de uma intervenção. Os dados foram 
coletados por intermédio da aplicação do questionário, contendo questões abertas e fechadas, 
em uma turma de oitava série do ensino fundamental. Constatou-se pelos resultados a presença 
de concepções abrangentes a todas as regiões do país, não sabendo eles enfocar o que pertence 
ou não pertence à região nordestina, desconhecendo o endemismo presente desta região. É 
importante ressaltar também a falta de conhecimento da grande diversidade da classe 
Mammalia e de suas particularidades. Mesmo que esta seja a mais conhecida entre as classes 
dos animais, ainda é pouco explorada por parte dos educadores em seus conteúdos 
disciplinares, visto que os alunos demonstraram um conhecimento limitado sobre a mesma. Em 
relação ao risco de extinção, que muitos mamíferos sofrem, os estudantes conhecem as causas 
superficialmente, porém não sabem especificar como estas causas agem diretamente na redução 
das espécies. A participação do profissional da educação se faz extremamente necessário para a 
conscientização a respeito da preservação e conservação da fauna e da flora brasileira de modo 
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a trazer os alunos a uma reflexão da utilização dos recursos de maneira sustentável, não 
degradando nem extinguindo as espécies existentes. Conclui-se pela presente investigação que 
os alunos estão até certo ponto esclarecidos quanto à importância de se conhecer e preservar 
todas as espécies de animais. Resta saber se com o conhecimento adquirido eles a colocaram em 
prática. 
 
Palavras- chave:  Intervenção, mamíferos, região nordeste, ameaça de extinção. 

 
6. SANTOS, C. A. dos. Abordagem do tema conservação da biodiversidade em livros 

didáticos de ciências do terceiro ciclo do ensino fundamental. Jequié, 2007. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo 
Jucá Chagas e co-orientador Dr. Marcos Lopes de Souza). S234.CDD372.35707. 
 
RESUMO: Dada a importância da Conservação da Biodiversidade e diante dos desequilíbrios 
naturais causados por impactos humanos, é de crucial relevância um debate acerca do tema. 
Portanto, como o livro didático é um dos recursos mais utilizados pela comunidade escolar, a 
abordagem do tema neste material contemplará vários discentes, conseqüentemente, mais 
adeptos serão (in)formados para a defesa do ambiente em que vivem. Dessa maneira, foi 
realizada uma avaliação da abordagem do tema Conservação da Biodiversidade em livros 
didáticos de Ciências do 3° ciclo do ensino fundamental, aprovados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático 2008. Alguns critérios foram utilizados a fim de facilitar a análise. Como 
resposta, a análise mostrou O tema Conservação da Biodiversidade nos LDs é contextualizado 
no nível do Brasil, sendo desconsiderado a contextualização regional. Alguns livros discutem 
satisfatoriamente sobre o critério ecossistemas e abordagem da conservação da Biodiversidade 
no Brasil, pois, além de caracterizar os ecossistemas, discutem os impactos causados pela 
interferência humana, por outro lado, deixam a desejar por não apresentarem medidas que 
levem os discentes a aplicar na prática. A maioria dos LDs precisa melhorar a abordagem sobre 
espécies extintas ou extinção. No que tange a abordagem sobre espécie endêmica e exótica, 
alguns autores esclarecem o conceito dos termos, outros deixam a desejar. O tema Conservação 
da Biodiversidade nos LDs é contextualizado no nível do Brasil, sendo desconsiderado a 
contextualização regional. Alguns livros discutem satisfatoriamente sobre o critério 
ecossistemas e abordagem da conservação da Biodiversidade no Brasil, pois, além de 
caracterizar os ecossistemas, discutem os impactos causados pela interferência humana, por 
outro lado, deixam a desejar por não apresentarem medidas que levem os discentes a aplicar na 
prática. A maioria dos LDs precisa melhorar a abordagem sobre espécies extintas ou extinção. 
Apenas um autor discute sobre áreas protegidas. Em linhas gerais, os LDs estão ampliando a 
abordagem de temas relacionados à Conservação da Biodiversidade, portanto, é necessário um 
maior cuidado na elaboração de alguns critérios fundamentais para o desenvolvimento 
intelectual dos discentes diante da problemática ambiental.  
 
Palavras- chave: Conservação da Biodiversidade; Livro Didático; Educação em Ciências. 

 
7. MIRANDA, E. A. A (in) clusão de alunos surdos nas aulas de Biologia: visão dos alunos 

surdos e suas professoras. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Profª Esp. Sara 
Evangelista da Conceição Soares). M641. CDD371.9. 
 
RESUMO: A educação de surdos durante muito tempo foi considerada impossível, no entanto 
pesquisadores decidiram descobrir métodos que auxiliassem esses alunos a se desenvolverem 
cognitivamente. A partir daí muitos movimentos foram organizados a fim de que esses alunos 
tivessem o seu direito básico à educação assim como todo cidadão. A inclusão e a permanência 
desses alunos surdos na rede regular de ensino ainda é um desafio muito grande, entretanto, 
aos poucos se vem obtendo êxito por meio de direitos conquistados e assegurados como a 
presença de um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em sala de aula como um 
mediador na comunicação. Diante disso, esse trabalho objetivou analisar e descrever como tem 
sido o ensino de Biologia para os alunos surdos incluídos em classes da rede pública de 
educação na cidade de Jequié-BA, bem como perceber a visão das suas respectivas professoras 
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da disciplina frente a sua inclusão.Essa pesquisa é pautada numa abordagem qualitativa. Para 
obtenção dos dados foi realizado um questionário com três alunos surdos, do ensino médio, de 
três escolas públicas da rede regular de ensino e entrevista com seus respectivos professores de 
Biologia. Os resultados foram apresentados em duas partes: o olhar dos alunos surdos sobre as 
aulas de Biologia e a perspectiva dos professores da disciplina sobre a inclusão dos alunos 
surdos em suas aulas. O questionário tratou sobre a motivação desses alunos em aprender a 
disciplina de Biologia e foi observado que todos gostam da disciplina e almejam aprendê-la. Em 
relação à compreensão dos mesmos sobre os conteúdos e as dificuldades encontradas para o seu 
aprendizado, eles demonstraram que conseguem aprender um pouco, mas ainda apresentam 
dificuldades com a nomenclatura específica da disciplina e, principalmente, no que se refere à 
comunicação com o professor, apesar de todos terem intérpretes que lhes auxiliam nesse 
processo. Quanto às professoras, todas responderam que sentiram medo e insegurança quando 
receberam um aluno surdo. As professoras apontaram a comunicação como principal 
dificuldade na educação inclusiva, mas, que segundo eles, com a presença do intérprete o 
trabalho é facilitado. Foi demonstrado também que não existem modificações no trabalho para 
atender os alunos surdos, pois os docentes colocaram que para eles “todos são iguais”. Sobre as 
contribuições e as atitudes que deveriam ser tomadas para a inclusão real dos alunos também 
foi questionado e a maioria colocou a necessidade principalmente de capacitação profissional. A 
educação inclusiva é aquela que consegue oportunizar a todos igualmente, isso não significa 
homogeneizar todos, mas tratar cada um respeitando suas particularidades. 
 
Palavras - chave: Inclusão, surdos, educação, Biologia. 

 
8. SANTOS, F. N. dos. Dificuldades de alunos do ensino médio em relação aos conteúdos de 

genética. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Prof. Dr. Paulo Luiz Souza Carneiro). S235. 
CDD - 575.1. 
 
RESUMO: Este estudo objetivou identificar as principais dificuldades de alunos do ensino 
médio em relação aos conteúdos de Genética, verificando os possíveis obstáculos à 
compreensão destes. A amostra desta investigação envolveu 50 estudantes de cinco turmas do 
turno matutino, do 3º ano do Ensino Médio, de uma escola pública do município de Jequié. Foi 
utilizado o questionário como instrumento de coleta de dados visando a identificação das 
principais dificuldades dos alunos nos conteúdos de Genética abordados durante as aulas de 
Biologia. A análise dos dados revelou que existe uma heterogeneidade entre os alunos na 
avaliação das aulas com conteúdos de Genética. As aulas foram ministradas por uma única 
professora, na mesma Instituição de Ensino, indicando que cada estudante aprende de uma 
determinada maneira e evidenciando que diferentes estratégias de ensino devem ser utilizadas. 
Verificou-se também que a maior parte dos estudantes não obteve sucesso na aprendizagem 
dos conteúdos de Genética, devido à falta de atenção durante as aulas. Esse resultado 
demonstra que as aulas expositivas, apenas com a utilização de quadro-negro e giz, não 
despertaram a curiosidade e o interesse de todos os alunos, deixando-os desmotivados. Em 
relação às principais dificuldades apresentadas pelos alunos nas aulas de Biologia, com 
conteúdos de Genética destacam-se: os cruzamentos dos gametas na 1º e 2º lei de Mendel e do 
estabelecimento das proporções esperadas como resultado desses cruzamentos; compreender 
conceitos apresentados pela professora; entender a meiose e os movimentos dos cromossomos 
durante este processo e compreender os cromossomos em nível organizacional. Estas 
dificuldades mostraram-se intimamente ligadas às práticas desenvolvidas ou adotadas pela 
professora para conseguir uma maior atenção dos alunos ou a uma metodologia específica para 
algumas situações que exigem maior concentração daqueles para um melhor aprendizado. 
Assim, torna-se necessário o uso de metodologias diferenciadas, com o uso de materiais 
didáticos extras para complementação das aulas, visando resultados satisfatórios na 
compreensão dos conteúdos de Genética pelos alunos. 
 

Palavras-chave: dificuldades, ensino de genética, recursos metodológicos. 
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9. MORAES, F. de. O. O uso de anabolizantes entre os estudantes do ensino médio de escolas 

públicas de Jequié-BA. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). S82. CDD – 658.4095 
 
RESUMO: Os esteróides anabólicos androgênicos são hormônios que compreendem a 
testosterona e seus derivados. Na medicina, os esteróides anabolizantes são utilizados 
normalmente no tratamento de sarcopenias, do hipogonadismo, do câncer de mama e da 
osteoporose, entre outros. Nos esportes, são usados para o aumento da força física e da massa 
muscular, entretanto, os efeitos sobre o desempenho atlético permanecem, ainda, controversos. 
Os esteróides anabólicos podem causar diversos efeitos colaterais, como psicopatologias, câncer 
de próstata, doença coronariana e esterilidade. Estudos epidemiológicos apontam o problema 
acerca do uso de anabólicos, nos esportes, todavia, no Brasil não existem publicações 
substanciais sobre esse tema. Assim sendo, esta pesquisa objetivou analisar o uso de 
anabolizantes por estudantes da 3ª série do ensino médio do sexo masculino de três escolas da 
cidade de Jequié, nas quais 28, 29 e 40 foi o número de entrevistados, totalizando 97 alunos. Foi 
aplicado um questionário contendo 14 questões. Os resultados foram interessantes, pois ao 
analisá-los foi possível perceber que 12 alunos afirmaram já terem feito o uso de anabolizante, 
destacando-se a escola C, já que esta apresentou um número relevante de usuários que foi de 8 
alunos e as outras duas apresentou apenas 2 usuários por turma. Uma grande parte dos 
entrevistados possuía o conhecimento sobre algum tipo de esteróide, sendo na escola A 54% 
dos alunos entrevistados, na escola B 41% e na C 57,5% e os esteróides mais citados pelos alunos 
foram o complexo ADE com 50% de conhecimento, a Durateston com 36% e a Deca com 14%. 
Em uma das questões foi questionada a freqüência dos alunos nas academias da cidade de 
Jequié. Neste quesito pôde-se perceber que 43% dos entrevistados na escola A freqüentavam, na 
B apenas 17% e na C o valor foi de 40% e o mais interessante foram os motivos que os levavam a 
freqüentá-las, na qual a estética foi a pioneira das razões, sendo na escola A 42% dos alunos, na 
B 40% e na C 62,5%. Foi abordado também o conhecimento sobre os efeitos destas drogas 
quando são ilicitamente administradas no organismo, e uma grande maioria dos alunos 
apresentou este conhecimento, assim também os alunos que fizeram o uso ilícito dessas drogas, 
mesmo sendo do conhecimento deles os efeitos deletérios de tais substâncias quando mal 
dosadas no organismo.  
 
Palavras- chave: esteróides anabolizantes – conhecimento de esteróides pelos estudantes – o uso 
de esteróides anabolizantes - freqüência nas academias - educação em saúde. 

 
10. LEAL, F. M. R Caça, criação e conservação de espécies nativas na visão de criadores de 

Passeriformes do município de Jequié-BA. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Prof. Esp. 
Méd. Vet. Oscar Vitorino Moreira Mendes) L 471. CDD-577. 
 
RESUMO: O conhecimento do homem nativo e sua relação com a natureza vêm sendo estudado 
profundamente por diversas ciências com o propósito de expandir seus conhecimentos 
científicos unindo-os aos já existentes de populações tradicionais. Com base nessas informações, 
este trabalho objetivou identificar e analisar o conhecimento dos criadores de aves, no caso 
particular os Passeriformes, quanto a caça, a criação e a conservação de espécies nativas do 
município de Jequié-BA. Foram utilizados relatos orais dos informantes como instrumento 
metodológico. A coleta de dados foi realizada no período de Janeiro de 2006 a Outubro de 2007, 
através de uma entrevista informal com questões semi-estruturadas nas residências dos 
criadores localizadas no bairro do Joaquim Romão e Brasil Novo. Os dados adquiridos durante 
a entrevista foram gravados e depois transcritos. Através das informações foi possível perceber 
que a criação de pássaros nativos está relacionada à cultura dessas pessoas, sendo visto como 
lazer, como prática esportiva. Além de caça-los por essas razões também são criados pela beleza 
e pelo seu canto. Dentre os pássaros criados pelos criadores entrevistados o  Saltador similis  foi a 
espécie mais criada, segundo eles por ser um pássaro de fibra e possuir canto bonito. Por sua 
vez, essa prática cultural foi suporte à comercialização devido à lucratividade que se têm na 
venda de pássaros silvestres. De acordo com os dados analisados, vê-se que alguns informantes 
conseguem perceber a degradação que a fauna vem sofrendo a longo dos anos, por conta da 
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caça indiscriminada; em contrapartida, os entrevistados não tem consciência do incentivo que é 
dado às futuras gerações a essa cultura, que se tornou um problema ambiental, gerando um 
grande comércio, que é o tráfico de animais silvestres. Portanto, o tráfico é um problema sócio-
econômico que vem sendo estimulado pelo mercado nacional, e bem mais pelo internacional, 
por ser mais lucrativo. Sendo assim, fica evidente a necessidade em se adotar uma educação 
ambiental dentro da escola, onde os professores conscientizem os alunos para as consequências 
desencadeadas pela caça, criação e comércio de animais silvestres.  
 
Palavras- chave:  Educação ambiental, saber popular, etnoconservação. 

 
11. SANTOS, G. B. dos. O conhecimento de produtores rurais do município de Santa Inês-BA 

sobre métodos de propagação de plantas cultivadas. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Cláudio Lúcio 
Fernandes Amaral e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 

 

RESUMO: A aplicação do conhecimento que o homem tem em relação às plantas é muito ampla 
e resiste há séculos. Ele a utiliza nas mais diversas situações como para alimentos, remédios, 
moradias entre outros usos e já que a utiliza, e preciso que se saiba como usar as espécies 
vegetais, como cultivar, saber escolher o melhor método de dispersão, ou seja, o que trará um 
melhor resultado no que diz respeito à sanidade e produtividade do vegetal. Com base nisto o 
objetivo deste estudo foi identificar e analisar os saberes de produtores rurais sobre a utilização 
dos métodos de propagação de plantas, a origem do conhecimento, como se dá a transmissão e 
sua relevância na vida dos trabalhadores rurais. Para a execução da pesquisa usou-se como 
instrumento uma entrevista estruturada aplicada a 19 produtores rurais do Município de Santa 
Inês-BA.  Os resultados demonstraram que o conhecimento é adquirido na forma de 
ensinamentos no momento em que estão sendo realizadas atividades cotidianas como o 
trabalho agrícola e que a aquisição do conhecimento acontece na simples realização do trabalho 
das tarefas diárias.  A aprendizagem acontece de forma espontânea na medida em que pessoas 
convivem uma com as outras e atuam como difusoras e transmissoras do conhecimento. Na 
maioria das vezes, a aprendizagem é uma questão de necessidade, para aperfeiçoar os 
resultados obtidos. Alguns entrevistados atribuíram a escolha do método de cultivo à facilidade 
de adquirir o material biológico e ao tempo de desenvolvimento da planta. O destino dos 
produtos cultivados por 12 dos entrevistados é o comércio e o consumo da família; 3 cultivam 
apenas para consumir e 4 plantam somente para comercializar. Foi possível observar também 
que o uso ou não de métodos mais trabalhosos de propagação está diretamente ligado à 
realidade dos produtores que em sua maioria, são pequenos agricultores e praticam a 
agricultura familiar. 
 
 
Palavras-chave: Etnobotânica, Propagação de plantas, Conhecimento popular. 

 
12. SANTOS, G. B. dos. Os conhecimentos sobre Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 
de um grupo de professores de Ciências e Biologia de uma escola pública do Distrito de 
Florestal – Jequié-BA. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas e  Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não 
contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosa. É 
primariamente uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o homem, o qual  
pode ser envolvido secundariamente. A forma zoonótica tradicional desta doença atinge o 
homem principalmente quando da sua penetração  nos ambientes florestais, onde se localizam 
os focos naturais da doença. Essa enfermidade já foi descrita em todos os continentes, exceto na 
Oceania, sendo considerada uma das endemias que acomete os países da América, sobretudo, o 
Brasil. Na Bahia, ela é conhecida desde o início do século XIX. Na região de Jequié, sobretudo 
no Distrito de Florestal, a LTA vem apresentando alto índice de casos, causando sérias 
preocupações. Diante do exposto, o presente trabalho de pesquisa teve como objetivo identificar 
e analisar o conhecimento do corpo docente envolvido no ensino de Ciências e biologia de uma 
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escola pública do Distrito de Florestal- Jequié-BA no que diz respeito a Leishmaniose 
Tegumentar Americana. O estudo foi realizado no período de abril a outubro de 2007, com oito 
docentes da supracitada unidade de ensino, cujo prédio pertence ao município e tem convênio 
com o estado para o ensino médio. Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi pautada 
em entrevistas semi-estruturadas e a análise dos dados embasada na abordagem qualitativa. 
Com a análise dos resultados, pôde-se constatar que o conhecimento da quase totalidade dos 
docentes em relação à Leishmaniose Tegumentar Americana baseia-se no senso comum, com 
pouca fundamentação teórica de cunho científico, e que o fator endêmico influencia fortemente 
tanto a forma de aquisição como a precisão das informações obtidas. Consequentemente, os 
conceitos que norteiam os conhecimentos a respeito do vetor, agente etiológico, sintomas, 
transmissão e profilaxia da LTA são inconsistentes e muitas vezes confundidos pelos docentes. 
 
Palavras- chave: Leishmaniose Tegumentar Americana, Educação em Saúde, endemia, zoonose. 

 
13. NOVAIS, J. dos. S. As possíveis contribuições de um curso de extensão relacionado à 

temática aula experimental para a prática docente dos professores envolvidos. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Ricardo Jucá Chagas e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
14. SOUZA, J. B. O conhecimento tradicional de trabalhadores rurais sobre a relação 
polinização/fruticultura em uma região do perímetro de irrigação do Projeto Estreito-
Codevasf no município de Sebastião Laranjeiras-BA, Bahia, Brasil. Jequié, 2007. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Cláudio 
Lúcio Fernandes Amaral  e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: No cultivo de frutíferas, como a pinha e o maracujá, técnicas tradicionais de manejo, 
como a polinização manual, são amplamente utilizadas pelos pequenos produtores rurais que 
praticam a agricultura familiar. Desta forma, o conhecimento popular assume grande 
importância, pois permite aos agricultores a melhoria da produtividade de suas culturas 
agrícolas. Assim, o conhecimento tradicional permanece na cultura popular por toda geração, 
mas corre o risco de sofrer perdas de informações valiosas em virtude dos meios de 
comunicação e massa ou à medida que a educação formal retira os jovens do convívio com os 
mais velhos, durante uma parte do tempo, acarretando, assim, o seu desinteresse por este saber. 
Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo identificar e discutir o conhecimento dos 
trabalhadores rurais sobre a relação polinização/fruticultura. O estudo foi realizado em um 
trecho do Perímetro de Irrigação do Projeto Estreito, situado no município de Sebastião 
Laranjeira, Bahia. A pesquisa foi do tipo levantamento de dados com aplicação de formulário 
com questões abertas submetido a dez trabalhadores rurais. Apesar deles não entender o 
processo biológico da polinização eles conseguem relacionar a polinização como um dos fatores 
para a reprodução das plantas, pois eles verificam como conseqüência desse processo a 
formação do fruto. Os trabalhadores sabem da importância desse fenômeno, mediante seu 
conhecimento tradicional colocados em prática nas lavouras o qual é de extrema importância, 
uma vez que as modernas tecnologias não são acessíveis a eles.  

 

Palavras-chave: Etnobotânica, Conhecimento Tradicional, Polinização, Frutificação. 

 
15. ALMEIDA, J. S. Análise dos trabalhos apresentados na seção de ensino de Genética das 

Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Genética. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof Dr. Marcos Lopes de Souza e 
Prof. Dr. Paulo Carneiro). 
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RESUMO: Este documento contém resultados de uma pesquisa que analisou as características e 
as tendências da produção do conhecimento sobre o Ensino de Genética no Brasil, tomando 
como base empírica a produção apresentada no Congresso Brasileiro de Genética no período de 
1994 a 2007.Com o objetivo de esboçar o ‘estado da arte’ neste campo de investigação a presente 
pesquisa entre outros aspectos discute as temáticas mais recorrentes do ensino de ciências e 
mais enfaticamente, o ensino de genética. As variáveis investigadas nos 148 artigos foram: a 
quantidade de artigos por ano, a distribuição regional das publicações, o número de 
publicações por instituição, a filiação acadêmica dos autores, os autores que mais publicaram 
nessa área, o grau de escolaridade e a temática da publicação. O levantamento mostra que a 
maioria dos resumos apresenta poucos autores. A produção acadêmica está mais concentrada 
em cerca de dez instituições brasileiras, especialmente a USP, UFSC, UFMG, com mais de 30% 
da publicação. Dentre os temas mais abordados estão: os recursos didáticos, as concepções 
prévias, a relação ensino aprendizado e a formação de professores. Uma das conclusões é que a 
pesquisa em ensino de genética ainda não está consolidada, pois a cada ano há uma oscilação 
no número de trabalhos apresentados.   

 
Palavras-chave:Estado da arte, Ensino de Genética, Produção científica. 

 
16. BARRETO, J. P. A transversalidade na escola: o meio ambiente na rede municipal de 

ensino fundamental de Jequié-BA. - 2007. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Profª. Ms. 
Eunice Nunes Freitas). B263. CDD 372.35707. 
 
RESUMO: Este trabalho visa uma análise reflexiva sobre como a educação ambiental é enfocada 
nas escolas municipais de ensino fundamental de Jequié-BA, verificando também o 
desenvolvimento de projetos relacionados à temática Meio Ambiente. Alguns conceitos de 
Educação Ambiental são delineados, culminando-se com a apresentação do Tema Transversal 
Meio Ambiente discutido no Parâmetro Curricular Nacional como alternativa para o 
desenvolvimento dos projetos nas escolas. Para o levantamento de informação nesta proposta 
investigativa utilizou-se a abordagem qualitativa através de entrevistas com a coordenação de 
oito escolas, de três bairros periféricos da cidade de Jequié-BA, sendo que apenas três 
desenvolviam projetos de Meio Ambiente. A pesquisa consolida na identificação e averiguação 
de projetos desenvolvidos pelas instituições pesquisadas, assim como analisa os desafios 
enfrentados e a problematização das escolas que não trabalham com a referida temática. 
 
Palavras-chave: educação ambiental, projeto, escola e comunidade. 

 
17. OLIVEIRA, J. G. de. Os conhecimentos dos alunos do terceiro ano do ensino médio sobre 

temas da atualidade ligados à Genética Molecular. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou verificar se os alunos do ensino médio conseguem 
correlacionar os assuntos estudados em Genética com as questões presentes na sua realidade 
para que assim se tornem cidadãos capazes de entender e opinar sobre questões relacionadas 
aos avanços da ciência. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado a 
38 alunos do 3° ano do ensino médio noturno de uma escola pública de Jequié-BA. O 
questionário foi elaborado envolvendo situações-problema relacionadas a temas na área de 
genética tais como, exames de DNA, organismos transgênicos, clonagem, Projeto Genoma e 
melhoramento genético. A análise dos dados demonstrou que os alunos apresentam concepções 
alternativas a respeito de questões práticas ligadas ao seu dia-a-dia e uma grande dificuldade 
em correlacionar os conteúdos aprendidos na escola com o que é veiculado pela mídia em geral. 
Verificou-se que os alunos têm dificuldades em entender como é realizado os exames de DNA, 
e porque ele é utilizado em testes de identificação. Em algumas respostas foi verificado que 
talvez eles não sejam capazes de estabelecer uma relação entre os genes, cromossomos e DNA o 
que dificulta o entendimento sobre a produção de um alimento transgênico. Ainda relacionado 
às dificuldades com esses conceitos, percebeu-se que a maioria dos alunos acredita que apenas 
os genes determinam o comportamento da pessoa, esquecendo-se da importância da interação 
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entre genoma e ambiente. Além das dificuldades em conhecer e entender os conteúdos, os 
alunos também apresentaram dificuldades de interpretação das questões provocando ainda 
mais erros. Com base nos dados, conclui-se que é necessário repensar os métodos de ensino 
utilizados buscando aumentar o interesse e o aprendizado dos alunos. É preciso empreender 
esforços para que o ensino de genética não apenas explique tecnologias do mundo científico, 
mas também prepare o aluno de Ensino Médio para ter um posicionamento ético frente aos 
avanços do conhecimento científico nas áreas de Engenharia Genética e Biologia Molecular. 

 
Palavras-chave: avanços da ciência, ensino de genética, tecnologias.  

 
18. FREITAS, L. B. Percepção dos docentes do ensino fundamental de escolas municipais de 

Jequié-BA sobre a Conservação dos Recursos Hídricos. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Marluce Galvão 
Barretto e Profª. Ms. Silvana do Nascimento Silva). F  936  CDD 5551.48 CDD-658.4095. 
 
RESUMO: Este trabalho consiste em pesquisa com professores das Escolas da Rede Municipal 
do município de Jequié-BA. Tendo em vista o papel do professor em sala de aula e a 
necessidade de que este reflita sobre sua importância e sua prática no processo de ensino e 
aprendizagem no que diz respeito às questões ambientais é que se faz relevante esta pesquisa. 
Com o intuito de entender como a questão dos recursos hídricos está sendo trabalhada é que foi 
desenvolvida uma pesquisa qualitativa efetuada através de uma entrevista semi-estruturada 
aos professores do ensino fundamental das escolas localizadas na região periférica e na zona 
rural. O resultado da entrevista aos professores foi categorizado da seguinte forma: água 
enquanto preocupação ambiental, água enquanto prática docente e água enquanto conteúdo; a 
maioria dos docentes tem consciência de que há contaminação do manancial não somente no 
entorno das escolas, mas do manancial principal que corta a cidade, poucos professores tem 
esta noção do local de divergências de diferentes categorias que comprometem não só a saúde 
humana, mas como ambiental. O estudo demonstrou que a questão da conservação dos 
recursos hídrico no âmbito escolar, é muito preocupante, uma vez que os docentes e alunos 
ainda não se deram conta da eminência e escassez deste recurso e que ele não pode ser tratado 
de maneira distanciada das ações do homem. 
  
 Palavras-chave: Recursos hídricos, educação ambiental, ensino fundamental. 

19. SILVA, M. G. B. da. Um estudo de revisão bibliográfica sobre pesquisas que enfocam o 

Ensino de Evolução. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A monografia apresenta resultados de uma pesquisa que descreve o conjunto de 
artigos, dissertações e teses que tratam do Ensino de Evolução, realizados no Brasil nos últimos 
28 anos. Os documentos foram obtidos a partir das atas do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências, dos periódicos referentes à área de Ensino de Ciências no Brasil, e, das 
dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação do país. A análise permitiu 
caracterizar algumas tendências dessa produção com base nos seguintes descritores: autor; tipo 
de publicação; ano (apresentação ou defesa); instituições de origem; titulação; distribuição 
geográfica; nível de ensino e foco temático (problemáticas investigadas). Espera-se com o 
trabalho contribuir para a ampliação da divulgação das pesquisas no campo do Ensino de 
Biologia e, em específico, daquelas dedicadas a investigar a realidade do Ensino de Evolução 
em nossas escolas. 
 
Palavras- chave: Estado da arte, Ensino de Evolução, Ensino de Biologia. 

 
20. SILVEIRA, M. R.  A percepção de alunos do Ensino Fundamental sobre o conceito de 

Espécies Introduzidas. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
S589. CDD - 574 . 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi identificar e analisar o conhecimento adquirido 
por um grupo de alunos, da 5ª série do ensino fundamental, da escola estadual com a temática 
sobre “Espécies introduzidas” após a participação em um mini-curso. Realizou-se numa escola 
pública estadual de Jequié – BA, em 2007, com os alunos de uma turma da 5ª série do ensino 
fundamental composta por 29 alunos com idades entre 10 a 13 anos. Este trabalho foi realizado 
em três etapas: na primeira etapa foi aplicado um questionário com 05 questões abertas para 
verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao assunto a ser estudado, e com base 
nestes dados foi elaborada a intervenção, ministrada em três etapas, que abordou conceitos 
sobre: conceitos de espécies introduzidas, espécie nativa, espécie exótica, contaminação 
biológica, espécie invasora, os problemas causados pela espécie introduzida, exemplos dessas 
espécies, dicas para evitar espécies invasoras, dando enfoque para as espécies do rio de Contas. 
Durante o mini-curso foram utilizados painéis que explanavam os conteúdos e figuras sobre o 
assunto, além de leitura comentada e aula prática com material de peixes conservado, onde 
foram mostradas algumas espécies introduzidas do Rio de Contas e também algumas espécies 
nativas, para que os alunos soubessem que em sua região existe essa problemática em seguida 
foi desenvolvido um jogo denominado de Passe ou repasse do verdadeiro (V) e falso (F) e por 
fim aplicou-se outro questionário também com 05 questões referentes ao mini-curso intitulada 
de “Responda Rápido” para analisar quais as contribuições do mini-curso em relação à 
aprendizagem. Os resultados demonstraram que eles não possuíam conhecimentos prévios a 
respeito do assunto, e com os dados do último questionário percebeu-se uma melhora nas 
respostas, não totalmente, pois eles têm uma defasagem muito grande com a língua portuguesa, 
o que deve ser observada tanto na escrita como na interpretação das respostas e, portanto, torna 
difícil a comunicação. Em relação à temática, houve aprendizagem com os conceitos de espécies 
nativas e espécies introduzidas e os impactos que essas espécies introduzidas causam ao 
ambiente. Em suma, esta pesquisa evidencia a relevância da inclusão de trabalhos que abordem 
aspectos da realidade dos alunos nas aulas de Ciências.  
 

Palavras- chave: Conservação da biodiversidade; Espécies introduzidas; Educação ambiental. 

 
21. LIMA, N. G. Representação dos animais na Literatura Infantil. Jequié, 2007. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Marluce 
Galvão Barretto e Prof. Dr. Marcos Lopes). 
 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com professores do ensino fundamental em três escolas da 
rede pública situadas no município de Maracás-Bahia, objetivando retratar a concepção dada 
aos animais na literatura infantil e analisar a utilização da literatura infantil a partir da 
perspectiva dos professores de 1ª a 4ª série. A pesquisa foi realizada na perspectiva da 
abordagem qualitativa e a técnica utilizada para coletar os dados foi a entrevista semi-
estruturada realizada com oito professores. Os dados obtidos foram disponibilizados em 
categorias, as quais foram denominadas eixos temáticos. As questões escolhidas para 
entrevistas estão incluídas em três eixos: o eixo temático I retrata o significado da literatura 
infantil, o eixo temático II os tipos de literatura infantil trabalhada e o eixo temático III a relação 
da literatura infantil com os animais. Os resultados obtidos demonstraram que a literatura 
infantil tem papel social importante sendo necessário, portanto, atrelar a literatura infantil à 
informação, pois poucos professores vêem ou trabalham esta modalidade de literatura 
buscando sua função informativa. Os resultados evidenciaram que alguns animais como lobos e 
jacarés são desprezados pelas crianças, devido sua vilania na literatura infantil. Pode-se afirmar 
ainda que os professores têm conhecimento da influência da literatura infantil na vida dos 
alunos, além disso enfatizam que os estereótipos criados em torno dos seres vivos, neste tipo de 
literatura, podem ser desmitificados se as crianças tiverem uma educação ecológica mais eficaz. 

 

Palavras- chave:  animais, literatura infantil, professores, educação básica.  

 
22. MOREIRA, R. L. Conhecimento de um grupo de alunos de uma escola do povoado 

Cachoeirinha (Jequié-BA) sobre a macroflora do Rio das Contas. Jequié, 2007. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes 
de Souza). M839. CDD 372.357. 



 
 

 

213 

 
RESUMO: O presente trabalho foi realizado numa escola ribeirinha ao Rio das Contas, no 
povoado da Cachoerinha, município de Jequié-BA, tendo como objetivo principal conhecer e 
analisar o conhecimento de um grupo de alunos sobre a macroflora que sobrevive associada ao 
rio. Os participantes foram 14 alunos de 5ª e 6ª série, sendo metade do sexo feminino e metade 
do sexo masculino, apresentando faixa etária entre 11 e 17 anos. Para tanto, desenvolveu-se uma 
pesquisa qualitativa segundo a concepção de Minayo (1994), por meio de entrevistas 
individuais semi-estruturadas. O roteiro para as entrevistas foi dividido em duas partes: na 
primeira parte perguntou-se sobre o contato do aluno com o rio e a diversidade das plantas 
observada pelo aluno; na segunda parte do roteiro foram feitas perguntas sobre as 
características morfológicas, reprodução, nutrição e trocas gasosas das plantas citadas por cada 
entrevistado na primeira parte, bem como sobre a relação da planta com ambiente aquático. O 
fato dos alunos residirem na zona rural num povoado ribeirinho contribuiu para o sucesso 
deste trabalho. Os alunos apresentaram um conhecimento bastante relevante para alunos de 5ª 
e 6ª série do ensino fundamental, tanto com relação ao rio como relacionado à macroflora 
associada ao mesmo. Os alunos entendem a importância do rio para a sobrevivência dos seres 
vivos; demonstraram conhecimento sobre as consequências da poluição bem como sobre as 
verminoses que proliferam em águas poluídas, apesar de poucos abandonarem o contato com a 
água do rio. Foram citadas as seguintes plantas: baronesa (mais citada); limo; vitória-régia, que 
é endêmica da Amazônia, provavelmente referindo-se as ninféias encontradas na região, as 
quais apesar do parentesco e similaridade com a vitória-régia são bem menores em escala de 
tamanho; e as espécies introduzidas: algaroba; mamona; piri e dandá. O conhecimento dos 
alunos sobre a nutrição e trocas gasosas realizadas pelas plantas é naturalmente básico e 
superficial, enquanto o desconhecimento sobre a reprodução destes vegetais é improvável e 
evidencia a dificuldade dos alunos para associar seus conhecimentos adquiridos no cotidiano 
rural com os conhecimentos estudados na escola. De qualquer maneira, esses dados podem 
servir para uma futura intervenção que pode ser feita tanto pela pesquisadora quanto por 
outros alunos ou professores que o desejarem. 
 

Palavras- chave:  Rio das Contas, escola ribeirinha, conhecimento da macroflora. 

 
23. LIMA, S. F. de. O conhecimento adquirido por um grupo de alunos de uma comunidade 
ribeirinha na cidade de Jequié-BA, após a participação em um mini-curso sobre o tema 
“Peixes”.  Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá-Chagas e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
L71. CDD-372.35. CDD – 658.4095. 
 
RESUMO: A comunidade ribeirinha da Cachoeirinha, bairro de Jequié-BA, fica às margens do 
rio de Contas e desenvolve várias atividades relacionadas ao rio. Estas variam desde atividades 
econômicas como a pesca e a agricultura até atividades de lazer. A pesca é realizada de modo 
artesanal por pescadores nativos e/ou seus filhos. Considerando que a comunidade em estudo 
tem uma escola que atende aos filhos dos pescadores e que a maioria dos alunos desta está 
ligada ativamente a atividade de pesca, torna-se interessante a utilização de uma intervenção 
abordando um tema próximo da realidade dos alunos. Assim, o objetivo do presente trabalho 
foi identificar e analisar o conhecimento adquirido por um grupo de alunos, da 5ª série do 
ensino fundamental, da comunidade em relação à temática “Peixes” após a participação em um 
mini-curso. Este trabalho foi realizado em duas etapas: na primeira etapa foi aplicado um 
questionário para verificar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao grupo a ser 
estudado, e com base nestes dados foi elaborada a intervenção, ministrada em três etapas, que 
abordou conceitos sobre: evolução, anatomia, fisiologia e ecologia do grupo Peixes, dando 
enfoque para as espécies do rio de Contas. Os dados obtidos foram apresentados em tópicos. 
No tópico, Concepção dos alunos sobre os peixes, foi possível verificar que os alunos 
apresentavam um saber cotidiano sobre o grupo, o que foi constatado nas respostas sobre: 
Quem são os peixes? Alimentação? Também foi possível verificar, neste tópico, que após a 
intervenção, os alunos ampliaram seus conhecimentos, pois passaram citaram mais sobre os 
aspectos anatômicos e reprodutivos do grupo estudado. No tópico Importância dos peixes para 
o ambiente aquático, foi possível verificar que os alunos não apresentavam nenhum 
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conhecimento sobre a importância da manutenção e conservação dos ambientes aquáticos. E 
esses dados foram constatados mesmo após a intervenção, não havendo, portanto, mudanças 
neste conhecimento. No tópico Relevância dos peixes para a localidade dos alunos, foi 
verificado que os peixes têm uma grande relevância para a comunidade, pois os alunos citaram 
que os mesmos são importantes para alimentação, sobrevivência, pesca e comercialização. E 
esses dados foram confirmados após a intervenção. No tópico Análise dos desenhos feitos pelos 
alunos, antes da intervenção foi verificado que a espécie mais citada pelos alunos nos desenhos 
foi uma espécie introduzida no rio de Contas, e após a intervenção, houve mais citações de uma 
espécie nativa do rio. Além disso, antes da intervenção nenhum dos alunos identificou as 
estruturas desenhadas, e após a intervenção todos os alunos identificaram a estruturas nos seus 
desenhos. Além desses tópicos, foi possível verificar a grande dificuldade que os alunos da rede 
pública de ensino enfrentam em relação à leitura e escrita. Após a intervenção foi possível 
perceber a relevância da inclusão de trabalhos que abordem aspectos da realidade dos alunos 
no ensino de Ciências.  
 
Palavras-chave: comunidade ribeirinha, rio de Contas, peixes, ensino de Ciências. 

 
24. SANTOS, S. B. dos. Conhecimentos de um grupo de alunos do ensino médio sobre a 

importância do processo reprodutivo das Angiospermas. Jequié, 2007. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de 
Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com estudantes da terceira série do ensino médio, em três 
escolas da rede pública de ensino, no município de Jequié, Bahia, visando investigar o 
conhecimento prévio dos alunos do ensino médio acerca dos processos reprodutivos das 
angiospermas. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário sobre o 
conteúdo proposto, aplicado a 30 alunos do ensino médio, todos da terceira série. Os dados que 
foram obtidos foram analisados, expostos em tabelas e posteriormente discutidos. Por meio da 
análise e discussão desses dados foi possível perceber que os alunos ainda têm muitas 
dificuldades no que diz respeito às conceituações e conhecimentos sobre a reprodução das 
angiospermas de uma forma geral. Foi investigado também se os alunos sabiam a importância 
econômica, médica, industrial e ecológica das angiospermas, porém, as repostas obtidas 
evidenciaram uma possível falta de conhecimento do assunto questionado, algo que é muito 
grave, pois, demonstra que esses alunos vão sair do ensino médio sem possuir uma visão da 
verdadeira importância desse grande grupo vegetal. Portanto, conclui-se que para tentar 
corrigir um pouco esse “déficit” educacional, já apontado nesse trabalho, os professores 
precisam discutir os assuntos da botânica em suas aulas não deixando-os para segundo plano e, 
além disso, buscando metodologias que facilitem um verdadeiro aprendizado, mostrando para 
esse aluno a importância desse conhecimento para a vida deles. 
 
Palavras- chave: Ensino de Botânica, Ensino Médio, Angiospermas. 

 
25. SANTOS, V. S. dos. Problemas e desafios da Educação Ambiental no ensino fundamental. 

Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof Dr. Marcos Lopes). 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
26. MIRANDA, V. S. Uso de modelos cromossômicos no ensino de genética. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Paulo Luiz Souza Carneiro e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A genética é uma ciência que desperta grande interesse por tratar de temas que estão 
diretamente relacionados com a vida do homem. Muitas questões que nos defrontamos 
diariamente como indivíduos e como sociedades envolvem essa disciplina. Entretanto, a 
genética é considerada pelos estudantes como difícil de aprender. Essa dificuldade é atribuída 
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tanto ao conteúdo de genética, o qual exige do aluno conhecimentos prévios em diversas áreas, 
quanto à metodologia adotada pelos professores da disciplina que explicam os conceitos e 
processos de maneira separada e defasada sem explicitar as relações existentes entre eles. Dessa 
forma, esse estudo objetivou analisar a contribuição dos modelos didáticos no aprendizado de 
genética. A intervenção foi realizada durante as aulas da II unidade dos alunos de 3º ano do 
ensino médio de uma escola pública da cidade de Jequié-BA, os quais construíram os modelos 
tridimensionais que foram posteriormente utilizados na abordagem de temas relacionados à 
genética. A coleta de dados se deu mediante uma entrevista que continha 6 questões aplicada 
aos discentes. Os resultados permitiram identificar que o uso dos modelos cromossômicos no 
ensino de genética contribui para estimular o interesse do aluno e facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. Os alunos ao construírem seus modelos se sentem motivados a participar das 
aulas as quais se tornam mais dinâmicas e atrativas e esse contato estimula a curiosidade além 
de favorecer na visualização do que está sendo exposto. Ao se trabalhar com esse tipo de 
material, eles conseguem construir um modelo mental do conteúdo abordado.  Conclui-se que o 
uso de modelos didáticos, embora não seja a solução para os problemas de aprendizagem dos 
conteúdos de genética pode ser um grande facilitador desse processo, no entanto é necessário 
que o professor tenha segurança no conhecimento científico e na utilização desse recurso como 
material didático.   
 
Palavras- chave: ensino de Genética, modelos tridimensionais, intervenção.  

 

 
2007.2 (21 alunos) 

 
1.Aparecido. NOME DA MONO. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
2. SILVA, B. G. da. Avaliação da abordagem do conteúdo esquistossomose nos livros 
didáticos adotados pelas escolas situadas nos locais endêmicos do município de Jequié-BA. 
Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof Dr. Marcos Lopes Souza). 
 
RESUMO: O presente estudo surgiu da necessidade de se averiguar como os livros didáticos 
das escolas dos bairros endêmicos da cidade de Jequié-BA apresentam o conteúdo 
esquistossomose, visto que, apesar de controlada, é uma das parasitoses de maior preocupação 
no centro de Epidemiologia da referida cidade, especialmente pelos transtornos que esta doença 
provoca em humanos. Cabe então ao docente tratar o assunto de maneira informativa, 
preventiva, considerando os alunos como agentes disseminadores destas informações. Foi 
seguindo a vertente educação/saúde/educação que este trabalho estruturou-se, buscando 
analisar de maneira criteriosa cinco livros didáticos adotados pelas escolas desses bairros, com o 
auxílio de uma tabela composta por parâmetros abordados e classificados em Fraco, Regular, 
Bom e Excelente. O resultado que mais se destacou nesta pesquisa, dentre outros, foi o fato de 
dois livros apresentarem padrão Fraco e três, Excelente, para o parâmetro Morfologia, Formas 
de Contágio, Profilaxia, Tratamento. Esse fato evidenciou a necessidade de professores estarem 
constantemente analisando os livros que adotam, além de não estarem utilizando-os como 
recurso didático único, mas sim, buscar vias alternativas de recursos e informações para as 
aulas, sejam elas expositivas ou teórico-práticas. 
 
Palavras- chave: Não apresentou palavras-chave. 
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3. PINTO, C. M. Percepção dos moradores de Barra do Rocha sobre a poluição no Rio das 

Contas. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Profª. Ms. Cláudia Coelho Santos). P727. CDD- 577.5. 
 
RESUMO: A exploração dos recursos naturais tem acarretado diversos problemas ambientais, 
com consequências locais e até mundialmente. Diante disso, os recursos hídricos, têm sofrido 
constantemente com a ação nociva do homem sobre eles. Tornando imprescindíveis levar a 
população a discutir como se relacionar com este recurso, de forma sustentável. Esse trabalho 
foi realizado com moradores do município de Barra do Rocha-BA, tendo como objetivo 
identificar suas percepções sobre as possíveis intervenções humanas que vêm impactando o Rio 
das Contas; verificar se estas ações interferem nos diversos usos que podem ser feitos do rio. 
Nesta pesquisa, a Educação Ambiental vem como um agente de mudanças, informação e 
sensibilização da população, na conservação deste recurso. Para isto, foi desenvolvida uma 
pesquisa qualitativa, utilizando como técnica de coleta de dados, uma entrevista semi-
estruturada. Os resultados da pesquisa mostraram que os entrevistados percebem a degradação 
que vem ocorrendo no rio, e apresentam sugestões para que haja uma mudança nesse quadro, 
porém a maioria não participa de reuniões ou debates que discutam essa questão, apesar de 
considerarem importantes essas ações. O que torna mais difícil seu envolvimento. O 
conhecimento dos entrevistados sobre as ações de Educação Ambiental ainda é limitado 
indicando assim que torna-se urgente a inserção desse tema na comunidade, para que as 
pessoas se conscientizem quanto a importância de se relacionar em harmonia com o meio 
ambiente. Pois, a partir do momento que o individuo percebe realmente o que está ocorrendo 
ao seu redor, ele será sensibilizado e impulsionado a mudar em favor de uma melhoria na 
qualidade ambiental. 
 

Palavras- chave: Rio das contas, Barra do Rocha, Educação Ambiental. 

4.Conceição de Oliveira DEODATO. O conhecimento de um grupo de caçadores da 
comunidade de Entroncamento de Jaguaquara sobre a caça de mamíferos silvestre na região. 
Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof Dr. Marcos Lopes Souza e Prof. Oscar Vitorino M. Mendes). D465.   CDD 
37235707. 
 
RESUMO: A etnozologia é o estudo das manifestações humanas (afeição, repúdio ou 
reverência) referentes à fauna. Uma dessas manifestações é a caça, a qual permeia a cultura de 
diversos povos, de modo que estes repassam os costumes e tradições de geração a  geração. 
Com base nesse princípio, este trabalho objetivou identificar e analisar as razões culturais que 
levam  os caçadores a praticarem  a caça e fazer um levantamento dos animais que mais sofrem 
com a pressão de caça. Os caçadores que participaram do estudo residem na comunidade de 
Entroncamento de Jaguaquara-BA. Os dados foram obtidos por meio de formulário aplicado a 
dez caçadores. Os resultados demonstraram que, geralmente, os caçadores aprendem a caçar na 
infância com seus pais, avôs e pessoas mais velhas de sua convivência que lhes ensinaram a 
prática da caça. As espécies mais visadas na caça planejada são caititu e o veado catingueiro, 
enquanto que na ocasional, a espécie mais abatida é o tamanduá colete. O prazer pessoal em 
realizar a caça é o motivo principal dos caçadores em desenvolver essa prática. Apenas  um 
caçador realiza caça comercial e outro realiza para sua própria subsistência. Os critérios de 
aceitação ou repudio da caça sempre estavam relacionados a uma característica marcante de 
cada espécie. Os animais eram aceitos em virtude de sua carne possuir um sabor agradável, 
pela "beleza" do seu pelo e/ou para uso medicinal. Outras espécies eram consideradas 
"desagradáveis" por possuírem características com  forte odor ou presença de espinhos e/ou 
sabor desagradável. Para os caçadores, os mamíferos são importantes devido à tradição da caça. 
A visão antropocêntrica ficou mais evidente quando os caçadores mencionaram que os animais, 
em, especial, os mamíferos existiam para serem caçados, não os vendo como seres importantes 
para a natureza. A falta de fiscalização e de projetos de conscientização da preservação da fauna 
leva a crer que o conhecimento tradicional deve ser trabalhado e moldado a fim de preservar a 
fauna existente e, dessa forma, evitar possíveis perdas no futuro bem próximo. Nessa direção, a 
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escola pode ter um papel relevante na sensibilização e motivação dos alunos para que 
desenvolvam atitudes de preservação e conservação da natureza.  
 
Palavras- chave: etnozoologia; caça; fiscalização. 

 
5. SANTOS, C. O. dos. O meio ambiente na visão de estudantes do ensino fundamental do 

distrito de Mata de Aliança, Amélia Rodrigues-BA. Estado da Bahia. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Ricardo Jucá-Chagas e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). S234. CDD 304.42. 
 
RESUMO: O avanço das atividades humanas vem causando rápidas modificações ambientais, o 
que constitui uma constate ameaça para a biodiversidade e possivelmente está relacionada ao 
nível da compreensão e percepção da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. 
Neste contexto, as atividades desenvolvidas nas indústrias de cana-de-açúcar aliadas à ausência 
de atitudes ecologicamente recomendáveis, ao longo dos anos, vêm apresentando-se de forma 
extremamente degradadora do meio ambiente. Nesse sentido, o presente estudo teve por 
objetivo averiguar os conhecimentos prévios de alunos do ensino fundamental, moradores do 
distrito de Mata de Aliança, BA, sobre o meio ambiente e os problemas ambientais locais, 
sobretudo causados pela indústria canavieira. Os resultados permitiram observar que a 
percepção do termo meio ambiente definida pelos alunos privilegia basicamente a visão de que 
o ambiente existe para satisfazer as necessidades do ser humano, na garantia de sua 
sobrevivência. Por outro lado, de forma expressiva, os alunos entendem como negativa a 
relação de dominância que a humanidade vem estabelecendo com o meio que vive. No que se 
refere ao ambiente local, à análise das respostas mostram que os principais problemas 
ambientais identificados pelos alunos estão ligados à infra-estrutura do distrito e às atividades 
industriais desenvolvidas pela usina cana-de-açúcar presentes na localidade. Em última análise, 
os participantes demonstraram que a degradação ambiental decorre, sobretudo pela ação 
antrópica. Com base no levantamento das concepções acerca do meio ambiente, foi possível 
identificar a necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental nas escolas, buscando formar 
cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade sócioambiental de modo 
comprometido com a qualidade de vida da sociedade local e global. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente, problemas ambientais, cana - de- açúcar, educação. 

 
6. NUNES, C. B. Análise do tema pediculose nos livros didáticos de ciência dos 1º e 2º ciclos 

do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de Jequié-BA. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A seleção dos livros didáticos tem sido foco de inúmeras discussões no que diz 
respeito à qualidade do seu conteúdo. Em busca da melhoria da qualidade dos livros didáticos 
o MEC resolveu fazer uma rigorosa avaliação dos conteúdos pedagógicos a fim de amenizar 
essa problemática. Mesmo com tanto empenho, ainda encontra-se no mercado muitos livros 
apresentando falhas em seu conteúdo que podem vir a comprometer na aprendizagem 
daqueles a quem for destinado. Um assunto importante a ser discutido nos materiais escolares é 
a pediculose, doença considerada como um grande problema de saúde pública sem controle 
efetivo dos órgãos responsáveis e atingindo, em especial, crianças em faze escolar. Nesta 
perspectiva, este trabalho teve como objetivo analisar a abordagem dada ao tema pediculose 
nos livros didáticos de Ciências (de 1º e 2º ciclo do ensino fundamental) de algumas escolas 
públicas e privadas de Jequié utilizando critérios como: Conteúdos teóricos, recursos visuais, 
atividades propostas e formação dos autores, a fim de verificar se o conteúdo é abordado de 
forma coerente ou não, pois a falta de conhecimento sobre a doença pode ocasionar sérios 
problemas de saúde. Das 8 coleções pesquisadas (27 livros), 6 (8 livros) apresentam o tema 
pediculose. Esses livros, em linhas gerais, teciam comentários superficiais sobre o tema (citando 
o causador da doença), mas não atendendo as expectativas de um ensino de Ciências que 
favoreça a formação da cidadania, pois apenas um livro comentou sobre o contágio e o 
tratamento da pediculose e nenhum discutiu sobre as formas de prevenção dessa doença e 
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muito menos sobre os fatores ambientais que influenciam na sua incidência. Verificou-se 
também que os autores pouco se preocupam em expor figuras ilustrativas ou propor atividades 
educativas que pudessem auxiliar professores a trabalhar com o assunto em sala de aula como 
também ajudar os alunos a contextualizar sobre o que foi falado ou lido sobre a doença. Com 
isso, concluiu-se a necessidade de os autores de livros de Ciências abordarem melhor o tema 
pediculose em seu conteúdo e, ao mesmo tempo, que o professor possa fazer uma  avaliação 
criteriosa dos livros para que seja feito um trabalho efetivo de educação em saúde, contribuindo 
assim para a diminuição da incidência desta doença em sala de aula. 
 
Palavras-chave: pediculose, livros escolares; educação em saúde. 

 
7. HUNALDO, A. dos. S. Concepções dos Meliponicultores da região de Itaberaba-BA, sobre 

a importância das abelhas sem ferrão. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). H913.CDD-
638.1. 
 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi registrar e analisar as concepções dos 
meliponicultores da região de Itaberaba-BA sobre a importância das abelhas-sem-ferrão. Para a 
amostra da pesquisa foi utilizada um total de dez pessoas sem distinção de idade e sexo. Essas 
pessoas participam da Associação de apicultores e meliponicultores de Itaberaba-BA. A coleta 
das informações foi feita por meio de uma entrevista semi-estruturada, dirigida para cada uma 
das pessoas. Para uma melhor análise dos dados, este foi dividido em quatro categorias 
baseadas nas perguntas da entrevista. Com base nas informações obtidas pode-se observar que 
esses meliponicultores em sua maioria utilizam as abelhas como uma fonte de renda para 
subsistência da família ou pelo gosto de criar esses insetos. Os mesmos afirmaram que as 
abelhas têm um papel fundamental na perpetuação de várias espécies vegetais, mostrando que 
se um dia as abelhas fossem extintas muitos desses vegetais estaria em sérios riscos de extinção. 
Concluiu-se que esses meliponicultores apresentam grande conhecimento em relação às 
abelhas-sem-ferrão, não apenas relevando a importância comercial, mas também mostrando a 
importância ambiental destas. 
 
Palavras-chave: Meliponicultores, abelhas-sem-ferrão, concepções. 

8. BARRETO, F. O.  Biodiesel: um tema contemporâneo no ensino de Biologia. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação (Orientador: Dr. 
Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). B262. CDD 372.357. 
 
RESUMO: O biodiesel, fonte de energia renovável oriunda de óleos vegetais e gordura animal, 
está cada vez mais presente nas pesquisas científicas em todo o planeta. Este trabalho apresenta 
resultados de um estudo cujo objetivo foi analisar as concepções dos estudantes do ensino 
médio sobre o tema biodiesel. Participaram desta pesquisa trinta e dois alunos do segundo ano 
do ensino médio de uma instituição de ensino da rede pública estadual situada na cidade de 
Jaguaquara-BA, Brasil. O instrumento de coleta dos dados utilizado foi um questionário 
contendo nove questões abertas e uma de múltipla escolha. Os resultados permitiram 
identificar que a maioria dos alunos apresenta conceitos simples e vagos sobre o biodiesel, 
contudo citam o caráter ecológico que o tema também abrange. Pôde-se destacar neste trabalho 
que grande parte dos estudantes revelou ser essencial a inclusão de temas contemporâneos, 
como o biodiesel, no ensino médio. Grande parte dos alunos sugeriu palestras, oficinas e a sala 
de aula como espaço de discussão e aprendizagem sobre esta temática, sendo que revelaram 
não terem percebido a abordagem deste tema em nenhuma disciplina. No mundo atual, estes 
conhecimentos, de forma contextualizada socialmente, se tornam essenciais para a inserção do 
cidadão no mercado de trabalho e para a compreensão dos fenômenos da natureza e da 
tecnologia que está a sua volta. Neste sentido, é necessário que o processo educativo inclua 
novos conteúdos no ensino médio conectando os conhecimentos atuais com a realidade do 
estudante, utilizando diferentes metodologias, para que este perceba a ligação entre ciência, 
tecnologia e sociedade, essencial para seu posicionamento crítico em diferentes situações no seu 
cotidiano. 
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Palavras-chave: Biodiesel, Ensino de Biologia, Concepções de Alunos. 

 
9. BISPO, G. B. dos. S. Aranhas como insetos: uma análise etnozoológica no povoado de Porto 

Alegre, Maracás-BA. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Lílian Boccardo). 
 
RESUMO: A etnoaracnologia é o ramo da etnozoologia no estudo de saberes e práticas 
populares relacionados com os aracnídeos, buscando em sentido amplo, entender como as 
comunidades humanas percebem, classificam e usam esses artrópodes em seu cotidiano. 
Admitindo-se as interações dos humanos com os aracnídeos tanto em ambientes naturais 
quanto doméstico, bem como as variações culturais no conhecimento local, este estudo 
objetivou registrar os pensamentos, os sentimento e os comportamentos dos moradores do 
povoado de Porto Alegre (Maracás-BA) sobre as aranhas. O trabalho de campo, realizado no 
período de março a outubro de 2007, envolveu indivíduos de ambos os gêneros e com idades 
variando entre 10 e 80 anos. Foram realizados testes projetivos utilizando exemplares fixados de 
aranhas (caranguejeiras e outras espécies) e entrevistas semi-estruturadas em diferentes espaços 
culturais. As entrevistas gravadas, suas transcrições e os registros fotográficos encontram-se no 
Laboratório de Zoologia de Invertebrados da UESB- Jequié. Os resultados foram analisados 
pelo modelo das diversas competências individuais com enfoque emicista-eticista e os controles 
realizados por meio de entrevistas repetidas, em situações sincrônicas e diacrônicas. Dentre os 
entrevistados, 17,65% não consideraram as caranguejeiras como aranhas. Por outro lado, todos 
classificaram as aranhas como "insetos" considerando os seguintes critérios: as injúrias advindas 
da liberação dos pelos provocadores de queimaduras, cegueiras e alergias (no caso das 
caranguejeiras); as picadas causadoras de ferimentos; porque vivem no mato; por seu aspecto 
morfológico; e por sua inutilidade. Estudos taxonômicos revelam um padrão em rotular 
animais não-insetos como "insetos" dos quais podem ser citados, além das aranhas, escorpiões, 
miriápodes, sapos, lagartixas, cobras e até mesmo seres humanos. Reações de repulsa e medo 
(mesmo dos exemplares fixados) foram registradas durante as entrevistas. Nessas situações a 
agressividade das aranhas foi o aspecto enfatizado. A hipótese da ambivalência 
entomoprojetiva tem sido utilizada para explicar a construção do domínio semântico "inseto" 
considerando a projeção de sentimentos de nocividade, periculosidade, repugnância, medo e 
menosprezo das pessoas em relação aos "insetos" determinados culturalmente. Alguns 
entrevistados citaram buracos, tocas no mato, teias e domicílios como habitat das aranhas. 
Aspectos reprodutivos e sazonais restringiram-se às suposições da existência de machos e 
fêmeas e nascimento por meio de ovos e do mato e, de maior ocorrência no período chuvoso. Os 
resultados obtidos permitem afirmar que o conhecimento dos moradores do povoado de Porto 
Alegre em relação às aranhas pode ser considerado restrito e influenciado pela representação 
afetiva. 
 

Palavras- chave: Etnozoologia; Etnoaracnologia; Conhecimento Tradicional; Araneae. 

 
10. CASTRO, J. A. Levantamento do conhecimento dos “sem terra” do assentamento 

Palestina, Cravolândia, Bahia a respeito do uso de plantas medicinais. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Profª. Drª.Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
11. SANTOS, J. de. S. NOME DA MONO. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
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12. ALMEIDA, K. B. O Educar para a Sexualidade: Uma contribuição da orientação Sexual na 

prevenção da gravidez não planejada. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Josmar Barreto Duarte)B262. CDD 372.357. 
 
RESUMO: A adolescência é tida como uma etapa de grandes mudanças na vida do ser humano 
é o período onde a sexualidade manifesta-se com mais intensidade, sexualidade essa 
considerada como algo essencial à vida e a saúde. O presente estudo reflete o quanto à escola 
tem contribuído na aquisição de conhecimentos sobre a sexualidade como uma das maneiras de 
garantir que as adolescentes obtenham prazer em seus relacionamentos, sendo que quanto mais 
informações, esclarecimentos, diálogos e cumplicidade menos problemas os jovens estarão 
dispostos evitando assim se expor a sérias consequências como uma gravidez não planejada. 
Observou-se que o principal papel da orientação para a sexualidade na escola é possibilitar ao 
jovem reorganizar sua ideologia sobre a sexualidade, um trabalho sistemático que irá clarificar 
justamente o questionamento sobre os valores vigentes e possibilitar ao jovem ampliar sua 
autonomia e descobrir  seus próprios valores diante da sexualidade. O enfoque utilizado nessa 
pesquisa será quanti-qualitativo, com o uso de questionários semi-estruturados composto por 
vinte questões, que aborda dentre outros a posição da escola, as reações da família e do parceiro 
diante da gravidez. Dentre algumas conclusões está que a escola pouco tem contribuído para a 
formação de cidadãos críticos, observou-se também que a família tem se mostrado distante 
quando o assunto é sexualidade. A orientação sexual constitui um dos temas transversais 
propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/MEC) e deve ser trabalhado nas 
escolas a fim de proporcionar aos adolescentes o poder de decisão e de responsabilidade pelas 
escolhas, atitudes e comportamentos. Também deverá ser constituído com uma boa relação 
professor X aluno, relação que deve ser estabelecida com diálogo e respeito. 
 
Palavras- chave: Gravidez não planejada, orientação sexual, sexualidade, escola, adolescência. 

 
13. SANTANA, L. C. O comércio de peixes ornamentais em algumas cidades da região sul e 

sudeste da Bahia: concepções dos comerciantes. Jequié, 2007. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas). 
 

RESUMO: Foram objetivos deste trabalho avaliar as espécies de peixes ornamentais utilizadas 
na aquariofilia em algumas cidades da região sul (Itabuna e Ilhéus) e sudoeste (Jequié e Ipiaú) 
da Bahia, verificar a percepção dos comerciantes (funcionários e proprietários de lojas de 
aquariofilia) quanto às questões legais e ambientais pertinentes a esta atividade e investigar o 
conhecimento deles quanto à biologia das espécies comercializadas. Para isso foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, onde foram entrevistados 10 comerciantes de oito lojas distintas. Como 
instrumento de coleta de dados foi utilizado uma entrevista semi-estruturada contendo 
questões referentes ao comércio de peixes ornamentais. Com análise dos resultados foi 
evidenciado que o conhecimento dos entrevistados a respeito das questões legais e ambientais 
deste comércio é precário. Os proprietários e funcionários de lojas de aquariofilia não orientam 
seus clientes adequadamente, deixando de fornecer a este informações importantes sobre os 
cuidados ambientais que esta atividade requer. Verificou-se que muitas espécies de peixes 
utilizados nesta região para aquariofilia são introduzidas de outros paises e possuem potencial 
para causar danos irreparáveis caso seja inseridas fora da sua área de distribuição natural, 
podendo ameaçar ecossistemas, habitats ou outras espécies. Sabendo desses resultados torna-se 
necessário uma melhor formação desses profissionais, com maior esclarecimento e valorização 
deste comércio.    
 

Palavras-chave: aquariofilia, comerciantes de peixes ornamentais, conhecimento, percepções. 
 

14. AMORIM, L. O. A concepção de estudantes do ensino médio da cidade de Jequié-BA 

acerca da temática “Consumismo” e o impacto deste no meio ambiente. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). A544. CDD 372.35707 
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RESUMO: A concepção de meio ambiente explicitada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1997) recomenda que a Educação Ambiental, no bojo dos temas transversais, tem o 
papel de contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem 
na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada 
um e da sociedade, local e global. Para tal se faz necessário que, mais do que informações e 
conceitos, a ação educativa se proponha a trabalhar com atitudes atreladas ao ensino e a 
aprendizagem de habilidades e procedimentos. Inserido então no contexto da prática e da ação 
consciente, os mesmos parâmetros atentam ao fato das relações que os seres humanos 
estabelecem entre si e com a natureza de caráter econômico, político e cultural, produzirem 
modos de ser e de viver e definirem o que será considerado imprescindível ao bem viver: um 
conjunto de bens e serviços materializados nos objetos de consumo. Quando os hábitos de 
consumo passam a uma tendência consumista tendem a um tipo de comportamento e de 
ideologia que alimenta o processo de degradação, tanto das relações sociais em si quanto das 
relações entre sociedade e natureza. Na presente pesquisa buscou-se identificar e discutir as 
perspectivas de alguns alunos do ensino médio da cidade de Jequié/BA sobre a temática do 
Consumismo, atendo-se aos debates sobre o impacto deste no meio ambiente. Até que 
dimensão a EA tem se mostrado prática e transformadora da realidade? De fato, o problema 
ambiental não possui sua origem simplesmente na falta de educação dos indivíduos, mas sim 
na visão de mundo que impregna o paradigma hegemônico de valores contrários aos princípios 
ecológicos. Assim sendo, a pura transmissão de informações a respeito dos processos 
ecológicos, na perspectiva do "conhecer para preservar", é absolutamente insuficiente para a 
promoção de uma educação que se pretenda cidadã, pois a informação que não provoca 
sensibilização não consegue motivar atitudes.  
 
Palavras-chave: educação, Educação Ambiental, consumismo. 

 
15. VIEIRA, L. G. Percepções de agricultores sobre controle biológico, distrito de irrigação da 

fazenda velha, Jequié-BA. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof.ª Drª Ana Cristina Santos Duarte e Prof.ª Edilane 
Quinto da Silva). V716. CDD 632.96. 

 
RESUMO: As interações na natureza como predação, competição, parasitismo, existente entre 
os seres vivos são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Essas interações atuam de tal 
forma que quase sempre uma população é regulada por outra população, ou seja, um ser vivo é 
quase sempre explorado por outro ser vivo. O fenômeno existente na natureza, em que há 
regulação do número de indivíduos de uma população praga por inimigos naturais é 
denominado como controle biológico. Através dos tempos o homem descobriu como manejar os 
agentes de controle biológico para utilização na agricultura, surgindo o controle biológico 
aplicado. Em vista disso, esse trabalho teve como objetivo verificar a percepção dos agricultores 
do Distrito de Irrigação da Fazenda Velha (DIRFAV)/Jequié-BA sobre controle biológico. Para a 
execução dessa pesquisa realizada qualitativamente optou-se como instrumento uma entrevista 
semi-estruturada aplicada a 15 agricultores. Os resultados demonstraram que a maioria dos 
entrevistados não sabia sobre controle biológico. Verificou-se, também que os agricultores que 
afirmaram conhecer sobre o controle biológico possuíam apenas uma idéia superficial ou 
equivocada sobre esse método. Daí a necessidade de inserir o controle biológico através de 
programas de incentivo ao controle biológico, podendo ser realizadas por instituições públicas 
ou privadas. 
 
Palavras-chave: Controle biológico, percepções, controle de pragas. 

16. BATISTA, N. da. S. Experimentação, Aspectos Lógicos, Pedagógicos e a Biologia. Ex: 

aplicação de um teste de análise combinatória numa abordagem piagetiana. Jequié, 2007. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Ms. 
Jerry Adriane Pinto de Andrade). 
 
RESUMO: Levar em consideração os aspectos cognitivos da aprendizagem não é uma tarefa 
fácil no panorama do sistema educacional brasileiro, mas sua verificação é extremamente 
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importante na busca por uma aprendizagem efetiva. A teoria da Epistemologia Genética, 
proposta por Jean Piaget, indica uma seqüência de estágios do desenvolvimento cognitivo pela 
qual todo indivíduo deve passar. Cada estágio apresenta características peculiares que 
permitirão, aos alunos de uma escola, a aprendizagem dos conteúdos. Portanto, é essencial que, 
na elaboração de suas aulas, o professor considere este desenvolvimento cognitivo, verificando 
se seus alunos predispõem de estruturas cognitivas adequadas à aprendizagem de determinado 
conteúdo. Observada esta importância, buscamos responder, nesta pesquisa, as seguintes 
perguntas: os alunos do Ensino Médio são capazes de aplicar a análise combinatória, 
pressuposto para o desenvolvimento do estágio das operações formais e para o estudo das Leis 
da Hereditariedade? E, os professores têm considerado o desenvolvimento cognitivo de seus 
alunos na elaboração das aulas de Biologia? Para responder à primeira pergunta, utilizamos 
uma entrevista semi-estruturada baseada no método clínico proposto por Piaget; para 
responder à segunda, analisamos cinco modelos de provas de Biologia aplicadas pelos 
professores de um colégio público de Jequié-BA. Verificamos que dois, dos seis alunos 
entrevistados, ainda não desempenham a análise combinatória, estando no período das 
operações concretas. Estes alunos terão muita dificuldade na aprendizagem das Leis da 
Hereditariedade, pois ainda não possuem a operação cognitiva implícita neste conteúdo, a 
análise combinatória. Ao analisar as avaliações escritas, percebemos que os professores não 
estão considerando o nível cognitivo de seus alunos, já que encontramos adolescentes do 
terceiro ano do Ensino Médio operando no estágio concreto e, as avaliações exigem a aplicação 
da análise combinatória, estrutura que estes alunos ainda não dispõem, pois esta só existe a 
partir do período formal. Estas conclusões podem explicar parte dos resultados considerados 
como insatisfatórios pela escola. À medida que compreendemos que alguns alunos “não 
aprendem” não porque são desinteressados, mas porque não possuem estruturas cognitivas 
adequadas para a aprendizagem de determinados conteúdos, buscamos alternativas de ensino. 
Neste sentido, a escola deve proporcionar atividades que permitam o desenvolvimento de 
estruturas cognitivas do período formal, buscando uma aprendizagem efetiva. 
 
Palavras- chave: Desenvolvimento Cognitivo, Aspectos Lógicos, Leis da Hereditariedade. 

17. REIS, N. M. O conhecimento dos alunos a respeito dos temas atuais de genética após 

participação em atividade de intervenção. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª Sandra Mara Bispo Sousa e Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). R312. CDD – 575. 
 
RESUMO: Este trabalho visou verificar e analisar o conhecimento dos alunos sobre Genética, 
especialmente sobre o DNA (abordando os tema: exame de DNA, clonagem e alimentos 
transgênicos) posteriormente a uma intervenção e identificar a importância dada pelos alunos à 
genética. A pesquisa foi realizada com (18) alunos de uma turma do terceiro ano do nível médio 
de uma escola pública na zona rural (povoado de Nova Esperança) do município de Jequié-BA. 
Os instrumentos da coleta de dados foram: questionários inicial e final, que abordavam os 
temas relacionados a genética já descrito anteriormente. Também foram utilizados registros 
escritos pelo pesquisador (notas de campo) transcrevendo tudo que ocorria em cada encontro. 
A apresentação e análises dos resultados se basearam conforme modelo divulgado por Bogdan 
e Biklen (1994) e Minayo e colaboradores (1999). Compreende-se os saberes dos discentes sobre 
o Exame de DNA, clonagem e alimentos transgênicos, antes e depois da intervenção, observou-
se que os educandos conseguiram ampliar os seus conhecimentos sobre esses temas, com 
exceção do assunto Exame de DNA em que os alunos ainda pautaram mais em sua finalidade 
do que na sua conceituação. A análise também revelou que a maioria dos alunos considera os 
assuntos relacionados à genética como interessantes e importantes para a sociedade. Também se 
verificou que a metodologia aplicada utilizando-se de recurso alternativo em cada encontro da 
intervenção foi eficaz promovendo  a aprendizagem e o desenvolvimento de uma visão crítica 
dos alunos. Em linhas gerais conclui-se que apesar de muitos alunos apresentarem dificuldades 
na compreensão de assuntos relacionados à genética, a utilização de recursos que promovam o 
estabelecimento de relações entre o conteúdo científico e o cotidiano do aluno é de extrema 
importância no processo de ensino aprendizagem. 
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Palavras-chave: ensino de genética, pesquisa-intervenção, DNA.  

 
18. SANTANA, P. S. Avaliação do ensino de biologia em escolas estaduais de ensino médio 

mediante o olhar dos discentes. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). S653. CDD 370.15. 
 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar a visão dos alunos da 3º série 
do ensino médio sobre o ensino de biologia. Buscou-se identificar se este ensino de biologia está 
trazendo alguma transformação significativa e se de alguma maneira está lhe fornecendo 
subsídios para a compreensão do mundo. É um trabalho descritivo exploratório de natureza 
qualitativa e teve como informantes 62 alunos da 3ª série do ensino médio em duas escolas da 
rede pública de ensino situada no município de Jequié-BA. Como instrumento de coleta de 
dados, utilizou-se o questionário com seis questões abertas. Os resultados apontaram, de modo 
geral, que os alunos vêem a biologia como a ciência que estuda a vida, apesar de uma parte se 
referir a idéia de vida atrelada ao ser humano. Os dados da pesquisa revelaram também que os 
alunos desejam mudanças na forma de abordagem do conteúdo e percebem, com clareza, a 
necessidade da diversificação das metodologias de ensino, por parte dos professores. Assim, 
evidencia-se a necessidade de repensar as formas de abordagem do conteúdo, utilizando-se das 
diversas formas de estratégias de aprendizagem, ampliando assim sua rede de significados e 
conseqüentemente proporcionado aos discentes, o desenvolvimento de uma aprendizagem 
significativa. 
 
Palavras- chave: Ensino de Biologia, Visão dos Alunos, Estratégias Metodológicas, Avaliação.  

19. PAIXÃO, R. C. da. Grau de escolaridade e desemprego: uma contribuição para a Ecologia 

Social. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Profª. Ms. Eunice Nunes Freitas e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). P172. CDD 
372. 35707. 
 
RESUMO: Na realidade contemporânea, as discussões sobre a função educacional na promoção 
do desenvolvimento da sociedade vêm ganhando os campos de estudos e investigação. A 
análise desse fato faz suscitar anseios propensos ao desenvolvimento de reflexões acerca dessa 
temática. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo verificar se o grau de escolaridade 
tem influência relevante para determinar a função do trabalho na sociedade, percebendo as 
relações estabelecidas no âmbito da Ecologia Social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do 
tipo descritiva. Os dados foram coletados utilizando-se como instrumento um questionário 
semi-aberto contendo oito questões fechadas e onze abertas. O cenário da pesquisa foi a 
Prefeitura Municipal de Itagi-Bahia. Os sujeitos de pesquisa foram as pessoas que procuravam o 
Gabinete da Prefeita em busca de emprego. Os dados foram analisados através da Técnica de 
Análise de Conteúdo de onde emergiram as categorias, a saber: Busca de Emprego, Importância 
do Emprego, Emprego Ideal e Investimento na Formação Profissional. A discussão dos dados 
teve como pressuposto primordial a fala dos informantes, com respaldo na literatura científica, 
de modo evidenciar o que já existe pesquisado e quais as alternativas de solução para os 
problemas evidenciados. Os resultados demonstram que a reflexão sobre a relação entre 
educação, cidadania e necessidade da qualidade no trabalho passa, necessariamente, pela 
questão do direito do homem à apropriação do conhecimento e que este está atrelado a uma 
política educacional como forma de inserir o indivíduo na sociedade favorecendo, dessa forma, 
o desenvolvimento de uma Ecologia Social. 
 
Palavras- chave: Ecologia Social, Educação, Emprego. 

 
20. SILVA, T. R. da. A etnoentomologia dos moradores do povoado de Porto Alegre, 

município de Maracás, BA.  Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª Drª Lilian Boccardo). S581.CDD-595.  
 
RESUMO: O presente estudo objetivou identificar como o domínio etnoentomológico “inseto” é 
construído; os diferentes usos da entomofauna e sua influência e sua influência no Povoado de 
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Porto Alegre, BA. O trabalho de campo foi realizado no período de setembro de 2006 a 
dezembro de 2007 com sujeitos de ambos os gêneros com idades entre 7 e 84 anos, empregando-
se  técnicas usuais de  registro etnográfico. Os dados foram obtidos por meios de testes 
projetivos (apresentação de uma caixa entomológica), entrevistas abertas e semi-estruturadas. 
Os resultados foram analisados segundo modelo de união das diversas competências 
individuais, onde toda informação pertinente ao assunto pesquisado é considerada. Aspectos 
afetivos interferem nas relações dos moradores com a maioria das espécies de insetos com as 
quais convivem. No povoado a expressão “inseto” refere-se àqueles animais que: não possuem 
valor, transmitem doenças às vezes fatais, ofendem os indivíduos e/ou seus bens materiais e 
provocam reações de nojo. A expressão “inseto” reúne organismos não filogeneticamente 
relacionados. Esse domínio ocorre como um padrão dentro dos sistemas de classificação 
explicado pela hipótese da ambivalência entomoprojetiva. De um modo geral, o conhecimento 
etnoentomológico dos moradores de Porto Alegre é coerente com o conhecimento científico. 
Dentre os saberes localmente registrados sobre os insetos, citam-se os relacionados com: 
fenômenos climatológicos; marcos cronológico; interação com as plantas; comportamento de 
algumas espécies e desenvolvimento biológico. O registro da forma das partes externas dos 
insetos tende ao antropomorfismo, pois algumas estruturas corporais dos insetos foram 
denominadas de acordo com o corpo humano. Foi registrado que o mel produzido pelas 
abelhas; o ninho de alguns himenópteros e um ortóptero é utilizado para cura de algumas 
doenças. Os “insetos” também foram citados como pragas de culturas e frutíferos locais e o 
manejo desses são realizados por agrotóxicos, com poucos registros de técnicas alternativas. Em 
relação às atividades lúdicas, os moradores envolvem os insetos em brincadeiras, músicas, 
estórias, mitos e lendas. Estudos dessa natureza são importantes, pois permitem o 
entendimento da vida de um grupo étnico, suas interações com o meio ambiente, suas tradição 
e cultura além de valorizar as espécies silvestres e fornecer subsídios para a implementação de 
gerenciamento ambiental e conservação das espécies. 
 
Palavras - chave: Conhecimento tradicional, etnobiologia, semi-árido, insetos. 

 
21. ALMEIDA, T. A. A importância do uso de aulas práticas no ensino de ciências das escolas 

públicas de Jequié. Jequié, 2007. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: O ensino de Ciências, ao longo das últimas décadas, tem sofrido tentativas de 
renovação, decorrentes de fatores diversos. O ensino de Ciências atualmente praticado se dá de 
forma fragmentada e descontextualizada, com o predomínio de metodologias tradicionais, 
como aulas expositivas e os livros didáticos que, por sua vez privilegiam uma abordagem 
abstrata dos conteúdos. Partindo desses pressupostos, este trabalho realizou uma pesquisa-
intervenção que objetivou identificar a importância do uso das aulas práticas dentro do ensino 
de ciências para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. A intervenção ocorreu em três 
encontros com alunos de sexta série do ensino fundamental de uma escola pública de Jequié-
BA, no qual se utilizou pranchas com desenhos coloridos para expor os conteúdos e, num 
segundo momento, trabalhou-se com animais fixados para a realização das aulas práticas. A 
coleta de dados da pesquisa se deu através de questionários aplicados anteriormente e após a 
intervenção. Os resultados permitiram identificar que a utilização de aulas práticas no Ensino 
de Ciências contribui para despertar o interesse e a participação dos alunos pelo conhecimento e 
facilitar o aprendizado, tornando as aulas mais dinâmicas e criativas. Conclui-se então, que o 
uso de aulas práticas pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, no 
entanto, é importante que o educador tenha bastante clareza dos objetivos do seu trabalho e 
compreenda a importância da articulação entre a teoria e a prática realizada em sala de aula. 
 
Palavras-chave: aulas práticas, aprendizagem, ensino de Ciências, intervenção. 

 

2008.1 (18 alunos) 
 

1. VIEIRA, A. dos. S. A vivência da paternidade para adolescentes: uma questão invisível 

tanto para a sociedade como para a escola. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da 
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Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Prof. Dr. 
Paulo Marcelo Marini Teixeira). V 713. CDD 372.372. 
 
RESUMO: No Brasil, nas últimas décadas, a problemática da gravidez na adolescência tem 
chamado atenção de profissionais de saúde e de diferentes áreas sociais. Contudo, a maior parte 
dos estudos realizados nesse campo aborda apenas as questões relacionadas ao sexo feminino, 
resultado da influência sociocultural na qual a mulher é considerada a principal responsável 
pela gestação e cuidado com a criança. De forma que as pesquisas sobre pais adolescentes são 
raras e pouco informativas no que diz respeito ao auxílio desses jovens que vivem a experiência 
da paternidade na adolescência. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo 
compreender como os adolescentes, que tiveram filho entre o 16 e 18 anos, lidam com a 
experiência de serem pais e analisar as possíveis responsabilidades e consequências que estes 
podem ser submetidos diante dessa experiência. Os resultados permitiram observar que a 
grande maioria dos jovens não planejou a gravidez, sendo essa uma conseqüência de descuido 
com os métodos contraceptivos. As respostas revelaram que a maioria das parceiras desses 
adolescentes tinha idades superiores às suas. A noticia de que seriam pais foi um grande 
choque para quase todos eles, que apresentaram o sentimento de despreparo para lidar com a 
situação. Apareceram também sentimentos negativos como revolta, medo e vergonha, onde 
alguns pensaram em abortar. Por outro lado, depois de passado o susto da notícia, outros 
reagiram com alegria. Com relação aos sentimentos de seus pais quando souberam da noticia, 
metade ficou surpresa, mas alegre, enquanto a outra metade ficou muito decepcionada. Os 
participantes referiram-se a mudanças em diferentes aspectos de suas vidas, destacando-se a 
inserção no mercado de trabalho, onde a maioria teve que começar a trabalhar, interrompendo, 
consequentemente, os estudos. Em relação à paternidade, os informantes relatam que o papel 
do pai é, preponderantemente, o de trabalhar e sustentar o filho ou ao menos tentar fazê-lo; 
educar também foi citado como importante. Quanto ao significado da maternidade, apareceram 
padrões de conhecimentos e valores tradicionais, onde a mãe, para a maioria dos sujeitos, é 
aquela que dá amor, carinho e cuida do filho, tendo o papel preponderante na vida de criança. 
Todos os entrevistados relataram gostar da experiência de serem pais. É valido destacar que 
aproximadamente 66% dos respondentes apresentam baixa renda familiar e que o nível de 
escolaridades dos pais pouco influi no nível de diálogo em relação a sexualidade com seus 
filhos. Em suma, foi possível  identificar a necessidade de se abordar a educação para a 
sexualidade  nas escolas, buscando investir no sentido de contribuir para ampliação do 
conhecimento sobre a temática da paternidade na adolescência. As escolas de educação básica 
não podem se eximir dessas discussões, incluindo que as próprias reflexões do que seja ser pai e 
ser mãe na cultura brasileira, conceitos esses, muitas vezes, arraigados em preconceitos e 
estereótipos. A partir desse trabalho também pode ser feita uma atividade de intervenção 
pensando no adolescente, podendo contribuir para o exercício de sua cidadania por meio de 
uma ação direcionada a todos os aspectos de suas vidas pessoais, ou seja, investir no sentido de 
contribuir para que se tornem sujeitos de direitos e de deveres em nossa sociedade e, assim 
proporcionem a seus filhos bem-estar e melhores condições de vida. 
 
Palavras- chave: Paternidade, gravidez na adolescência, educação para sexualidade. 

 
2. OLIVEIRA, A. R. de. J. Contribuições de atividades lúdicas no ensino de genética em aulas 

de Biologia do ensino médio. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Prof. Dr.Paulo 
Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A atividade lúdica em especial o jogo, possibilita ao aluno formar conceitos, 
selecionar ideias, estabelecer relações lógicas, integrar percepções, fazer estimativas compatíveis 
com o crescimento físico e o desenvolvimento intelectual e, o que é mais importante, socializar-
se. Esta pesquisa investigou a interferência da ludicidade na motivação e no interesse dos 
discentes e as suas contribuições na aprendizagem do conteúdo de genética em aulas de 
Biologia do ensino médio. O trabalho foi desenvolvido com uma turma de 20 alunos da 3ª série 
do ensino médio de uma escola pública de Jequié-BA. Foram aplicados dois jogos envolvendo 
heredogramas, sendo um com o assunto primeira lei de Mendel e o outro com tipagem 
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sanguínea. Após o desenvolvimento de cada uma das atividades lúdicas, aplicou-se um 
questionário com cinco questões entre abertas e dependentes. Os resultados evidenciaram o 
quanto o “lúdico” pode ser um instrumento indispensável na aprendizagem, no 
desenvolvimento e na vida dos educandos. A partir disso mostraremos a importância do 
“lúdico” e como ele, os jogos, podem ser importantes para o desenvolvimento e para a 
aprendizagem dos educandos. De acordo com os dados obtidos, constatamos que o lúdico 
exerce um papel importante na aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, sendo que quando 
o professor utiliza um jogo, ou uma atividade diferenciada na sala de aula, esta torna as aulas 
mais interessantes, diferentes das aulas normais, estas últimas chamadas de monótonas. Sendo 
que por meio das atividades lúdicas os educandos compreendem os assuntos de forma mais 
clara fazendo com que os mesmos prestem mais atenção nas aulas além da existência da 
motivação, pois os alunos se tornam mais unidos e alegres, gerando uma melhor aprendizagem. 
 
Palavras-chave: ludicidade, ensino de Biologia, genética clássica. 

 
3.A LIMA, A. C. L. Estudo avaliativo da estratégia metodológica escola ativa: análise de uma 

classe multisseriada da escola alfa, no município de Gongogi – BA. Jequié, 2008. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof, Dr. Marcos Lopes 
de Souza). 
 
RESUMO: Educar nos campos, em perímetros não-urbanos, deve pressupor relações específicas 
conforme as condições de vida e trabalho relacionados no local, seu sistema cultural de 
organização comunitária e a forma pela qual, os trabalhadores e a trabalhadoras do campo, 
interagem em suas dinâmicas constituindo suas identidades. Deste ponto é que se aborda a 
relação que é estabelecida entre a educação de qualidade e a metodologia do projeto Escola 
Ativa, única proposta para a educação do campo da estrutura oficial de ensino, no que tange 
esfera nacional, até hoje existente. É também uma estratégia metodológica voltada para as 
classes multisseriadas, combinando elementos de caráter sócio-pedagógico e administrativo, 
buscando aumentar a qualidade da educação oferecida em escolas situadas notadamente na 
área rural. Baseando-se nas considerações acima, este trabalho objetivou identificar e discutir o 
processo de implantação da estratégia metodológica Escola Ativa na cidade de Gongogi-BA e 
analisar a contribuição dessa estratégia na melhoria da prática docente de uma classe 
multisseriada de uma escola localizada no referido Município. Para responder a esse objetivo, 
utilizou-se como instrumentos de coleta de dados a análise documental, a observação e a 
entrevista semi-estruturada. Percebeu-se que os benefícios advindos da implantação da Escola 
Ativa foram a possibilidade de colocar em debate a educação do campo no município, com a 
melhoria do desempenho dos educandos na leitura e escrita, bem como entendimento critico 
das outras áreas do conhecimento, e do compromisso com a aprendizagem real, onde 
educandos entendem se como responsáveis com a aprendizagem, assumindo posturas 
diferenciadas com a nova compreensão de mundo e de organização social, conjuntamente com 
a visão critica do local onde vivem e as maneiras de melhorar para terem vida plena no campo. 
Observando as dificuldades com a rotação de professores, fomentado por motivos políticos, 
agravada por falta de regulamentação no plano de cargos e salários do magistério, bem como 
no inicio da implantação da metodologia, a quebra de paradigmas devido às concepções 
apresentada, minimizada através dos microcentros e capacitações em serviço.  A Progressão 
Continuada, como forma de desenvolvimento continua do currículo sem mecanismos de 
retenção evidenciou se maior compromisso com a aprendizagem do aluno. A estratégia 
consolidava seus elementos e instrumentos de maneira coordenada colaborando no 
desenvolvimento da educação, permitindo ao professor (a) uma visão mais ampla da realidade 
dos educandos e consequentemente tornando mais eficiente o processo de ensino 
aprendizagem. 
 

Palavras- chave: Educação do Campo, Escola Ativa; Classe Multisseriada. 

 
4. SANTOS, E. S. Percepções de alunos de 5ª série do ensino fundamental do bairro do Pau-

Ferro e adjacências (Jequié-BA) sobre contágio e profilaxia de verminose. Jequié, 2008. 



 
 

 

227 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza).S234. CDD 616.96075642. 
 
RESUMO: As verminoses são doenças que podem afetar o desenvolvimento físico e cognitivo 
das crianças em sala de aula, o que compromete sua aprendizagem. Essas enfermidades, são um 
grave problema de saúde pública no município de Jequié e, está relacionado a fatores como falta 
de saneamento básico, de informação e hábitos inadequados de higiene. Uma forma muito 
eficaz de evitar essas doenças é disseminar informações sobre o contágio e prevenção no 
próprio ambiente escolar. Nesta perspectiva, este trabalho objetivou identificar e analisar o 
conhecimento de alunos do ensino fundamental sobre as verminoses (contágio e profilaxia) 
anteriormente e posteriormente a uma ação educativa. A coleta de dados foi realizada de julho a 
outubro de 2008 e envolveu a participação de 29 alunos da 5ª série do ensino fundamental de 
uma escola municipal de Jequié. Anteriormente a intervenção, aplicou-se um questionário 
contendo 08 questões fechadas, abertas e dependentes. Após o desenvolvimento da ação 
educativa, foi aplicado outro questionário com 08 questões abertas. Ao analisar o primeiro 
questionário observou-se que os alunos tinham informações superficiais sobre verminoses. As 
parasitoses que mais atingiram esses alunos foram: a esquistossomose e a ascaridíase. Durante a 
ação educativa, muitos alunos passaram a se interessar pelo tema buscando compreender de 
que forma ficariam expostos a doença e como evitá-las. As atividades em sala de aula ocorreram 
de forma dinâmica e participativa. Ao final da intervenção, foi observada uma significativa 
melhora no nível de conhecimentos dos alunos acerca do contágio e profilaxia de verminoses 
como ascaridíase, ancilostomose, tênias e esquistossomose. O trabalho demonstrou a 
importância da escola em tratar de forma mais significativa questões relacionadas a saúde 
pública ensinando modos e hábitos adequados de higiene e investindo em programas de 
educação em saúde, contribuindo assim, para formar adultos responsáveis e socialmente ativos. 
 
Palavras- chave: Parasitoses intestinais, contaminação, prevenção, educação em saúde. 

 
5. SANTOS, E. Q. dos. As percepções de licenciandos do curso de Biologia da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié, sobre meio ambiente e sustentabilidade. 
Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof.ª Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: As discussões sobre as questões ambientais a cada dia ganham mais espaço na mídia, 
no cenário político-econômico, nas entidades civis e religiosas, em todos os ramos da sociedade, 
em especial o universo educativo. Sobre este último, recai a responsabilidade maior em propor 
discussão, formação e ações coerentes com a realidade ambiental do planeta. É de 
responsabilidade escolar favorecer aos educandos à capacidade de entender e participar dos 
principais debates e informações relacionadas com as questões ambientais. Preocupado com o 
papel social do universo educativo e com a relevante função do professor diante da crise 
ambiental é que este trabalho analisa as percepções de licenciandos em Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié-BA, sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, refletindo se o conhecimento discutido nas disciplinas tem contribuído na 
construção de tais concepções. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, com aplicação de 
questionário. Nos resultados percebeu-se que os licenciandos fazem construções coerentes sobre 
meio ambiente e sustentabilidade, contudo reconhecem que não estão preparados para propor 
discussões e trabalhos sobre essa temática na educação básica ou acadêmica e/ou no mercado de 
trabalho. Os discentes acreditam que as disciplinas que mais contribuem para a construção de 
conceitos como meio ambiente e sustentabilidade são as oferecidas como optativas (Educação e 
Meio Ambiente, Gestão Ambiental e Conservação e Preservação) e/ou as específicas (Ecologia I e 
II e Tópicos em Recursos Hídricos). A pouca discussão das temáticas no curso foi atribuída à falta 
informação dos professores e/ou por não se ser o objetivo geral do curso. Acreditam ser papel de 
o biólogo discutir as questões ambientais.  
 

Palavras- chave: Meio ambiente, Sustentabilidade, Formação. 
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6. GUSMÃO, F. B. Perspectivas e envolvimento de professores da educação ‘’’ do município 

de Jequié-BA em atividades de formação continuada. Jequié, 2008. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A profissão docente tem como característica marcante a sua dinâmica, marcada pela 
percepção do passado, atenção ao presente e previsão do futuro, possibilitando deste modo, a 
interferência crítica do cidadão na realidade que se insere. No contexto atual, o professor 
emerge como figura ímpar, principalmente pela sua responsabilidade ao formar novos cidadãos 
em uma sociedade em que as informações chegam cada vez mais rápidas. Deste modo, na atual 
“sociedade da informação”, o professor necessita buscar alicerces necessários a sustentação dos 
novos pilares da educação contemporânea. Nesse contexto, a formação continuada tem papel 
fundamental ao proporcionar ao professor um ambiente adequado à avaliação de suas práticas, 
buscando novos conhecimentos e experiências para promoção de uma educação significativa. O 
presente trabalho buscou dentre alguns professores da rede pública de ensino de educação 
básica do município de Jequié-BA verificar o nível de envolvimento destas em atividades de 
formação continuada e analisar como os professores têm avaliado essas atividades. Percebeu-se 
que os professores do município supracitado reconhecem a necessidade das atividades de 
formação continuada como um meio essencial para o aperfeiçoamento e reformulação de suas 
práticas pedagógicas frente aos avanços científicos e tecnológicos contemporâneos. As 
atividades que obtiveram maior número de participações foram os congressos, simpósios e 
encontros, pois, foi ressaltado que estas atividades permitem a conciliação do tempo disponível 
com o exercício do trabalho. Ainda, constatou-se que os incentivos provenientes dos órgãos 
públicos encontram-se restrita a parcela dos docentes, fazendo com que estes custeiem sua 
participação por meio de recursos do próprio salário. Entretanto, a oferta desses cursos pelo 
Estado ou Município tem-se dado mais frequente. 
 
Palavras- chave: Formação contínua, docentes da educação básica, atividades contínuas e 
esporádicas. 

 
7. SANTOS, I. O. dos. Educação Ambiental: uma ferramenta importante na compreensão dos 

problemas sócio-ambientais de uma localidade da cidade de Jequié-BA. Jequié, 2008. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Desde os primórdios dos tempos a relação ser humano e ambiente é muito 
desfavorável para o meio ambiente. Desde o surgimento da espécie humana, o homem está 
degradando, primeiro por meio de queimadas, depois com a evolução  surgem novas maneiras 
de agredir a natureza. Com o advento da Revolução industrial e do capitalismo o modo de vida 
dos seres humanos passou por algumas transformações, a aglomeração de pessoas em um 
mesmo local tem provocado o desmatamento para obtenção do espaço e com o aumento da 
população houve um acréscimo na produção de lixo e esgoto a céu aberto com produção 
constante de poluentes atmosféricos. À medida que o tempo passa, novas tecnologias são 
criadas e consequentemente aumenta-se os impactos ambientais, surgem, então, a necessidade 
eminente de aprimorar meios para minimizar esses impactos. No bairro do Curral Novo, local 
da realização da pesquisa, evidencia-se vários problemas sócio-ambientais sendo os mais 
notórios a poluição atmosférica, esgoto a céu aberto, lixos nas ruas e desmatamentos. Tendo por 
base o respaldo dado pelos PCN, e de outras referenciais a educação ambiental  deve ser 
trabalhada na escola uma vez que possibilita a tomada de discussões sobre as questões 
ambientais, visto que é nela que os alunos são levados a refletir sobre as ações. A partir do 
mencionado acima, esta pesquisa buscou identificar e discutir os novos conhecimentos sobre os 
problemas sócios- ambientais adquiridos por um grupo de alunos do ensino médio e verificar 
as possíveis contribuições das aulas de campo para a compreensão dos impactos sócio-
ambientais de uma determinada localidade. Realizou-se uma pesquisa do tipo pesquisa- 
intervenção e a coleta de dado ocorreu por meio de dois questionários (um inicial e um final) 
com questões abertas e fechadas, relacionadas ao tema abordado e a forma em que a 
intervenção foi desenvolvida. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 29 alunos do 2º 
ano do ensino médio de uma escola na cidade de Jequié-BA. Os resultados evidenciaram que a 
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discussão dessa temática com os alunos é uma estratégia bastante interessante e a utilização da 
aula de campo para essa abordagem mostrou-se como elemento motivador e facilitador da 
aprendizagem, uma vez que, eles se entusiasmaram e vivenciaram os problemas com outro 
olhar. Em relação aos conteúdos discutidos em aulas, os alunos afirmarão por meio de 
questionário ter aprimorado seu conhecimento, no entanto, suas justificativas evidenciaram 
dúvidas sobre alguns pontos e isso reflete a necessidade de uma discussão mais aprofundada 
do assunto. Das limitações da intervenção um fator importante a ser destacado é o pouco tempo 
para realização do trabalho. Em suma a discussão dessa temática com os alunos é muito 
importante para a formação de cidadãos críticos e reflexivos do mundo em que vive. 
 
Palavras- chave: Educação ambiental, aulas de campo, problemas sócio-ambientais. 

 
8. SILVA, J. B. da. A visão dos alunos de escolas da rede pública do município de Jequié-BA a 

respeito do lixo especial: baterias e pilhas descartadas no meio ambiente. Jequié, 2008. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: O aumento significativo na produção de lixo desde o acontecimento da Revolução 
Industrial tem preocupado pesquisadores e ambientalistas, em vista disto, faz-se necessário à 
introdução significativa da Educação Ambiental nas escolas. Portanto, o objetivo central deste 
trabalho que está pautado numa abordagem sócio-ambiental foi saber o que os alunos de três 
escolas do município de Jequié-BA, sabem a respeito de um tipo de lixo especial: pilhas e 
baterias e através de uma ação educativa pautada na Educação Ambiental sensibilizar uma das 
três turmas da importância da diminuição do consumo e um descarte correto desse lixo. Ao 
longo do processo de aplicação do questionário notou-se que poucos sabiam os alunos a 
respeito do tema proposto, muitos não sabiam que as pilhas e baterias contaminam o meio 
ambiente por ação dos metais pesados e que isso pode afetar toda a cadeia alimentar até chegar 
a nós, humanos. Também ficou claro que as escolas não possuem uma disciplina de Educação 
Ambiental ou não abordam temas relacionados à mesma forma significativa, porém, após a 
realização da intervenção os alunos mostraram-se sabedores e entusiasmado com os 
conhecimentos adquiridos sobre essa temática em questão. Com o término da intervenção foi 
aplicada uma entrevista na qual os alunos propuseram medidas como: usar apenas pilhas 
recarregáveis para diminuir o uso desse material e o conseqüente acúmulo desse lixo e uma 
forma correta de descarte desse material para que não fossem jogadas em lixo e posteriormente 
encaminhadas aos lixões. Tendo em vista os resultados alcançados nessa investigação cabe aos 
professores procurarem levar mais a temática meio ambiente para dentro de suas salas de aula e 
procurem relacionar os problemas ambientais com o cotidiano dos alunos e que as autoridades 
possam desenvolver uma política de descarte ambientalmente correto para esses materiais. As 
baterias automotivas e industriais ficarão de fora deste trabalho, pois a intenção é trabalhar com 
os materiais mais acessíveis aos alunos.        
  
Palavras- chave: Educação Ambiental, lixo e pilhas, baterias. 

 
9. SANTOS, L. S. dos. Abordagem da temática Água em sala de aula em escolas públicas de 

Jequié-BA. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof.ª Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz e Prof. Dr. Marcos Lopes de 
Souza). S236. CDD.333.910098142. 
 
RESUMO: A água é essencial à vida, todos os organismos vivos, dependem da água para sua 
sobrevivência.  Por ser um recurso natural abundante no planeta, acredita-se que a mesma é 
inesgotável por isso, há tanto desperdício e mau uso da água. Diante desta concepção, esta 
pesquisa tem-se o intuito verificar como o professor tem abordado esse tema em sala de aula, 
procurando identificar os conteúdos priorizados, as estratégias metodológicas, os recursos e as 
formas de avaliação relacionada ao tema. A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas de 
Jequié, com duas professoras e duas turmas de quinta série do ensino fundamental. Os dados 
foram coletados por intermédio de observação em sala de aula, um questionário aplicado aos 
alunos e uma entrevista direcionada as professoras. Os resultados demonstram que todo o 
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processo metodológico utilizados pelas professoras, para a discussão do tema em sala, não tem 
instigados os alunos, a debater sobre o tema. Mesmo assim, os alunos têm um bom 
conhecimento sobre o tema, sobre a conservação da água. As professoras têm consciência da 
necessidade de trabalhar o tema em sala de levando os alunos levando os alunos a reflexões e 
soluções que possam amenizar os problemas de consumo inadequado da água. Em linhas 
gerais, é necessário que o professor busque trabalhar de forma dinâmica com estratégias 
múltiplas despertando nos alunos a responsabilidade quanto ao tema e que se tornem 
multiplicadores da ideia que aprenderam no espaço formal da sala de aula. 
 
Palavras- chave: Recursos naturais,sobrevivência, conservação, água. 

 
10. DIAS, L. F. A motivação no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Jequié, 2008. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Cláudia Ferreira da Silva Luz e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: O presente trabalho através de uma pesquisa qualitativa aborda a preocupação em 
motivar os alunos para aprendizagem de Ciências, tendo como objetivo desta investigação 
identificar os fatores que motivam os alunos no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. 
Os dados coletados através de questionários semi-estruturados e também através de entrevistas 
realizadas com educadores que ministram aulas de Ciências e com educandos de uma escola 
pública de Jequié-BA, foram analisados e interpretados os resultados, onde foi possível 
observar que o processo de motivação no ensino-aprendizagem de Ciências se dá quando 
através de fatores extrínsecos e intrínsecos como: segurança e domínio do professor quanto ao 
conteúdo abordado em sala de aula: afinidade entre educando e educador, bem como educando 
e a disciplina: a utilização de recursos metodológicos e didáticos: a estrutura da instituição de 
ensino; a participação da família e a motivação do educando. Buscar estratégias que motivem os 
envolvidos não é tarefa fácil. Educando e educadores apresentam comportamentos e opiniões 
diversas, mas, que visam atingir em âmbitos gerais objetivos comuns no que diz respeito ao 
processo ensino-aprendizagem de Ciências. É sabido que não há modelo ideal pré-estabelecido 
que comporte a diversidade de poder encontrar em uma instituição de ensino. Tendo em vista 
que todos os envolvidos no processo devam tentar encontrar maneiras motivadoras que 
facilitem o processo de ensino-aprendizagem de Ciências. 
 
Palavras-chave: motivação extrínseca e intrínseca, educando, educador; ensino-aprendizagem 
de Ciências. 

 
11.REIS, M. A. Para onde vai meu lixo? Análise de uma ação educativa desenvolvida com 

discentes do ensino fundamental. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Dentre os inúmeros desafios ambientais, o destino final do lixo configura-se como 
um problema ainda mais longe de ser resolvido O crescimento populacional atrelado a 
urbanização intensa e ao modelo de consumo vem ocasionando um aumento na geração dos 
resíduos sólidos. A Educação Ambiental oferece subsidio para a constituição de programas que 
visam uma melhora significativa na compreensão e resolução de impactos provocados pelo lixo 
ao meio ambiente. Assim, este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa-intervenção 
com alunos da rede pública de ensino do município de Jequié-BA, visando estimular a mudança 
de atitude dos alunos, formando novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais, 
promovendo a reflexão sobre a responsabilidade ética do ser humano com o próprio planeta. Os 
resultados indicam que os sujeitos participantes apresentaram uma mudança gradativa no que 
se diz respeito ao conceito de lixo. Antes este era considerado imprestável ou irrecuperável, 
após a intervenção os alunos adotaram o conceito de que o lixo é um material potencial para a 
reciclagem, e que pode ser recuperado antes de seu descarte final. Também assimilaram a 
informação de que a reciclagem não apenas diminui a quantidade de lixo, mas resguarda os 
recursos naturais e ainda promove um ganho social, quando mencionam as pessoas que 
trabalham com este processo. Mudanças também foram verificadas no que diz respeito a seus 
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hábitos e atitudes e da importância dessas ações para a melhoria da qualidade de vida do 
planeta. 
 
Palavras-chave: educação ambiental, ensino fundamental, resíduos sólidos. 

 
12. GONÇALVES, M. C. A contribuição dos espaços não-formais no ensino de Educação 

Ambiental. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 
RESUMO: Esse trabalho apresenta um estudo sobre os Espaços Não-Formais e sua contribuição 
no processo de aprendizagem no ensino de Educação Ambiental. A pesquisa tem como objetivo 
avaliar eficácia da Educação Não-Formal que legitime o pressuposto de que as atividades 
nesses espaços são de fato mais envolventes e motivadoras, além de auxiliarem a aprendizagem 
no contexto da educação formal. A Educação Ambiental vem se consolidando como prática 
educativa em ambientes fora da sala de aula. A proposta educativa é incluir a relação que temos 
com o ambiente que vivemos e os assuntos estudados na escola. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa realizada por meio de um questionário aplicado aos participantes dos 
passeios das trilhas ecológicas feitas pelo Projeto Mãe da Mata que faz parte de uma ONG 
(GERC- Grupo Ecológico Rio das Contas), no período de agosto a setembro de 2008. As trilhas 
são lugares alternativos para aprender e ensinar sobre a preservação da natureza, 
biodiversidade e conservação. Esses ambientes favorecem a implementação de práticas 
educativas que conduzam a alunos e professores a refletirem questões relevantes a respeito do 
meio ambiente. Os professores e alunos participantes das trilhas afirmaram que esse tipo de 
atividade é prática e eficiente para apreensão e compreensão da realidade, revelando um caráter 
lúdico no processo educativo, sendo motivador e prazeroso devido à ausência de regras na 
aprendizagem, como existe na educação formal.  
 

Palavras- chave: Educação Não-Formal, Educação Ambiental, Trilhas Ecológicas.  

13. SOCORRO, N. C. F. do. Formação em serviço: uma análise do curso De magistério superior 

Da UESB.  Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma o curso de Formação de 
Professores em Educação Infantil e Séries Iniciais do ensino fundamental da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB tem contribuído para a prática pedagógica das 
professoras participantes. Este curso é oferecido a professores que lecionam para educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental, mas não possuem diploma de nível superior. 
Participaram da pesquisa, 20 alunas-professoras que cursavam o 6º semestre do curso. A coleta 
de dados foi feita por meio de um formulário aplicado no mês de setembro de 2008. Por meio 
do formulário foram discutidos aspectos como: tempo de docência, o qual variou entre 6 a 20 
anos; formação anterior ao do curso atual, onde a maioria cursou o magistério; papel social da 
profissão docente, sendo que a maioria alegou que o papel social do professor é ajudar na 
formação de cidadãos críticos, capazes de mudar sua realidade; avaliação do curso de Formação 
de Professores da UESB, a qual foi dita como excelente este curso; mudanças da prática 
pedagógica a partir do curso de Formação de Professores, onde todas alegaram melhoras na 
prática pedagógica; e limitações do curso que foram poucas, questionaram apenas a carga 
horária longa. Embora as professoras tenham engajado no curso em virtude da legislação, o 
mais importante foi a aquisição de novos conhecimentos adquiridos que possibilitaram a 
melhora da prática pedagógica em sala de aula. Apesar de que o principal aspecto motivador 
tenha sido a exigência do mercado de trabalho, uma das participantes da pesquisa comentou 
que estava realizando um sonho ao entrar numa faculdade e ter o nível superior.  
 
Palavras- chave: formação de professores, capacitação em serviço, magistério superior. 
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14. SILVA, P. V. P. da. Um estudo sobre a abordagem da sexualidade em uma escola de ensino 

fundamental no município de Jequié-BA. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A sexualidade está presente em todos os espaços sociais, todavia, ainda é 
comprometida como um assunto que deve ser omitido ou discutido apenas entre adultos. Dessa 
forma, se torna algo complexo tanto para os alunos adolescentes, quanto para quem recebe a 
incumbência de ensinar e orientar acera da sexualidade de outrem, como é o caso dos 
professores, educadores, pais dentre outros.Baseando-se nas considerações acima, este trabalho 
objetivou descrever e analisar como se dá a abordagem da sexualidade na prática educativa dos 
professores que lecionam a disciplina Educação para sexualidade em uma escola do município 
de Jequié-BA. A coleta de dados foi feita mediante entrevistas com duas professoras que 
lecionam a disciplina Educação para a sexualidade, observações das aulas dessas duas 
professoras e análise de documentos. Os resultados evidenciaram que o município de Jequié se 
destaca ao se lançar como uma das poucas cidades a implantar a Educação para sexualidade no 
currículo escolar, favorecendo o debate de um tema que é tão permeado por preconceito e 
tabus. Verificou-se também a urgência de se pensar em um processo de formação e capacitação 
continua dos profissionais que atuam ou atuarão como ministrantes dessa nova disciplina, 
sendo que muito desses profissionais não estão preparados para trabalhar com esta temática, 
pois foram vitimas de pais com atitudes repressoras e com isso não tiveram oportunidade de 
desfrutarem plenamente de suas sexualidades. Foi constatado durante as aulas que as docentes 
priorizam estratégias didáticas pautadas nas aulas expositivas embora, em alguns momentos, se 
utilizassem de exibição de vídeos, dinâmicas, dramatização e pesquisa de campo. As temáticas 
discutidas nas aulas foram ao encontro daquelas expostas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, com exceção das discussões de gênero e da diversidade cultural. Em relação à 
interação professora-aluno, percebeu-se que as docentes procuraram envolver os diferentes 
discentes nas temáticas discutidas, estabelecendo uma relação de confiança, apesar de que 
alguns educandos se sentiam envergonhados de debater sobre sexualidade. Enfim, diante dos 
resultados desta investigação, cabe à escola aproveitar esse espaço de diálogo e permitir que 
seus alunos se expressem e esclareçam seus medos, angústia e dúvidas para que assim possam 
viver a suas sexualidades sem conflitos, medos e compreender que a forma de busca de prazer 
varia entre as pessoas, mas é um direito da sexualidade humana. 
 
Palavras- chave: Ensino fundamental, educação para a sexualidade, currículo escolar. 

 
15. SANTOS, S. K. D. dos. A pesca artesanal nas feiras livres das cidades de Ubatã e Ubaitaba: 

uma proposta de Educação Ambiental. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Drª. Marluce Galvão Barreto e Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho busca apontar elementos constitutivos de uma educação ambiental 
transformadora, tendo como base um diagnóstico prévio das relações sociais, econômicas e 
ambientais dos pescadores artesanais dos Municípios de Ubatã e Ubaitaba (BA). Para tanto, 
foram desenvolvidos estudos com os pescadores artesanais que comercializavam o seu pescado 
nas feiras livres desses Municípios. A metodologia utilizada teve como base a aplicação de 
questionários e entrevistas semi-estruturadas seguidas da distribuição de boletim informativo e 
discussão dos temas indicados pelos pescadores como relevantes. Os resultados da pesquisa 
foram analisados graficamente e através da técnica de análise de conteúdo de onde emergiram 
as categorias, motivo que levou os pescadores a atividade pesqueira, a pesca artesanal tradição 
familiar - passagem da atividade de pai para filho, diminuição na quantidade de peixes 
pescados ao longo dos anos, principal mudança ocorrida no rio desde o início de sua atividade 
como pescador, e respeito ao período reprodutivo dos peixes e o defeso. Os resultados 
evidenciam que a atual situação dos pescadores encontra-se muito precária, um dos fatores 
determinantes dessa situação é a falta de uma entidade associativa organizada para atender aos 
interesses dos pescadores. Dessa forma, o trabalho aponta para aspectos estruturantes de uma 
política pública de educação ambiental, afirmando ser imprescindível à participação dos 
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envolvidos e uma profunda reflexão das condições histórica, econômica e sócio-ambiental que 
permeiam as relações sociais e culturais dos pescadores artesanais. 
 
Palavras- chave: Educação ambiental, pescadores artesanais, políticas públicas. 

 
16. SILVA, S. S. Percepção de alunos da 3ª série do ensino médio da rede estadual de Jequié-

BA sobre o bioma Caatinga. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz e Prof. 
Ricardo Jucá-Chagas). S 583. CDD 333.95160981. 
 
RESUMO: A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando basicamente a 
Região nordeste e algumas áreas do Estado de Minas Gerais. Estudos recentes apontam a 
caatinga como rica em biodiversidade e endemismo e bastante heterogênea. Contrastando com 
a relevância biológica da caatinga, o bioma pode ser considerado um dos mais ameaçados do 
Brasil. Grande parte da sua superfície já foi bastante modificada pela utilização e ocupação 
humana, o que tem levado a uma rápida degradação ambiental. Em conseqüência disso, 
algumas espécies já figuram na lista daqueles ameaçados de extinção, segundo o Ministério do 
Meio Ambiente. Partindo desse pressuposto, esta pesquisa pretendeu identificar e analisar as 
concepções dos alunos da terceira série do ensino médio de duas escolas da rede estadual de 
Jequié-BA sobre o bioma Caatinga. A pesquisa é de caráter qualitativa e os dados foram obtidos 
por meio da aplicação de uma entrevista semi-estruturada a 30 alunos (15 em cada escola). Com 
a análise de dados foi possível verificar a percepção quanto ao bioma Caatinga dos alunos 
pesquisados equivale a conceitos incorretos apresentados por livros didáticos antigos 
reforçados pela mídia. Percebeu-se que as informações dos mesmos sobre a Caatinga, estão 
muito distantes do conhecimento científico atual. É necessário que aja o interesse dos docentes, 
em discutir mais sobre o bioma em sala de aula, com o objetivo de estimulara nos alunos a 
curiosidade em conhecer o ambiente em que estão inseridos e com isso, despertar o interesse 
para a conservação da caatinga e de sua biodiversidade. 
 
Palavras-chave: caatinga, alunos, biodiversidade, conservação.  

 
17. SANTOS, V. dos. Concepções dos alunos de uma escola rural em Jaguaquara-BA sobre o 

controle de pragas e uso de agrotóxicos. Jequié, 2008. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). S239. 
CDD - 577.27. 
 
RESUMO: O uso de agrotóxico é um tema que deve ser levado em consideração pelas escolas, 
principalmente, pelas escolas do campo. A escola é um espaço onde os mais variados assuntos 
devem ser tratados, uma vez que, a mesma tem poder de influenciar nas ideias e atitudes de 
seus educandos. Em se tratando de um assunto tão abrangente como o uso do agrotóxico as 
escolas do campo precisam considerar que sua clientela são filhos de agricultores ou mesmo 
trabalhadores rurais. O uso descontrolado de defensivos agrícolas, a falta de proteção, a 
ineficiência de fiscalização e o despreparo dos agricultores para usar esses produtos de alta 
periculosidade têm causado intoxicações e graves problemas à saúde e ao meio ambiente. O 
município de Jaguaquara, situado na região sudoeste do estado da Bahia tem sofrido com esses 
problemas, o que motivou a presente pesquisa que questionou 20 educandos do turno noturno 
da escola rural de Ipiúna, do Distrito de Baixão de Ipiúna, zona rural de Jaguaquara, sobre o 
uso de agrotóxico, enfocando seus benefícios, malefícios e métodos alternativos para o controle 
de pragas. O questionário continha 19 perguntas incluindo questões abertas e fechadas. 
Analisando os dados pode-se perceber que os educandos utilizam uma variedade bastante 
grande de agrotóxicos indicada por vizinhos ou outros que não o engenheiro agrônomo, sabem 
da importância dos equipamentos de proteção individual, mas nem sempre utilizam. Observou-
se também que os educandos/agricultores têm consciência dos prejuízos causados pelo o uso 
de agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, no entanto isso não faz com que os mesmos 
reduzam o consumo desses defensivos nem adotem práticas alternativas para o controle das 
infestações nas lavouras, fato motivado pelo desconhecimento dos métodos alternativos do 
controle de pragas. Conclui-se, diante de tal situação, que conhecendo melhor a realidade dos 
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alunos na atividade agrícola, a escola poderá promover uma mudança de atitude quanto ao uso 
indiscriminado de agrotóxico nas lavouras da região de Jaguaquara e, consequentemente, uma 
maior qualidade de vida. 
  
Palavras-chave: escola, agrotóxicos, meio ambiente. 

 
18. OLIVEIRA, Y. M. de. A internet e a pesquisa escolar no ensino de Biologia em escolas 

públicas de ensino médio na cidade de Jequié-BA. Jequié, 2008. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Ana Cristina Santos 
Duarte). 
 
RESUMO: O desenvolvimento tecnológico, com destaque as tecnologias da informação e 
comunicação (TIC’s) permeiam a história humana, sendo quês, nos últimos anos, os 
computadores são parte importante do dia-a-dia de grande parte da população mundial, 
estando relacionados à sua formação e capacitação para o trabalho. Assim, a inserção dessa 
tecnologia nas escolas tem motivado debates sobre suas reais possibilidades e contribuições 
como ferramenta didática. Para compreender um pouco sob a pesquisa escolar neste novo 
contexto, este trabalho objetivou verificar e analisar o uso da internet por alunos do ensino 
médio em escolas públicas do município de Jequié-BA na disciplina de Biologia, com ênfase nos 
seus trabalhos escolares e o papel do professor como mediador destas pesquisas. Apesar de 
todos reconhecerem a importância da pesquisa no processo educativo, os depoimentos 
revelaram pontos incoerentes entre o conceito e a pesquisa e as  práticas refletidas em suas 
ações docentes. O estudo mostrou ainda que as transformações na concepção de pesquisa é 
fundamental para que os sujeitos consigam explorar melhor qualquer recurso tecnológico na 
prática educativa. Observou-se também que a internet aparece como opção primordial como 
fonte de pesquisa, porém a utilização desse meio ainda é precária visto que os alunos não estão 
utilizando de forma significativa e sim para meras pesquisas-cópias. A participação do 
professor nesse processo de mediação entre aluno e pesquisa escolar com auxílio da web é 
evidenciada e expressiva. Todo aparato dinâmico que a informática, especialmente a internet, 
possui com agilidade, recursos diversos atraem os alunos para a rede como fonte de pesquisa. 
Nesse sentido, é  necessário que ocorram reestruturação da ordem educacional, além da 
extrema necessidade da formação continuada dos professores para o uso de tecnologias 
informais e de comunicação (TIC’s) em atividades de pesquisa na escola. 
 

Palavras- chave: TIC’s, pesquisa na escola. 

 
 

2008.2 (SEM TURMA) 
 

2009.1 ( 5 alunos) 
 

1. PORTO, B. V. C. Levantamento do conhecimento dos caçadores do município de Central-

BA sobre as conseqüências da caça de animais silvestres. Jequié, 2009. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Esp. Oscar Vitorino M. 
Mendes). 
  
RESUMO: A caça de animais silvestres está entre as maiores causas da crescente ameaça da 
extinção de animais juntamente com o desmatamento e as queimadas. O presente trabalho teve 
como principais objetivos: a) levantar os conhecimentos dos caçadores do município de Central-
BA sobre as consequências da caça de animais silvestres, b) identificar a incidência de caça 
dentro do município, c) examinar as causas que levam à prática da caça. A coleta de dados foi 
feita através de entrevista semi-estruturada, da qual participaram dez caçadores. Durante as 
entrevistas foram feitas perguntas sobre os motivos que os levaram a caçar, a quantidade de 
animais capturados em cada caça, as espécies de animais capturadas com maior frequência, o 
que eles pensam a respeito da retirada de animais do seu ambiente natural, quais as 
consequências da caça e o local onde caçam (se é ou não área de preservação). A caça foi 
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apontada pela maioria dos informantes como uma atividade de lazer.  A maior parte dos 
entrevistados também afirmou não refletir a respeito da retirada dos animais dos seus habitats e 
desconheciam as consequências da caça; apenas achavam que era ruim por causa da punição 
que poderiam receber se praticassem essa atividade. Foi constatada a falta de informação a 
respeito dos efeitos da caça não sustentável, salvo a TV, considerado o principal meio 
informativo que enfatiza as punições, mas não salienta de forma adequada os possíveis efeitos 
danosos da captura de animais silvestres. Torna-se imprescindível o desenvolvimento de 
trabalhos de educação ambiental, principalmente dentro do âmbito escolar capazes de 
conscientizar a população local que tem uma vivência tão íntima com a fauna, além da criação 
de políticas públicas para a criação de programas de lazer e a melhoria na agricultura do 
município, e consequentemente a diminuição na taxa de desemprego, para que os indivíduos 
da comunidade não ponham em risco a diversidade faunística da caatinga ao perseguirem e 
matarem animais silvestres. 
 
Palavras – chave: Animais silvestres, caça, preservação, conhecimento. 

 
2. OLIVEIRA, J. S. Preparação dos professores da rede regular de ensino para receber alunos 

com necessidades educacionais especiais no município de Jequié-Bahia. Jequié, 2009. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. 
Esp. Ana Luiza Prisco Cardozo Gusmão). 
 
RESUMO: Na atualidade o grande enfoque na educação é a inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais na escola comum. De uma total ausência no atendimento por parte 
da sociedade, essas pessoas passaram a receber um atendimento assistencial e estão sendo 
incluídas na rede regular de ensino. A LDB, sancionada em 20/12/96 garante o acesso 
preferencial do aluno com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, com 
direito a apoio de serviços especializados quando necessário, além de professores capacitados 
para a inclusão desses educandos no ensino comum, dentre outros benefícios. Portanto, 
professores e escola devem estar preparados para receber essa demanda. No entanto, a 
realidade observada não é bem esta. Ainda falta muito para que as garantias determinadas na 
lei sejam de fato efetivadas. Os alunos com deficiência estão sendo incluídos nas escolas 
regulares, mas esta e os professores muitas vezes não estão preparados para lidar com os 
mesmos. Desse modo, o trabalho teve como objetivo verificar quais as maiores dificuldades 
relatadas pelo professores, principais envolvidos nesse processo, se eles estão preparados para 
receber esses alunos com necessidades educacionais especiais na sala de aula. O estudo foi 
realizado em quatro escolas públicas localizadas no município de Jequié-BA, através de 
entrevistas com 16 professores da rede regular de ensino que possuem em suas classes alunos 
com necessidades educacionais especiais. Dentre os resultados mais relevantes, foi observado 
que 95% dos professores entrevistados afirmam que não estão preparados para trabalhar com 
esse alunado. Acreditam que as escolas necessitam ainda de muitas adaptações físicas e 
estruturais, além de apoio especializado para se tornarem realmente acessíveis a esses alunos. 
Desse modo, como uma das maiores dificuldades relatadas pelos professores foi a falta de 
preparo dos mesmos para receber esses alunos, seria necessário um maior investimento público 
no aperfeiçoamento desses profissionais, assim como, maior interesse dos mesmos na busca de 
melhorar sua prática pedagógica objetivando desenvolver uma educação de qualidade para 
todos os educandos, independente de suas necessidades educacionais. Os teóricos que 
embasaram esse trabalho foram Mantoan (1999), Salviani (1997), Sassaki (1999), Mazzota; 
Ribeiro e Baumel (2003), entre outros que tratam desse assunto da inclusão escolar. 
 
Palavras-chave: Inclusão escolar, necessidades educacionais especiais,  capacitação de 
professores. 

3.SANTOS, J. S. As concepções dos alunos de escola pública de Jequié sobre os maus tratos 

sofridos por eqüídeos utilizados para tração de veículos. Jequié, 2009. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Esp. Oscar Vitorino 
Moreira Mendes e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). S235. CDD 372.37242. 
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RESUMO: Os maus tratos aos animais de tração constituem um problema sócio - econômico 
que tem como base a falta de informação dos proprietários e condutores, às péssimas condições 
financeiras dos mesmos e a falta de sensibilidade da sociedade frente aos sofrimentos desses 
animais. Os equídeos (eqüinos, asininos e muares) utilizados para tração de veículos no 
Município de Jequié-BA são muitas vezes, vítimas de ignorância e maus tratos de seus 
detentores. Os carroceiros vivem as margens da sociedade, desenvolvendo trabalho informal 
para manter suas famílias. Os animais de tração que são responsáveis por esse transporte estão 
submetidos comumente ao trabalho excessivo, à falta de alimentação e descanso adequados, a 
arreios e ferrageamentos impróprios; quando incapazes para o trabalho são abandonados até a 
morte. Nessa situação, o presente trabalho objetivou analisar como as escolas públicas de 
Jequié-BA, vêm contribuindo para a formação dos alunos quanto aos cuidados com os animais e 
apresentar algumas abordagens jurídicas sobre proteção à fauna, contra maus-tratos e 
crueldade. Abordou-se uma visão antropocêntrica do Direito, bem como a questão dos direitos 
e interesses dos animais. Os dados foram coletados através de consultas biográficas e 
questionários aplicados aos alunos das escolas. Para a construção do diagnóstico, realizou-se 
levantamento dos dados coletados de forma qualitativa. Os maiores problemas identificados 
compreendem: a grande quantidade de animais abandonados, muitos animais sofrendo maus 
tratos, a forma cruel com que muitos carroceiros tratam seus animais e a falta de uma educação 
mais significativa quanto aos cuidados com animais. Todos esses aspectos são desfavoráveis às 
legislações vigentes, que regularizam e disciplinam o uso de animais de tração. Diante das 
afirmações encontradas nesta pesquisa, fica evidente a necessidade de as escolas desenvolverem 
uma Educação Ambiental, que promova a conscientização dos seus educandos para os 
problemas desencadeados pela falta de cuidados para com os animais.  
 
Palavras- chave: Maus-tratos; crueldade; equideos e educação ambiental. 

 
4. ROSÁRIO, N. A. do. Saberes locais sobre Achatina fulica (gastropoda: achatinidae) de 

moradores do bairro do pau-ferro, Jequié, Bahia, Brasil. Jequié, 2009. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª.Lilian Boccardo). 
 
RESUMO: Achatina fulica, molusco conhecido como caramujo gigante africano tem sido 
considerado, devido ao seu elevado potencial de dispersão e veiculação de doenças, como uma 
das piores espécies invasoras do mundo conforme lista da União para Conservação da 
Natureza (IUCN). Introduzida no Brasil em 1988 para fins comerciais, atualmente ocorre em 23 
estados incluindo algumas localidades da Bahia. Neste estudo é registrada a ocorrência de 
Achatina fulica em Jequié, BA e as concepções de moradores do bairro do Pau Ferro (área 
periurbana da cidade), local de alta incidência desse molusco. Os dados foram obtidos em maio 
de 2007, com sujeitos de ambos os gêneros com idades entre 8 e 75 anos, por meio de entrevistas 
abertas e semi-estruturadas, mediante apresentação de exemplares vivos. As entrevistas 
gravadas, suas transcrições e os registros fotográficos encontram-se no Laboratório de Zoologia 
de invertebrados da UESB – Jequié. Os entrevistados reconheceram os exemplares de A. fulica 
apresentados, apontando a sua ocorrência na localidade. Porém, cometeram equívocos, 
principalmente por não os distinguirem dos gastrópodos nativos. Diferentes nomes foram 
atribuídos aos moluscos: caracol, caramujo, buzo, lesma, buzo-de-lesma e lagosta. Os 
entrevistados apontaram A. fulica como um animal rastejador (“deitado”) de cor café com leite 
na fase adulta e pequeno (“miudim”) e branco na fase jovem. No que se refere ao habitat foram 
citados: beira do rio, praia, cacau, esgoto, areia, mato, UESB e pólos. Os inimigos naturais mais 
citado foram: caranguejo, lagosta, caranguejeira, cavalo-do-cão, peixe, cobra, gavião, 
passarinho, carcará e rato. Foram destacados como parte da dieta: terra, lama, limo, folha, 
camarão, lagosta, insetos, larvas de peixes, sapo e cobra.  Os moradores utilizam a concha 
(“buzo”) como objeto de decoração e como remédio para rachaduras dos pés e asma. O contato 
direto com A. fulica é evitado por alguns moradores, pois alegam que esses moluscos são 
transmissores de doença entre as quais são citadas alergia, amebíase e esquistossomose. 
Também são considerados “pragas” pelos entrevistados, pois podem atacar plantas e vegetais 
comestíveis. Reações de aversão e medo refletem-se em atitudes de jogar água quente, expô-los 
ao esmagamento por veículos etc. Pelos resultados é possível sugerir que os moradores do 
Bairro Pau Ferro, Jequié, BA não reconhecem  A. fulica como uma espécie introduzida e 
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desconhecem formas corretas manejo; as doenças realmente veiculadas por essa espécie e os 
impactos sobre a fauna nativa. Deste modo esse estudo continuará sendo conduzido e poderá 
subsidiar planos de manejo futuros na localidade. 
 

Palavras- chave: Caramujo, gigante africano, ocorrências, conhecimento local, espécies exóticas. 

 
5. SOUZA, P. B. de. Bioética no uso didático-científico de animais vivos e métodos 

alternativos no ensino de Biologia. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Marluce Galvão Barreto). 
 
RESUMO: Durante muito tempo a ciência viveu sobre a visão filosófica de René Descartes. Este 
afirmava que os animais não tinham alma, eram autômatos e incapazes de sentir dor ou de 
sofrer. Charles Darwin, com a sua teoria da evolução, auxiliou no processo de demonstrar que o 
homem é um animal, portanto, as preocupações morais com o homem deveriam se estender aos 
animais. Este trabalho buscou diagnosticar a concepção dos alunos e professores do curso de 
Ciências Biológicas da UESB no campus de Jequié-BA sobre o uso de animais vivos em 
experimentos científicos e fazer um levantamento bibliográfico sobre as estratégias de ensino 
substitutivas e/ou alternativas ao uso de animais em aulas práticas do curso de Biologia. A 
pesquisa foi realizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié-BA, no 
período de junho e julho de 2008, com 30 alunos do IV e VIII semestres (diurno e noturno) e 
docentes que utilizam animais em aulas práticas. Com base nos resultados obtidos pode-se 
afirmar que existe uma diferença no nível de conhecimento entre os alunos iniciantes e veteranos 
em relação à fisiologia, anatomia e evolução dos animais, o que contribui para as diferentes 
opiniões dos entrevistados sobre o uso didático-científico desses seres. Percebeu-se também uma 
variação nas opiniões dos docentes da UESB, campus de Jequié-BA sobre esta prática. Através de 
uma revisão de literatura, mostraremos a questão ética e jurídica da experimentação animal e 
por fim citaremos as principais alternativas em Ciências Biológicas e estudos comprobatórios de 
sua eficácia.  
 

Palavras- chave: Alternativas, ensino, vivissecção. 

2009.2(24 alunos) 
 

1. COSTA, A. S. Educação sexual formal e informal: visão de representantes de entidades 

sociais do município de Jequié-BA. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Prof.ª Drª Ana Cristina Santos Duarte). 
 

RESUMO: A educação para sexualidade não se restringe apenas à expressão biológica do ser 
humano, mas também seus sentimentos, emoções, desejos, carinhos e prazer. Ela é 
protagonizada por diversos atores sociais como escolas, famílias, secretaria municipal de saúde 
e Igrejas, que de algum modo têm a sexualidade como tema de intervenção. Existem dois tipos 
de educação sexual: a informal que pode ser entendida como um ensino não planejado, ou seja, 
apreendida no meio que nos cerca, por meio da incorporação de gestos, de idéias, do linguajar e 
dos preconceitos, e a educação formal pode ser empreendida de forma planejada. O debate 
ainda é tímido, valorizando apenas os aspectos biológicos e reforçando os tabus e preconceitos 
que cercam a questão. Entretanto,  essa temática é de suma importância para o desenvolvimento 
da maturidade sexual de forma consciente, favorecendo aos jovens e adolescentes o 
conhecimento a respeito do seu próprio corpo, onde poderá dissolver os antigos mitos e tabus 
que perduram nas sociedades até hoje em virtude da conservação de antigas ideologias. 
Baseando-se nas considerações acima, este trabalho objetivou analisar opiniões de 
representantes de entidades sociais de Jequié-BA, frente o tema educação para a sexualidade e 
também verificar se abordam a temática e que tipo de trabalho vem desenvolvendo. A coleta de 
dados foi feita mediante entrevistas com 08 indivíduos de idade adulta, onde estes 
representaram 04 entidades sociais. Os resultados das entrevistas evidenciaram que todas as 
entidades sociais têm um importante papel sobre a educação para sexualidade abordando o 
tema, mediante filmes, palestras, aulas, discussões, entre outros. Apontam que a maior 
responsabilidade para trabalhar com o tema fica a cargo da família, pois na opinião dos 
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entrevistados a educação sexual deve começar no âmbito familiar, bem como ser fomentado 
neste espaço, visto que os familiares possuem uma parcela de contribuição muito grande na 
formação do indivíduo. Enfim, diante dos resultados obtidos, foi evidenciando o quanto é 
importante abordar este tema para a formação dos jovens e adolescentes, em todos espaços 
sociais. 
 
Palavras- chave: Educação para a Sexualidade, Entidades Sociais,  adolescentes.  

 
2. SILVA, A. C. G. da. Sistemas de classificação das plantas com flores utilizados em alguns 

livros didáticos de Biologia. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profa. Dra. Guadalupe Edilma Licona de Macedo). 
 
RESUMO: A classificação faz parte da sistemática e a sistemática vegetal tem por finalidade 
descobrir, descrever e interpretar a diversidade biológica das plantas, traçar sua linha evolutiva 
e relações filogenéticas. As plantas com flores representam, de forma significativa, as plantas 
por conta de sua diversidade, adaptações e múltiplos usos além da beleza peculiar reservado 
somente as este grupo, as flores. Hoje todos os organismos são classificados de acordo a um 
sistema e geralmente prevalecem os baseados em filogenia que tentam organizar os grupos 
baseados em suas relações evolutivas. Todos os livros didáticos de Biologia utilizam algum tipo 
de sistema de classificação para abordar os seres vivos, entre eles as plantas. Sendo o livro 
didático um importante recurso didático é importante que esteja atualizado. Dessa forma, o 
presente trabalho teve por objetivo identificar os sistemas utilizados na classificação das plantas 
e, particularmente, das angiospermas em alguns livros didáticos de Biologia em escolas 
públicas da cidade de Jequié-Ba. Verificou-se se estes sistemas são atuais e se acompanharam as 
inovações que ocorreram na sistemática vegetal nos últimos anos.o trabalho revelou que os 
livros de Biologia não citam o autor do sistema utilizado para classificar as Angiospermas, 
entretanto, de acordo abordagem utilizada pelos livros de biologia pesquisados foi possível 
identificar basicamente três sistemas de classificação vegetal: August Eichler versão 1883, 
Adolph Engler versão 1964 e Arthur Cronquist versão 1981, sendo o sistema de Engler o mais 
utilizado, associado as vezes, com o de Eichler. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que o 
sistema de Engler agrupa todo reino vegetal e sua abordagem traz características marcantes dos 
grupos de plantas tornando o conteúdo de fácil assimilação. Os sistemas utilizados não 
correspondem a uma versão atualizada demonstrando que os livros didáticos que muitas vezes 
se constituem em único recurso utilizado por professores e alunos ainda não acompanham as 
inovações da sistemática para as plantas e, em especial, para as Angiospermas.  
  

Palavras- chave: Sistemática, Plantas com flores, Livros Didáticos. 

 
3. SANTOS FILHO, A. M. dos. A abordagem da Educação Ambiental no Ensino Médio. Jequié, 
2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: 
Profª. Dra. Cláudia Coelho Santos). 
 
RESUMO: A sociedade vive momentos de extremo perigo diante dos problemas ambientais que 
vêm se acumulando ao longo das últimas décadas. E, para que haja soluções, é preciso que 
sejam consideradas as origens da desordem, haja vista que é de ordem social, em que os 
indivíduos geralmente pensam e agem de forma isolada, não respeitando os direitos da 
coletividade. Diante disso, os interesses de cada indivíduo se contrapõem aos interesses 
coletivos em comum, fazendo com que os recursos naturais sejam sacrificados em prol de uma 
minoria. A Educação Ambiental crítica surgiu nesse cenário como uma alternativa à Educação 
Ambiental conservadora, onde a primeira atua através da práxis, ou seja, da ação-reflexão-ação. 
Mas essa Educação Ambiental deve ser planejada e inserida nas escolas de forma que os 
resultados sejam obtidos em consequência da conscientização individual e coletiva. Para que 
esta Educação Ambiental seja implantada nas escolas, é preciso que se façam pesquisas junto às 
mesmas, para verificar os conhecimentos sobre o tema, assim como as deficiências e 
necessidades dos alunos, a fim de que estes possam refletir dentro do seu contexto de atuação. 
Este trabalho de pesquisa tem o intuito de identificar como a Educação Ambiental é abordada 
na escola, verificando se os estudantes apreenderam a temática. Realizou-se uma pesquisa de 



 
 

 

239 

caráter qualitativo, com aplicação de questionário semi estruturado, constando questões 
objetivas e subjetivas. Conforme verificado na pesquisa, a Educação Ambiental é tratada de 
forma conservadora, pois os estudantes não são estimulados a refletir sobre as questões 
ambientais de forma efetiva e aprofundada, de modo a rever as suas ações. No entanto, os 
estudantes apreendem o que é abordado em sala de aula em relação ao tema de Educação 
Ambiental. 
 

Palavras- chave: Educação Ambiental; Escola; Ensino-aprendizagem.  

 
4. TAMANDARÉ, C. S. A abordagem do tema Aquecimento Global no ensino médio em 

escolas da rede pública de Jequié-BA. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas Prof. Dr. Paulo 
Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Com o crescimento da industrialização e avanço da tecnologia, a exploração dos 
recursos naturais vem sendo intensificada. As atividades industriais, o transporte e a mineração 
produzem substâncias que podem contaminar a atmosfera, dessa forma, uma das 
consequências indesejáveis dessas ações humanas é o Aquecimento Global, um fenômeno 
decorrente da intensificação do efeito estufa. A escola representa uma instância social 
privilegiada na divulgação do conhecimento ecológico e na formação para a cidadania, sendo 
assim, procuramos com este trabalho examinar se as escolas, em especial no Ensino Médio, 
abordam e como o referido assunto. Diante das questões levantadas nesta pesquisa, foi possível 
constatar que a escola de fato representa uma instância privilegiada do saber dos alunos quanto 
aos problemas ambientais. Além de o Aquecimento Global ser tratado em sala de aula, verificou-
se também que a escola realiza projetos, gincanas, entre outras atividades extraclasses para 
abordar o assunto. Outro aspecto importante é que além da Biologia, outras disciplinas têm 
abordado o assunto. Notou-se que os professores, em geral, abordam os problemas ambientais 
em suas aulas e de acordo com eles próprios, o tratamento do assunto ocorre em todas as séries 
do Ensino Médio de maneira uniforme sem preferência de série, ao contrário do que afirmaram 
a maioria dos alunos, pois declararam que o tema Aquecimento Global é tratado geralmente na 3ª 
série do Ensino Médio. Percebeu-se a existência de uma confusão entre os conceitos sobre o 
Aquecimento Global, o problema do “buraco” da camada de ozônio e o efeito estufa. Isto mostra 
que os professores, em especial, precisam se preparar melhor para discutir os temas 
relacionados ao Aquecimento Global em sala de aula. Verificou-se uma inversão de conceitos 
quando os informantes tentam estabelecer relação entre o Aquecimento Global e o Efeito Estufa. 
Em relação às causas e consequências do Aquecimento Global, os informantes, apesar da confusão 
na definição dos conceitos de Aquecimento Global e Efeito Estufa, mostraram conhecer 
satisfatoriamente quais são os fatores que as influenciam, se bem que em alguns casos citaram 
fatores de forma equivocada. Por fim, as ações coletivas e individuais para reduzir os efeitos do 
Aquecimento Global também foram sugeridas de forma coerente. A escola precisa tratar mais 
detalhadamente de assuntos relativos aos problemas ambientais, pois isto complementa a 
preparação para plena cidadania e atuação consciente dos alunos para construção e vivência 
num mundo melhor. 
 
 

Palavras- chave: sem palavras-chave. 

 
5. FERREIRA, C. C. Estudo sobre a abordagem da temática “Origem da vida” em aulas de 

Biologia do ensino médio. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. 
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
6. OLIVEIRA, D. B. G. de. O ensino de zoologia numa perspectiva evolutiva: análise de uma 

ação educativa desenvolvida com uma turma de 6ª série do ensino fundamental. Jequié, 2009. 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª 
Drª Lílian Boccardo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou identificar os conhecimentos prévios dos discentes sobre 
classificação dos animais e verificar as contribuições de uma ação educativa na aprendizagem 
de zoologia de invertebrados com base na sistemática filogenética. A pesquisa foi desenvolvida 
com uma turma de 6ª série (com 26 alunos) do ensino fundamental de uma escola particular do 
município de Jequié-BA. A coleta de dados foi feita por meio de videogravação e das produções 
escritas dos discentes durante a intervenção. O intuito principal da intervenção foi desenvolver 
uma prática educativa relacionada ao ensino dos invertebrados numa perspectiva evolutiva. 
Anteriormente a intervenção foi desenvolvida uma atividade, na qual os discentes tinham de 
agrupar diferentes seres vivos. Os estudantes utilizaram critérios como seu comportamento, 
racionalidade, ter quatro patas, e noções de utilidade para agrupar os seres vivos. Esses critérios 
evidenciam noções de antropocentrismo em relação aos animais. Após a intervenção, as 
atividades apontaram que a maioria dos alunos compreendeu as principais apomorfias dos 
animais invertebrados abordados. Porém alguns alunos tiveram dificuldades na compreensão 
de certos grupos, como Mollusca, o qual apenas um dos grupos que realizaram a atividade 
citou a rádula. Também houve confusão entre os filos de Platyhelminthes e Nematoda, 
relacionadas à apomorfias como por exemplo, sistema digestório completo. No entanto, a 
maioria dos caracteres foi compreendida, inclusive a existência de parentesco entre os 
invertebrados quando os discentes citaram características compartilhadas, tais como 
(Multicelularidade, desenvolvimento embrionário, celoma, metameria). Em suma verifica-se 
que esse tipo de intervenção educativa teve bons resultados, pois os alunos conseguem 
compreender grau de parentesco entre os invertebrados estudados. Portanto, é de extrema 
relevância que os professores de Ciências e Biologia, ensinem com base nesta perspectiva. 
 
Palavras- chave: ensino de zoologia, intervenção, invertebrados, filogenia. 

 
7. BARRETO, D. L. F. Análises das experiências pedagógicas em educação ambiental no 

ensino básico pelas escolas públicas do município de Jequié-BA. Jequié, 2009. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Espª Rita de 
Cássia Anjos Bittencourt Barreto e Profª. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 
RESUMO: O presente trabalho objetivou verificar as experiências pedagógicas de educadores 
em duas escolas públicas de Jequié-BA, analisando a abordagem da Educação Ambiental e a 
sua inserção nas experiências pedagógicas de educadores. O estudo foi realizado através de 
uma pesquisa qualitativa feita com as análises das entrevistas de 12 (doze) educadores que 
ministravam diferentes disciplinas nas escolas que trabalhavam. Através das análises foi 
possível estabelecer os seguintes parâmetros: Meio Ambiente e especificidade; Abordagem do 
tema Meio Ambiente; Descontextualização e fragmentação do saber; Meio Ambiente e 
transversalidade; Importância do tema Meio Ambiente e sua inserção no currículo da escola; 
Meio Ambiente e Projeto Político Pedagógico e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os 
resultados apontaram que 6 (seis) educadores conceituam o Meio Ambiente como um tema 
restrito para a disciplina de Ciências, 5 (cinco) educadores apresentaram superficialidade na 
abordagem do tema, 4 (quatro) demonstraram que as suas experiências didáticas não estavam 
integradas a uma temática ambiental mais abrangente, 4 (quatro) educadores não tratam o tema 
de maneira transversal, 12 (doze) entrevistados acham importante à inclusão do tema Meio 
Ambiente em salas de aula, mas na sua prática o mesmo não era abordado, 5 (cinco) educadores 
relataram problemas com a ausência de um Projeto Político Pedagógico nas escolas e 2 (dois) 
educadores entrevistados relataram uma ação educativa restrita a gravidade dos problemas 
ambientais. Neste contexto, a análise dos resultados obtidos, aponta deficiências tanto dos 
educadores quanto das escolas em relação à inserção do tema transversal Meio Ambiente em 
sala de aula, fazendo necessário que o educador e a escola percebam a importância da 
construção de uma sociedade sustentável. 
 
Palavras- chave: Educação Ambiental, Educadores, Experiências Pedagógicas. 
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8. MIRANDA, E. A. Análise comparativa do conteúdo programático de genética abordado nos 

colégios estaduais de Jequié-BA frente aos livros didáticos e os PCNEM. Jequié, 2009. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Drª. Ana Maria Waldschimidt  e Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: Este estudo objetivou verificar qual o conteúdo programático referente à Genética é 
abordado nos Colégios Estaduais da cidade de Jequié-BA, examinando a influência dos PCNEM 
e/ou dos recursos didáticos utilizados pelos professores nessa programação. O instrumento de 
coleta de dados foi o questionário estruturado que versava sobre os seguintes aspectos: 
informações gerais dos professores da rede Estadual de Ensino Médio de Jequié-BA, 
conhecimento do professores acerca dos PCNs e sua utilização na prática educacional, os 
recursos didáticos e fontes utilizadas para programação das aulas de Genética e ainda foram 
abordados temas contemporâneos da Genética sugeridos pelos PCNEM. A análise dos dados 
revelou que os professores que lecionam Biologia nos colégios estaduais de Jequié – BA 
possuem, em sua maioria, graduação em Ciências Biológicas e abordam em suas aulas os 
conteúdos de Genética com mais freqüência na terceira serie do Ensino Médio. Paradoxalmente, 
há uma abordagem prematura de conteúdos que deveriam ser trabalhados nas segunda e 
terceira séries do EM sendo apresentados na primeira série. Verificou-se também que bum dos 
conteúdos mais citados foi os referentes à genética de transmissão, seguido por genética 
molecular e genética de populações.  Os professores participantes da pesquisa disseram 
conhecer o texto dos PCNs e grande parte também disseram utilizá-los para programar suas 
aulas de Genética. Todos os docentes participantes afirmaram utilizar outros recursos didáticos, 
além dos livros didáticos (LD), para complementar suas aulas. A internet foi o recurso mais 
utilizado pelos investigados, seguidos de revistas, jornais e outros livros didáticos. A maioria 
dos docentes investigados utiliza o LD Amabis e Martho, e dizem que a abordagem de Genética 
é feita de forma satisfatória, necessitando apenas de alguns complementos. Em linhas gerais, 
conclui-se como sendo importante ao professor de Biologia analisar de forma reflexiva seu 
currículo praticado no seu cotidiano escolar, em especial, os conteúdos relacionados à Genética, 
para diversificar e mediar aos seus alunos conhecimentos e aprendizagens genuínas, buscando 
sempre atualizar-se, pois seu papel é de grande importância como educadores e mediadores 
dos conhecimentos. 
Palavras- chave: ensino de genética, professores de biologia, recurso didático. 

 
9. SARDINHA, E. L. Avaliação da aprendizagem: um estudo das práticas avaliativas 

utilizadas no curso de Biologia da UESB/Campus de Jequié. Jequié, 2009. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes 
de Souza).S249. CDD372,26. 
 
RESUMO: Com o intuito de analisar as práticas avaliativas existentes no curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, investigou-se as 
concepções e crenças de discentes deste curso em relação às avaliações desenvolvidas nas 
diferentes disciplinas do curso. Esta pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa e como 
instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com dez alunos, 
nove discentes do IX semestre e um recém graduado do mesmo curso. Fundamentando 
teoricamente o trabalho, têm-se, especialmente, Luckesi (1998/2005), Perrenoud (1999), 
Hoffmann (2001/2004) e Mizukami (1986) que discutem as problemáticas a respeito do tema 
avaliação bem como suas diversas concepções. Para melhor compreensão e interpretação dos 
resultados, dividiu-se em sub-tópicos, sendo eles: concepção da avaliação; entendimento de 
avaliação tradicional e alternativa; método avaliativo predominante na UESB e métodos 
avaliativos alternativos utilizados na UESB. Observou-se, segundo relatos dos entrevistados, 
que no curso de Ciências Biológicas da UESB/Campus – Jequié ainda existe o predomínio do 
modelo de avaliação tradicionalista. Sendo verificado também que os discentes deste curso 
apresentam-se com conceitos de senso comum sobre as diferentes concepções de avaliação. Por 
fim, fica clara uma real necessidade de atenção, investimento e mudança com respeito às 
concepções e atitudes na área de avaliação da aprendizagem, para que essa não continue sendo 
desvinculada do processo de ensino-aprendizagem, como se nada tivesse haver com este tema. 
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Palavras - chave: Avaliação da Aprendizagem; Formação inicial de Professores; Licenciatura em 
Ciências Biológicas. 

 
10. ALVES, F. P. Concepções de agricultores do município de Jequié-BA sobre a importância 

dos insetos no meio agrícola. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Profº Dr. 
Juvenal Cordeiro Silva Júnior). 
 
RESUMO: Os insetos são um grupo de seres vivos indissociavelmente relacionados aos 
agroecossistemas, e exercem os mais diversos papéis nesse ambiente artificializado, desde 
favorecedores da produtividade como de danificadores, diretos ou indiretos, das plantas 
cultivadas. Tem-se constatado que os insetos são percebidos, em geral como nocivos, repulsivos 
e prejudiciais. Levando em conta a íntima relação que os insetos tem com os seres humanos, o 
presente trabalho teve como objetivo identificar como os agricultores da Fazenda Velha, Jequié-
Ba percebem o domínio “inseto” e como se comportam em relação a esse grupo de seres vivos, 
fornecendo dados relevantes a construção de programas educacionais que promovam a 
melhoria da qualidade de vida de comunidades rurais. Foram realizadas entrevistas não-
estruturadas com 15 (quinze) agricultores moradores do Distrito de Irrigação da Fazenda Velha, 
localizado à 10 km da cidade de Jequié-Ba. As entrevistas foram gravadas em áudio e, 
posteriormente, transcritas e analisadas. A análise dos dados permitiu compreender como esses 
agricultores interagem com os insetos no meio agrícola. De acordo com o observado, em geral, 
os produtores percebem os insetos como pragas, prejudiciais e indesejáveis aos seus cultivos. A 
presença de um inseto que represente uma possível praga é considerada como provável 
infestação na plantação, quase sempre tomando atitudes que objetivem eliminar esses seres da 
área do cultivo. O principal método utilizado para o controle de pragas é a aplicação de 
defensivos químicos, muitas vezes sem a devida preocupação com a qualidade ambiental, com 
a saúde do fruto ou do consumidor final destes alimentos. Poucos utilizam métodos mais 
ecológicos para o controle dos insetos-praga. Com isso, os produtores investigados ainda 
apresentam certos conceitos que vão de encontro com sustentabilidade da agricultura e do 
planeta, evidenciando a carência de conhecimentos que os possibilitem lidar de formas mais 
adequadas com os percalços do trabalho agrário sem comprometer da saúde ambiental, e com 
condição dignas de vida. Por outro lado, pode se observar que esses agricultores ainda tem 
muitos saberes à contribuir com o conhecimento científico. Espera-se com esse trabalho 
colaborar para o fomento de programas educativos para o meio rural que contemplem as 
carências cognitivas, adequando-as aos contextos vividos pelos grupos rurais. 
Palavras- chave: agricultores, insetos, agroecossistema, educação. 

 
11. SARMENTO, F. O. Investigando a pesquisa educacional sobre o ensino de Genética no 

Brasil: um estudo baseado em dissertações e tese. Jequié, 2009. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A genética é uma das áreas de Ciências Biológicas que está em expressivo 
crescimento. Atualmente é irrefutável a sua compreensão por discentes de todos os níveis 
escolares, visto que o tema é abordado constantemente na mídia, no espaço escolar, e nos meios 
de comunicação em geral. Muitos pesquisadores mostraram-se preocupados de que maneira o 
assunto "Genética" é transmitido aos alunos, devido a essa preocupação muitos estudos foram 
elaborados na área de Ensino em Genética buscando informações sobre problemáticas 
relacionadas a este tema. Periodicamente faz-se necessário investigar de que maneira, com que 
objetivo, onde, como estão sendo produzidas essas investigações. Este estudo é do tipo "Estado 
da Arte", e visa justamente identificar os trabalhos produzidos sobre o Ensino de Genética no 
Brasil na forma de dissertações e teses, defendidas entre 1972 a 2006, assim como analisar as 
tendências das pesquisas em Ensino de Genética nesse período, para tanto fez-se necessário 
identificar as dissertações e teses defendidas na área de Ensino de Genética entre 1972 e 2006, 
selecionando os trabalhos que focalizam problemáticas relativas ao Ensino de Genética no todo 
ou a ele se refiram em parte do estudo, classificar o conjunto de trabalhos obtidos e descrever 
suas principais características com base em descritores desenvolvidos para o estudo e explicitar 
as principais tendências da produção acadêmica brasileira sobre o Ensino de Genética 
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evidenciando a dinâmica desse campo de pesquisa durante o período delimitado. Os dados 
foram coletados junto a tese de doutorado de Teixeira (2008) e ao banco de teses da CAPES. No 
período de abrangência do estudo foram encontradas 47 teses e dissertações que tinham ligação 
com o tema. O estudo verificou que há concentração de estudos relacionados na forma de 
dissertações de mestrados, tanto na produção absoluta quanto ao longo do tempo, com um 
grande salto de produção a partir  do fim dos anos 1990. Outra constatação foi que a região 
Sudeste e Sul do Brasil concentram os estudos na área, perfazendo um total de 83% da 
totalidade de tudo que já foi produzido na área. Os autores possuem, em sua maioria formação 
inicial em Ciências Biológicas. A maior parte dos estudos são voltados para o Ensino Médio e 
Ensino Superior. Além dessas constatações foi feito ainda uma análise de cada resumo do 
trabalho encontrado em um tópico específico do trabalho, identificando qual o foco temático de 
cada trabalho. 
 

Palavras- chave: Ensino de Genética, Estado da arte, Pesquisa Educacional. 
 

 
12. MIRANDA, H. O. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
13. BITENCOURTT, I. M. As plantas na percepção dos alunos do ensino fundamental de 

Jequié-BA. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof.ª Dr.ª Guadalupe Edilma Licona de Macedo e Prof. Dr.º Marcos 
Lopes de Souza). 
 
RESUMO: As plantas são seres vivos autotróficos fotossintetizantes, de suma importância para 
a manutenção da vida e do equilíbrio do planeta. Deste modo, considerando a importância da 
escola na socialização do conhecimento cientifico, faz-se necessário conhecer como esta tem 
colaborado para a construção dos conceitos científicos pelos alunos em relação às plantas. 
Perante isto, este estudo objetivou identificar a percepção dos alunos do Ensino Fundamental 
do município de Jequié- BA, em relação às plantas e verificar a influência do ensino formal e 
informal no conhecimento desses alunos. Tendo como pressuposto metodológico os 
procedimentos da pesquisa qualitativa, utilizando-se o questionário como instrumento de coleta 
de dados, com questões referentes às plantas, aplicadas a 173 alunos em três escolas públicas e 
duas escolas particulares, nas turmas de 7ª série do Ensino Fundamental. Os resultados obtidos 
nesta pesquisa advertem para a possibilidade de um ensino fragmentado com limitações e 
distorções dos conteúdos de Botânica. Os alunos em estudo não demonstraram domínio sobre 
os assuntos, apresentando uma variedade de conceitos, incompletos e/ou equivocados.  De 
maneira geral, observou-se uma visão totalmente antropocêntrica desses alunos  em relação a 
este grupo. Diante disso, é fundamental que os docentes reorganizem suas aulas, utilize novas 
estratégias de ensino e abdiquem dos métodos tradicionais, contribuindo desta forma para uma 
aprendizagem significativa da Botânica. 
 
Palavras- chave: ensino de botânica, plantas, ensino de biologia, percepção. 

 
14. SANTOS, I. L. Conhecimento dos alunos do ensino médio de escola pública do município 

de Itagiba-BA sobre EA e a atividade mineradora. Jequié, 2009. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação.  
 
RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 
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15. CARDIM, J. F. S. A inserção da educação ambiental no ensino formal: entre o real e o 

ideal. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Profª. Claudia Ferreira da Silva Luz e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: A Educação Ambiental é uma prática educativa e social que tem como principal 
objetivo, a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 
entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 
individuais e coletivos no ambiente. A abordagem do meio ambiente na escola passa a ter um 
papel articulador dos conhecimentos nas diversas disciplinas, num contexto no qual os 
conteúdos são ressignificados. Dessa forma, o presente trabalho objetiva verificar se há ou não a 
abordagem da Educação Ambiental nas escolas investigadas e analisar as dificuldades 
encontradas no contexto escolar que impedem a devida abordagem do tema. É uma pesquisa 
qualitativa e foi desenvolvida com professores das escolas públicas da cidade de Ipiaú-BA. A 
análise dos dados obtidos demonstrou que os professores possuem conhecimento ainda que 
superficial, do que sejam problemas ambientais, embora o tenha numa perspectiva 
conservacionista. Apesar de perceberem a importância da Educação Ambiental, a sua inserção 
torna-se difícil em virtude da excessiva carga horária, falta de material didático e recursos 
financeiros. Logo, verifica-se a necessidade de realização de cursos que promovam o 
conhecimento científico em relação ao meio em que vivem adquirindo suporte para criar uma 
relação escola/comunidade e a participação dessa nas estratégias para o desenvolvimento de 
práticas ambientalmente corretas.   
  
Palavras- chave: Educação Ambiental, inserção, dificuldades. 

 
16. CARVALHO, J. B. de. Uso terapêutico das células-tronco embrionárias, obtidas por meio 
de clonagem, segundo percepção dos acadêmicos de biologia da UESB – campus de Jequié, 

BA. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof. Dr. Cláudio Lúcio Fernandes Amaral e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
  
RESUMO: As células-tronco (CT) são definidas como células com capacidade de gerar 
diferentes tipos celulares e reconstituir diversos tecidos. Além disso, as CT apresentam a 
propriedade de auto-renovação, ou seja, geram uma cópia idêntica a si mesma. Diante da 
relevância das CT na atualidade, este trabalho teve como objetivo identificar e discutir as 
percepções dos discentes do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – UESB – Campus de Jequié/BA, sobre o uso Terapêutico das Células-Tronco 
Embrionárias (CTE), obtidas por meio de clonagem na etapa de desenvolvimento embrionário 
denominado de blastocisto. Utilizou-se o questionário semi-estruturado (com questões fechadas 
e abertas) como instrumento de coleta de dados, sendo o levantamento feito com um total de 36 
licenciandos. Verificou-se que 92% dos entrevistados afirmaram que células-tronco 
embrionárias são células totipotentes, porém apenas 14% sabiam que no estágio de blastocisto é 
que são obtidas células-tronco embrionárias. Do total de discentes, somente 50% sabiam o que 
era clonagem terapêutica. Sobre a importância da utilização de células-tronco embionárias 
obtidas por meio de clonagem, a maioria falou sobre a relevância para a regeneração e o 
transplante de órgãos, contudo, 64% têm receio de que essas células possam ser utilizadas 
indiscriminadamente (p.ex. com o objetivo de comercialização). No que se refere à Lei de 
Biossegurança que proíbe o uso de CTE, 50% discordavam desta decisão. Já sobre ser favorável 
ou não ao uso terapêutico das células-tronco embrionárias, 42% eram a favor e outros 42% eram 
contra. Sobre a abordagem deste conteúdo pelas disciplinas da graduação, os licenciandos 
citaram 7 delas, sendo predominante a disciplina de Histoembriologia Animal. Concluiu-se que 
os licenciandos têm um conhecimento geral sobre células-tronco, todavia, esse saber é 
insuficiente para quem futuramente lecionará Ciências e Biologia na educação básica. 
Palavras- chave: Embrião, Células-Tronco, Percepções, Acadêmicos de Biologia. 

17. LAURINDO, L. C. Conhecimento de crianças de uma escola do ensino fundamental do 

Povoado de Porto Alegre, Maracás/BA sobre esponjas. Jequié, 2009. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
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RESUMO: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO 
 
Palavras- chave: 

 
18. ANJOS, M. da. S. A pesquisa em ensino de Biologia no Brasil: um estudo baseado em 

dissertações e teses defendidas em 2005 e 2006. Jequié, 2009. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini 
Teixeira). 
 
RESUMO: O presente trabalho caracteriza-se como um “Estado da Arte ou Estado do 
Conhecimento” em Ensino de Biologia. Tem como objeto de estudo dissertações e teses (DTs) 
defendidas em Programas de Pós-Graduação do país nos anos de 2005 e 2006 . Trata-se de um 
estudo que dá continuidade ao trabalho de Teixeira (2008) que analisou as DTs defendidas entre 
1972 e 2004. O estudo busca analisar a produção acadêmica sobre Ensino de Biologia em termos 
quantitativos e qualitativos considerando descritores previamente estabelecidos. São eles: a) ano 
de defesa e evolução quantitativa da produção acadêmica; b) autores e orientadores; c) 
instituições onde os trabalhos foram desenvolvidos; d) distribuição geográfica; e) grau de 
titulação; f) fomento; g) nível escolar privilegiado pelas pesquisas; h) subáreas da Biologia 
privilegiadas nos trabalhos e i) focos temáticos. A análise das DTs  foi dividida em duas partes. 
A primeira denominada de Base Institucional onde analisamos os descritores de caráter 
bibliográfico e institucional e, na segunda, denominada Características dos Estudos 
Examinados, onde os descritores basicamente demonstram as características temáticas e 
algumas tendências dos estudos examinados. Os resultados mostram um quadro de evolução 
das DTs sobre ensino de biologia nos anos analisados, os autores e orientadores que se 
destacam neste campo, as principais instituições que atualmente realizam esses estudos, sua 
distribuição entre as regiões brasileiras, dados sobre  titilação, bem como o investimento das 
agências financiadoras no fomento a essa subárea de pesquisa. Alem disso, apresentamos 
detalhes sobre os níveis escolares privilegiados, as subáreas da Biologia que são objeto de 
atenção dos pesquisadores e, as tendências em termos de temáticas e principais problemáticas 
sob enfoque nos estudos investigados.     
 
Palavras- chave: Ensino de Biologia; Estudo da Arte; Dissertações e Teses; Programas de Pós-
Graduação.  

 
19. SILVA, M. M. Abordagem paleontológica nos livros didáticos de Ciências utilizados em 

escolas públicas do município de Jequié-BA. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Esp. Rita de Cássia Anjos Bittencourt 
Barreto e Profª. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 
RESUMO: Tendo em vista que a Paleontologia é uma ciência de extrema importância para o 
estudo e compreensão da história geologia da Terra e para os processos evolutivos e que alguns 
temas pertinentes a esta área do saber encontram-se inseridos nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) da Educação Básica, o presente trabalho analisou a abordagem paleontologia 
em 27 livros didáticos de ciências voltados para as séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª) 
utilizados em escolas públicas do município de Jequié-BA.Foram quantificados 5 temas nos 
livros (conceito de fóssil, processo de fossilização, tempo ou eras geologias e fóssil como 
evidencia da evolução), analisados os conceitos, as atividades propostas e a relação fósseis x 
evolução.A maioria dos exemplares analisados (55,5%) enfatizou aspectos relacionados à 
temática, mas observou-se que os conteúdos foram apresentados de forma sucinta. Dentre os 
tópicos, o conceito de fóssil foi o mais de destacado estando presente em 44,4% (12/27) dos 
livros. As atividades classificaram predominantemente como cópia e forma de realização 
individual. Já as ilustrações apresentaram-se corretas, com legenda auto-explicativa e com boa 
qualidade gráfica. A análise indicou ainda que 44,4% (12/27) destes materiais didáticos não 
mencionaram conteúdos referentes a esta ciência. 
 
Palavras- chave: Paleontologia, livro didático, fóssil e PCN 
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20. VIEIRA, N. S. dos. S. O educar para a sexualidade na escola na perspectiva de discentes – 

Jequié/ Bahia. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte). 
 
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada numa escola pública estadual na cidade de Jequié/BA no 
mês de outubro de 2008. Teve como objetivo identificar de que forma a escola vem trabalhando 
a sexualidade do discente e apontar o que pode ser melhorado ao tratar da educação para a 
sexualidade em sala de aula na perspectiva dos alunos da 7ª série. Para obter as informações foi 
utilizado um formulário como instrumento de coleta de dados com questões abertas. Os 
resultados foram tabelados e analisados com auxílio de alguns autores como Lapade, Beraldo, 
Faria, entre outros citados. Ao final da análise foi possível detectar algumas dificuldades dos 
alunos, como a vergonha, por exemplo; e perceber também que a escola tem seus empecilhos, 
como a falta de preparo do professor, e alguns tabus que ainda existem apesar da sexualidade 
ser um assunto mais trabalhado no cotidiano da escola atualmente.  
  
Palavras-chave: Escola, sexualidade, educação, discentes. 

 
21. TRINDADE, O. S. N. Estudos das representações sociais dos estudantes do ensino médio 

sobre os insetos. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Profº Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Profº Dr. Juvenal Cordeiro 
Silva Júnior) 
 
RESUMO: As Representações Sociais são um conjunto de explicações, crenças e idéias que 
permitem relembrar um dado acontecimento, ser, pessoa ou objeto. Elas surgem como resultado 
da interação social, sendo comuns a um determinado grupo de indivíduos, constituindo uma 
forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada que contribui para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social.Os insetos representam o grupo animal mais 
diverso e largamente disseminado no mundo, sendo comumente encontrados nos mais 
variados ecossistemas, inclusive em ambientes urbanos. A literatura registra que muitas pessoas 
agem com certo preconceito em relação a esses animais; essas concepções podem ser 
disseminadas socialmente pelos meios de comunicação, pela educação (formal e informal), bem 
como pelo convívio cotidiano das pessoas; contribuindo para a formação de uma imagem 
essencialmente pejorativa sobre os insetos. Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivos 
identificar primeiramente quais as Representações Sociais construídas pelos  estudantes  do 
Ensino Médio  em relação  aos insetos; bem como comparar os resultados obtidos nesse trabalho 
com estudos semelhantes realizados com estudantes e com pessoas em comunidades  
tradicionais, analisando também a possível influência exercida por instâncias culturais como a 
mídia e as relações interpessoais na formação das representações sobre os insetos  e finalmente 
tentando diagnosticar exploratoriamente a eficiência e influência da atividade educativa no 
conhecimento que os alunos detêm sobre estes organismos. A coleta de dados foi realizada nos 
meses de Setembro e Outubro de 2009 por meio da aplicação de questionários semi-
estruturados para 100 alunos do terceiro ano do Ensino Médio de duas escolas públicas do 
município de Jequié/BA. Os resultados confirmam que os estudantes, mesmo tendo contato 
com a temática durante o Ensino Médio, ainda assim constroem uma imagem 
predominantemente pejorativa em relação à grande maioria desses organismos e que a 
construção dessa imagem depreciativa pode estar sendo veiculada e influenciada pelos meios 
de comunicação e pelo conhecimento popular disseminado nas relações intepessoais. Este 
padrão de comportamento alinha-se ao que foi evidenciado em outros estudos realizados com 
estudantes de diferentes níveis e com indivíduos de comunidades tradicionais no Brasil. 
Ressalta-se, contudo, que o trabalho também evidencia que quando os estudantes são 
estimulados a pensar de forma relacional, aparentemente a tendência negativa em relação aos 
insetos se dilui um pouco. Verificou-se também, que o conhecimento biológico sobre insetos 
proposto para o Ensino Médio é comumente concebido de forma limitada ou distorcida pelos 
alunos, indicando a possibilidade de ineficiência da atividade educativa na escola.  A pesquisa 
alerta para a importância da atuação da atividade educacional na desmistificação de concepções 
preconceituosas e às vezes equivocadas, sustentadas pelos estudantes de Ensino Médio em 
relação à classe Insecta e reforça a necessidade de auxiliar os professores no desenvolvimento 
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de novas estratégias que lhes possibilitem atuar de forma eficiente no aproveitamento positivo 
de representações sobre insetos construídas cotidianamente dentro e principalmente fora do 
âmbito escolar.  
  
Palavras-chave: Representações Sociais; Insetos; Estudantes; Ensino Médio.  

 
22. SAMPAIO, P. L. M. M. A utilização das plantas ruderais no ensino de Botânica. Jequié, 
2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: 
Profª. Drª.Guadalupe Edilma Lincona de Macedo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza) 
 
RESUMO: A escola tem sido constantemente criticada pela baixa qualidade do ensino de 
Botânica, por sua incapacidade em preparar os estudantes para ingressar no mercado de 
trabalho, para ingressar na universidade, por não cumprir adequadamente o seu papel de 
formação das crianças e adolescentes, e pelo fato de que o conhecimento que os estudantes 
exibem ao deixar a escola é fragmentado e de aplicação limitada. O fato de estarmos 
insatisfeitos com a qualidade da aprendizagem, não só de ciências, sugere que todo o sistema 
escolar deve ser continuamente repensado. Para tanto, o que se precisa é encontrar novas 
maneiras de usar as atividades prático-experimentais mais criativa e eficientemente e com 
propósitos bem definidos, mesmo sabendo que isso apenas não é solução para os problemas 
relacionados com a aprendizagem de Ciências. Nessa perspectiva, o uso de plantas do entorno 
da escola como espaço de construção do papel ativo no currículo é fundamental. Porém, 
depende de muitas pessoas - professores e alunos - e elas têm de estar motivadas. O professor 
deve estar animado para aplicação das atividades e os alunos com vontade de aprender. Além 
da motivação, as aulas práticas inicialmente necessitam de preparo dessas atividades 
experimentais, o planejamento e o estudo por parte do professor é primordial para que possa 
tirar as dúvidas dos alunos, desenvolver as práticas com eficiência e domínio dos conteúdos a 
serem trabalhados. Em face do exposto, conclui-se que a concepção de planejamento do ensino 
aqui esboçada é de extrema valia pelo simples fato de que, como a educação, ação de planejar 
não pode ser encarada como uma atividade neutra. Assim, a opção do professor de um ensino 
crítico e transformador somente se concretizará mediante uma sistemática de planejar seu 
trabalho de forma participativa e problematizadora, que ouse dar oportunidades para o aluno 
reelaborar os conteúdos do saber sistematizado, com vistas à produção de novos 
conhecimentos. Utilizando para tanto as plantas ruderais que fazem parte do cotidiano dos 
alunos de forma a tornar as aulas de Botânica mais eficiente e qualificada. A partir daí, 
observou-se a necessidade de trabalhar a Botânica com atividades práticas e contextualizadas 
nas escolas, percebendo-se então, que as plantas ruderais poderiam ser um material muito rico 
para desenvolver metodologias que integrassem os conteúdos pré-estabelecidos e os 
conhecimentos dos alunos. Isso porque as plantas ruderais podem ser utilizadas para 
transformar a linguagem técnica em uma linguagem que pode ser utilizada por alunos e 
professores do ensino fundamental. Além disso, é possível relacionar a Botânica ao cotidiano 
dos alunos, observando as árvores do entorno da escola, os jardins da cidade, as plantas 
ornamentais que possuem em casa, as plantas medicinais que são usadas por seus familiares, ou 
seja, pode ser utilizada como meio para investigar os conteúdos trabalhados em sala de aula e 
verificar se realmente os conteúdos de Botânica chegam até os alunos. Segundo Schneider 
(2007), plantas ruderais ou naturalizadas são espécies vegetais introduzidas em uma 
determinada região geográfica, que se adaptam às condições locais e estabelecem populações 
capazes de reproduzirem-se espontaneamente (sem intervenção humana) e sustentem 
populações por muitas gerações. Já as plantas invasoras são plantas ruderais ou naturalizadas 
que produzem descendentes em número muito elevado e que conseguem se dispersar a 
grandes distâncias da planta mãe e que prontamente competem com as espécies nativas, 
expandindo-se agressivamente em comunidades naturais, onde sua abundância perturba a 
estrutura do ecossistema invadido.  
 
Palavras- chave: Ensino-aprendizagem; Ensino de ciências; Biologia. 

 
23. PEREIRA, P. E. de. O. A percepção dos alunos do ensino superior sobre a biodiversidade 

no sistema agroflorestal cacau-cabruca na região sul da Bahia, Brasil. Jequié, 2009. 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Eduardo Mariano Neto). P494. CDD 577. 
 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos alunos do ensino superior 
da Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre a Biodiversidade no sistema agroflorestal cacau-
cabruca na região sul da Bahia, Brasil. A Universidade onde foram aplicados os questionários 
foi escolhida por estar localizada em uma área de Mata Atlântica, e onde se realizam vários 
projetos voltados para a preservação dos remanescentes de florestas Atlânticas. A revisão de 
literatura forneceu subsídios teóricos para a fundamentação do tema neste trabalho de 
conclusão de curso. Os critérios para a aplicação dos questionários, foram que os 20 (vinte) 
entrevistados estivessem cursando o ensino superior em ciências biológicas, pois eles fazem 
parte de uma parcela importante da sociedade, onde ajudarão a construir a história, cumprindo 
seu papel como cidadãos e profissionais, e segundo a disponibilidade dos mesmos. As 
perguntam que compõem o questionário utilizado na pesquisa investiga o conhecimento dos 
entrevistados sobre assuntos como: a importância da Educação Ambiental, das práticas de 
conservação, do cacau para a região sul da Bahia e Biodiversidade, e sobre o sistema 
agroflorestal cacau-cabruca. De maneira geral os entrevistados apresentaram conhecimento 
sobre a importância da Educação Ambiental para formação de cidadãos atuantes frente aos 
problemas ambientais, sobre as práticas de conservação e sobre a importância do sistema de 
cabruca para a manutenção da biodiversidade nos remanescentes da Mata atlântica na região 
sul da Bahia, Brasil. 
 

Palavras- chave: Cabruca, remanescente, conservação. 

 
24. NASCIMENTO, T. S. Água na escola: educação para preservação ambiental e uso racional 

da água. Jequié, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). N 
199. CDD 333.91. 
 
RESUMO: Este trabalho consiste numa verificação do aprendizado dos alunos após uma 
intervenção em  que foram tratados conteúdos acerca do tema água visando a preservação 
ambiental e uso racional deste recurso. A pesquisa foi feita com 27 alunos de uma turma de 6ª 
série do ensino fundamental da rede pública do município de Apuarema-BA. Foi aplicado um 
questionário antes e outro depois da intervenção, além das notas de campo feitas pelo 
pesquisador. Os resultados foram organizados e analisados fazendo uma comparação dos 
saberes dos alunos e do que foi adquirido ao final do processo.  Então, pode se dizer que houve 
ganho de conhecimento pelos alunos e o mais importante, a contribuição para a construção de 
sujeitos críticos  foi muito grande. Os alunos, em sua grande maioria,  se tornaram aptos  a 
discutir sobre a temática da  água e os problemas atuais que  acometem  este recurso hídrico.  
Estes começaram perceber ainda alguns problemas ambientais que acontece a todo o momento 
e não eram notados por eles, como os resíduos da lavagem de veículos que são jogados no rio, 
passaram a entender também a importância da cobertura vegetal no entorno dos mananciais e o 
quanto é valioso a proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos.  É importante salientar 
que os alunos foram chamados a entender o que ocorre principalmente ao redor deles e então 
algumas visitas foram feitas ao Rio Penedo que “corta” toda cidade de Apuarema além de 
nascentes e pequenos afluentes que deságuam neste rio. Verificou-se também que a 
metodologia utilizada foi de suma importância para o bom resultado do trabalho. A utilização 
de metodologias alternativas garantiu a grande participação e o interesse dos alunos nas aulas. 
Conclui-se que as aulas sobre a água contribuíram para a formação de sujeitos mais conscientes 
e quem sabe, disseminadores da racional utilização dos recursos hídricos.  A questão ambiental 
deve entrar, e possuir lugar cativo já, nas discussões e conteúdos escolares. 
 
Palavras-chave: Pesquisa-intervenção, nascentes, recursos hídricos. 
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1. DOURADO, A. C. P. Percepções dos alunos do ensino básico sobre o que é Caatinga.  

Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadora: Prof.ª Dr.ª Guadalupe Edilma Licona de Macedo). 
 
RESUMO: A Caatinga bioma dominante no Nordeste brasileiro é rica em biodiversidade e 
endemismos e bastante heterogênea, com várias utilidades e importância cultural. 
Apresentando clima semi-árido, possui chuvas irregulares e mal-distribuídas, sendo comuns às 
estiagens, vistas como secas, comumente associadas a condições sociais negativas.  Avaliando o 
conhecimento, e valores de estudantes do ensino fundamental na rede pública de Jequié (BA), 
acerca da Caatinga, este trabalho poderá servir de subsídio a programas de educação ambiental 
no município. Foram aplicados 80 questionários a alunos de duas escolas, sendo uma da cidade 
e outra da zona rural onde a média geral das respostas foram analisadas e comparadas com a 
literatura científica a respeito do bioma. O trabalho mostrou que não houve uma diferença 
significante entre as opiniões dos alunos das duas escolas, onde a grande maioria dos alunos 
desvaloriza intensamente o ambiente, relacionando os aspectos negativos, como baixa 
biodiversidade e problemas sociais, enquanto uma minoria aprecia a diversidade da fauna e 
flora típicas e suas utilidades, mostram também um conhecimento sobre o bioma e a intensa 
responsabilidade com a natureza Acredita-se que as escolas não destacam de maneira 
satisfatória as características do principal ecossistema regional. Os resultados mostram a 
necessidade de atividades educacionais contextualizadas como forma de assegurar o interesse, 
resgate e divulgação dos conhecimentos sobre o bioma Caatinga, na desmistificação de falsos 
conceitos.   
  
Palavras-Chave: Caatinga, Bioma, Alunos. 

 
2. BASTOS, A. G. A sociedade e a questão ambiental: entendimento de estudantes de 

graduação e pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. 
Drª. Cláudia Coelho Santos/ Co-Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). B326. 

 
RESUMO: A universidade possui o papel na sociedade de produzir conhecimento bem como, 
capacitar profissionais e interagir com a população das mais diversas formas. A educação 
precária inviabiliza a conscientização dos educandos acerca do tema sociedade e meio 
ambiente, dificultando a consolidação de uma     sociedade socioambientalmente equilibrada. 
Objetivou-se, com este estudo, analisar a percepção dos estudantes sobre a temática.   Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo utilizando a técnica do Grupo Focal com a 
participação de estudantes de graduação e pós-graduação da UESB - campus de Jequié. A partir 
da análise dos resultados,     constatou-se     que existe, por parte dos sujeitos da pesquisa, a 
crítica acerca das tensões entre o meio ambiente e a sociedade, todavia a universidade ainda 
carece de práticas para tornar essa discussão cotidiana e assim trazer o retorno para a 
sociedade, não só formando profissionais qualificados, mas conscientes do seu papel de 
transformação social.  
 
Palavras-chave: Sociedade, Meio Ambiente, Grupo Focal. 

 
3. MASCARENHAS, A. L. S. Influência do aprendizado de citologia para a compreensão dos 

conteúdos em genética. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Juvenal Cordeiro Silva Junior e Prof. Dr. Paulo Marcelo 
Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A genética tem se apresentado como uma área de grande destaque e de interesse no 
campo da pesquisa científica, além de ser o centro de questões polêmicas e de debates que 
extrapolam o meio científico, exigindo cada vez mais uma consciência crítica por parte do 
cidadão comum. Daí a preocupação, das leis e diretrizes que regem a educação no Brasil, para 
uma educação voltada para a formação humana do educando, desenvolvendo nele o 
pensamento crítico, uma vez que os assuntos nessa área envolvem questões éticas. Para tanto 
propõem uma educação que supere a estagnação e a descontextualização e apresente as 
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Ciências Biológicas, e aí a Genética, com o que ela tem de mais essencial - a dinamicidade de 
vida. Porém essas diretrizes esbarram numa educação baseada na transmissão de informações 
voltadas para a memorização e que não utiliza os conhecimentos subsunçores como ponte para 
novos conhecimentos. Neste contexto, este trabalho procurou examinar a seguinte questão: o 
aprendizado de Citologia é essencial para o aprendizado de conteúdos na área de Genética? 
Sendo real essa relação, pretendíamos identificar quais seriam os assuntos e a forma de superar 
essas barreiras. Para obtenção dos dados foi aplicado um teste – composto de duas etapas: a 
primeira com questões abertas e a segunda com questões objetivas – numa amostra de alunos 
do 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas, da cidade de Jequié-Ba. As análises dos dados 
ratificaram o que os poucos trabalhos na área já demonstraram e que as salas de aulas há muito 
tempo atestam, que o que vigora é um conhecimento momentâneo, visando um objetivo 
imediato, sem a preocupação com a conexão que o mesmo pode ter com assuntos futuros, aqui 
analisados na relação Citologia X Genética. 
 
 Palavras-chave: Citologia, Genética, educação básica, educação superior e ideias subsunçores. 

 
4. OLIVEIRA, C. C. de. Conhecimentos dos alunos da 7ª série de uma escola pública em 

Jequié-BA sobre aves. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Daisi Teresinha Chapani / Co-orientador: Oscar 
Vitorino Moreira Mendes) B46. 
 
A ideia para realização desse estudo surgiu a partir do interesse da autora em querer saber o 
que os alunos pensam sobre as aves e, consequentemente, observar o comportamento das 
pessoas em relação a esses animais, pois de modo geral, pode-se notar que o grupo Aves é 
percebido através de sua beleza, mas, muitos ainda praticam ações negativas que podem 
ameaçar as espécies, como a caça e o aprisionamento em gaiolas. Considera-se, portanto, a 
necessidade de intervir educacionalmente em favor de comportamentos mais coerentes com os 
princípios de conservação ambiental, de modo que possa favorecer mudanças atitudinais a 
respeito da relação homem-natureza e da ação dos mesmos sobre as aves. Além disso, a partir 
desse estudo percebeu-se que as informações que os alunos já possuem sobre as aves devem ser 
levadas em consideração, pois ao relacionar os conteúdos trabalhados na escola com o seu 
cotidiano pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida nos 
meses de novembro e dezembro de 2009, por meio de uma abordagem qualitativa através de 
questionários, com participação de 44 alunos dos turnos matutino e vespertino e teve como 
objetivo geral investigar os conhecimentos dos estudantes da 7ª série de uma escola pública da 
rede municipal de ensino em Jequié/BA sobre as aves e sua importância para os ecossistemas, 
relacionando-as com práticas de Educação Ambiental. Com base nos resultados obtidos, 
verificou-se que a maioria dos alunos reconhece  a importância da avifauna para os 
ecossistemas, mas ainda têm dificuldades em aplicar os seus conhecimentos com aqueles 
adquiridos em outros locais, como a escola, por exemplo, o que permite fortalecer a necessidade 
de realizar-se trabalhos na área de Educação Ambiental.  
  
Palavras-chave: Aves, Educação Ambiental, conhecimento de alunos, Ensino de Ciências, 
Ensino Fundamental. 

 
5. VASCONCELOS, C. B. Caracterização da prática pedagógica de professores de Ciências: um 

olhar sobre suas práticas metodológicas. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª.  Drª. Ana   Cristina  Santos Duarte). V45. 
CDD -  372.35707. 
 
RESUMO: Foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada em três escolas 
públicas no município de Jequié – Bahia, duas estaduais e uma municipal, objetivando construir 
uma tipologia para caracterização das práticas pedagógicas de educadores, bem como 
caracterizar a prática pedagógica de professores de Ciências do Ensino Fundamental durante 
uma sequência de aulas, comparando os dados obtidos nas observações com  a  entrevista e a 
tipologia construída a partir do referencial teórico utilizado; verificar os tipos de abordagens 
metodológicas utilizadas pelos professores em suas aulas de Ciências e as dificuldades 
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enfrentadas pelos mesmos. Para sua efetivação, foram utilizados dois instrumentos na busca de 
informações: um roteiro de apoio para a observação das aulas de  Ciências e entrevista semi-
estruturada. Participaram da pesquisa nove professores, sete de escolas estaduais e dois da 
escola municipal, selecionados por serem professores de Ciências do ensino fundamental. A 
partir dos dados coletados foi possível conhecer as práticas pedagógicas e metodológicas 
utilizadas pelos professores de Ciências participantes da pesquisa. Os resultados demonstram 
que os docentes apresentam-se ecléticos quanto à apropriação das abordagens pedagógicas, 
utilizando elementos das diversas abordagens, embora haja uma predominância da abordagem 
tradicional, considerando as dificuldades enfrentadas quando a infra-estrutura e recursos 
disponíveis. Verificou-se, portanto, a necessidade de mudanças tanto na prática docente, como 
na infra-estrutura das escolas, na aquisição de recursos, pois os professores têm alegado que 
suas aulas poderiam ser melhores, caso dispusessem dos recursos necessários para uma aula  
de ciências alternativa, dinâmica e motivadora.   
  
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas, Metodologias, Ensino de Ciências, Aprendizagem. 

 
6. KULKA, D. D. Saberes tradicionais sobre os camarões e sua pesca em um grupo de 

estudantes de uma escola do Povoado de Porto Alegre, Maracás, Bahia. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Drª. Lilian Boccardo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). K98. CDD - 595.38842. 
 
RESUMO: A importância atribuída às concepções prévias dos estudantes está relacionada à tese 
construtivista de que o conhecimento é ativamente construído pelo aprendiz e não transferido 
pelo professor, pois o aluno traz para sala de aula seus conhecimentos prévios ou sua cultura 
prevalente, anterior à aprendizagem escolar, como consequência do fato de ele ser um sujeito 
ativo também fora da escola. Com base neste pressuposto, este trabalho objetivou identificar e 
analisar os conhecimentos prévios sobre os camarões em um grupo de estudantes de uma 
comunidade pesqueira do Povoado de Porto Alegre (Maracás, BA). O estudo foi desenvolvido 
no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2009 com 27 discentes de 10 a 17 anos da 6ª 
série do ensino fundamental (turnos matutino e vespertino) da única escola local. A coleta de 
dados foi realizada em quatro etapas: apresentação da pesquisa, identificação do espécime de 
Macrobrachium amazonicum, desenhos livres e topografia corporal. Entrevistas semi-
estruturadas foram realizadas mediante a apresentação do exemplar de M. amazonicum. Os 
resultados obtidos pelas entrevistas foram, em sua totalidade, analisados quanti-
qualitativamente considerando a taxonomia; morfologia externa; dimorfismo sexual; habitat; 
alimentação e ecologia trófica; sazonalidade; importância e aquisição dos conhecimentos sobre 
o camarão. Os estudantes, em sua grande maioria, “incluem” os camarões no domínio 
etnozoológico “peixe”; utilizam os critérios de coloração e tamanho para distinguirem os 
camarões; diferenciam sexualmente pela presença ou não de “ovos na região da barriga”; 
mencionam o rio, mar e lagoa como habitat; relacionam a ocorrência dos camarões apenas no 
período matutino e quanto à sazonalidade relatam a ocorrência dos camarões durante todo o 
ano; relatam o lodo, bolo, resquícios de animais, restos de comida, lama, limo, terra, areia e 
mato como parte da dieta desses animais.  Nos desenhos livres e topografia corporal foi 
possível observar a visão antropomórfica quando os estudantes nomeiam as estruturas externas 
do camarão, além de uma referência outros animais conhecidos por eles. No que se refere à 
relevância dos camarões observou-se a presença de um olhar antropocêntrico utilitarista, pois 
restringem a importância dos camarões à alimentação e comercialização.  Pelas entrevistas, 
constatou-se a incipiente participação da escola na difusão e valorização dos conhecimentos 
cotidianos e científicos sobre os camarões, desta maneira é de grande importância que os 
educadores considerem os saberes dos estudantes, tornando possível o estímulo e a exploração 
das suas ideias, pois somente a partir da compreensão das limitações de seus saberes prévios, os 
estudantes estarão preparados para considerar as ideias apresentadas pela Ciência.   
   
Palavras-chave: ensino de ciências, etnozoologia, camarão-canela, educação básica. 

 
7. SOUZA, E. S. Problemas ambientais: saberes de estudantes das escolas de ensino médio da 

cidade de Jequié-BA. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
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de graduação. (Orientadores: Profª. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz / Prof. Dr. Marcos Lopes 
de Souza). 
 
RESUMO: Esta pesquisa originou-se com a finalidade de verificar os saberes de estudantes das 
escolas de ensino médio da cidade de Jequié-BA, a respeito dos problemas ambientais. O 
instrumento utilizado para fazer a coleta de dados foi o questionário aplicado a 60 alunos de 
três colégios públicos, abordando a temática escola e problemas ambientais. De modo geral, 
verificou-se que para os alunos o principal problema ambiental enfrentado pelo planeta é a 
poluição de uma forma geral. Revelou-se também, que entre os problemas ambientais presente 
na comunidade local mais visível também é a poluição, principalmente a dos rios. Quanto à 
redução dos recursos naturais os discentes relacionam de forma categórica como consequência 
da ação humana num consumo exacerbado ligado ao desmatamento e a produção de resíduos 
com descarte também descontrolado. Dentre as soluções apresentadas para reduzir os 
problemas ambientais descrevem a minimização da poluição no planeta, a preservação do meio 
ambiente e uma maior “conscientização” dos governantes e a sociedade em relação aos 
problemas ambientais. Uma percentagem considerada dos alunos afirmou que já foram 
abordados conteúdos relacionados aos problemas ambientais na escola especificamente em 
disciplinas. Afirmaram ainda que a escola precisa e tem condições de ajudar em reflexões que se 
transforme em práticas para a redução dos problemas ambientais. Além disso, ressaltaram que 
as principais consequências dos problemas ambientais para o  
planeta, são o desequilíbrio ambiental e consequentemente o desaparecimento da vida na terra.  
Finalmente, pode-se dizer, pela análise dos resultados que a comunidade escolar tem como 
papel principal sensibilizar os alunos para que não encarem os problemas ambientais como 
uma coisa normal ou um problema secundário e ainda que o uso intensificado dos recursos 
naturais pelo homem pode trazer consequências desastrosas para todos, principalmente para as 
gerações futuras.   
   
Palavras Chave: Problemas Ambientais, Discentes, Saberes, Poluição. 

 
8. PAIM, F. G. O desenvolvimento do pensamento evolutivo no Ensino de Zoologia dos 
Invertebrados: uma análise focando o curso de graduação em Ciências Biológicas da UESB/ 

Jequié-BA. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof.º Dr. Paulo Marcelo Mariani Teixeira  Prof.ª Dra. Karine Santana 
Carvalho). P162. CDD -  378.81042. 
 
RESUMO: A Evolução assume um papel de grande relevância no campo da Biologia por 
permitir que conhecimentos sobre a diversidade dos seres vivos possam ser assimilados e 
compreendidos por meio de uma visão sintética.  Nesse sentido, o presente estudo teve por 
objetivo verificar se as disciplinas de Zoologia de Invertebrados (I, II e III), no contexto do curso 
de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus 
de Jequié, conduzem os discentes a construir uma percepção estruturada ou sistematizada do 
pensamento evolutivo. Para isso, a pesquisa foi desenvolvida com estudantes concluintes das 
referidas disciplinas e professores da área de Zoologia de Invertebrados em três etapas: 1) 
aplicação de teste junto aos estudantes; 2) análise de plano de ensino e 3) entrevista com os 
professores responsáveis pelas referidas disciplinas. Os dados provenientes da aplicação dos 
testes dos estudantes foram analisados com auxílio      do programa Systat versão 12 e 
categorizados. Para o plano de ensino foi realizada uma análise documental, enquanto que as 
entrevistas foram analisadas por meio de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que os 
estudantes não compreendem a história evolutiva dos grupos de invertebrados, apesar dos 
resultados das análises dos planos de ensino e entrevistas com os professores apontarem uma 
preocupação em trabalhar com a perspectiva evolutiva nas suas disciplinas. Dessa maneira, o 
ensino de Zoologia numa perspectiva evolutiva permitiria aos alunos compreender os diversos 
fenômenos biológicos da história da vida na terra e assim reunir e interpretar a dinâmica do 
passado para explicar o presente. Assim, é necessário intensificar as discussões sobre a história 
evolutiva dos invertebrados, no contexto do ensino das referidas disciplinas, possibilitando aos 
estudantes uma visão sintética dos diversos acontecimentos que permitiram a diversidade dos 
seres vivos.  
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Palavras-Chave: Ensino Superior, Estudantes de Biologia, Evolução, Invertebrados.  

 
9. NONATO, G. de. A. Gravidez na adolescência: concepções e discussões entre discentes do 

ensino médio, Jequié-Bahia. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Profª.  Drª. Ana   Cristina  Santos Duarte e Profª. Esp. 
Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 
RESUMO: A gravidez na adolescência vem ocupando lugar de significativa relevância no 
contexto da saúde pública, despertando interesse de acadêmicos, profissionais e gestores, 
principalmente da educação e da saúde. A gravidez precoce não planejada pode gerar 
problemas a curto e longo prazo em função das adolescentes não terem suporte físico e 
emocional consolidado favorecendo situação de conflito com a família, como rejeições, críticas e 
punições. Contudo, o objetivo da pesquisa é caracterizar os conhecimentos e as informações 
recebidas pelos discentes quanto ao tema prevenção da gravidez na adolescência em sala de 
aula em uma Escola Estadual do Ensino Médio, no município de Jequié – BA. Baseando-se 
nisso, esta investigação ficou entendida como uma pesquisa descritiva-qualitativa, onde 
participaram da pesquisa, 42 discentes matriculados no 1º ano do Ensino Médio no período 
matutino com faixa etária entre 13 e 18 anos.  Como instrumento de coleta de dados optou-se 
por um questionário, contendo perguntas discursivas a respeito da pesquisa. Observando os 
dados da pesquisa e fazendo uma análise minuciosa podemos verificar que, os adolescentes 
estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo, ainda que não falte informação dada pelos 
pais e até mesmo pelas escolas, dentre outros e, consequentemente de maneira desprotegida e 
inconsequente, tornando um fato corriqueiro nos dias atuais. A maioria possui conhecimentos 
básicos sobre sexo e sexualidade, quiçá não suficientes para poder desenvolver uma vida sexual 
com segurança e de responsabilidade. Porém, observar-se que a gravidez na adolescência, pode 
ser evitada significativamente, se para isso houvesse à existência de uma parceria forte entre os 
pais, educadores, Secretarias de Educação e de Saúde, no intuito de preparar aqueles que estão 
envolvidos no processo de construção de uma educação para a sexualidade. Conclui-se que os 
resultados obtidos nessa pesquisa demonstram  que não apenas no esclarecimento  da anatomia 
e fisiologia humana  a educação para a sexualidade, dos nossos alunos, deveria primar em 
orientá-los para a formação de valores culturais e uma prática sexual com responsabilidade e 
segurança, contribuindo desse modo para a diminuição de uma gravidez não planejada.  
   
Palavras Chave: Gravidez, adolescência, métodos contraceptivos, modificações fisiológicas e 
Psicológicas. 

 
10. LIMA, G. P. de. S. Uma proposta metodológica para o ensino de citologia baseada no 

enfoque CTS. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientador: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
O presente trabalho foi realizado numa turma experimental de 24 alunos, provenientes de 
escola pública no município de Jequié – BA, tendo como objetivo principal investigar os 
resultados da aplicação da abordagem CTS no Ensino de Biologia. Para tanto, desenvolveu-se 
uma Pesquisa de Intervenção, por meio da aplicação de uma  sequência didática  de citologia  
fundamentada  na perspectiva CTS.  Para efeito dessa sequência didática foram selecionados os 
seguintes temas sócio-científicos: i) Epidemias: Influenza A (H1N1); ii) Câncer; iii) Clonagem; e, 
iv) Reprodução Humana. Os dados coletados foram examinados de forma qualitativa. Os 
resultados obtidos foram categorizados, para efeito de análise, nos seguintes aspectos: i) 
conceitos trabalhados,  ii) metodologia utilizada,  iii) articulação da tríade CTS,  iv) percepções 
dos alunos e v) percepções da professora-pesquisadora. Ao longo das aulas muitos conceitos da 
Biologia e mais especificamente da Citologia foram trabalhados, todos de forma intimamente 
atrelada às questões sociais em que estão inseridos. Para abordagem desses temas utilizamos de 
diversas estratégias e recursos didáticos visando contemplar as orientações relativas às questões 
de metodologia colocadas pelo Movimento CTS. Foram incluídas discussões sobre questões, 
como por exemplo: como as epidemias ocorrem a partir da mutação de um vírus; como a 
cultura de um povo e seus hábitos pode atuar na disseminação de uma doença a manipulação 
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de embriões para estudos com células-tronco; as tecnologias utilizadas na produção de vacinas 
e nas pesquisas associadas a clonagem e células tronco;  o papel do ambiente, hábitos 
alimentares e sexuais na promoção do câncer; a utilização da fertilização in vitro para casais 
com problemas de fertilidade e a utilização de métodos anticoncepcionais pra controle da 
natalidade e proteção de DST’s.  Apenas 36%    dos vinte e  quatro  alunos inscritos 
apresentaram um percentual de frequência inferior a 75%. Por suas falas e depoimentos, 
participação nas aulas e nas atividades desenvolvidas pôde-se perceber o quanto estava sendo 
proveitoso e agradável às atividades desenvolvidas ao longo do mini-curso. O curso realizado 
revelou-se uma interessante proposta para o ensino de conteúdos científicos, abrindo espaço em 
sala de aula para debates de questões sociocientificas e dá ensejo a  mais estudos desse tipo nas 
diversas áreas da Ciência.  
   
Palavras-chave: Educação Científica, Ensino de Biologia, Ensino de Citologia, Proposta 
Metodológica, Abordagem CTS.  

 
11. MATOS, I. O. S. Concepções sobre desenvolvimento sustentável de alunos do Ensino 

Médio de escolas públicas do Município  de Jequié/BA. Jequié, 2010. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Paulo Marcelo M. 
Teixeira). 
 
RESUMO: O homem ao longo do tempo vem interferindo na natureza, com seus avanços 
científicos e tecnológicos, para satisfazer suas necessidades, mas essa intervenção chegou a tal 
ordem que a natureza não pode mais suportar e reciclar estas interferências. Com isso sentiu-se 
a necessidade de conciliar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, 
surgiu assim o conceito de Desenvolvimento Sustentável, que originou reações e estudos no 
sentido de se conseguir métodos de diminuição dos danos ao meio ambiente. Neste contexto,o 
presente estudo teve como objetivo analisar as concepções dos alunos sobre Desenvolvimento 
Sustentável e derivar, com base no estudo realizado, implicações sobre o conteúdo ensinado nas 
escolas sobre Educação Ambiental. Este trabalho tem caráter exploratório e descritivo. Foi 
utilizado um questionário semi-estruturado. A pesquisa foi realizada com 88 alunos de três 
escolas públicas do município de Jequié/BA.  Os resultados permitiram observar que os 
estudantes não possuem o conhecimento mínimo da definição do termo Desenvolvimento 
Sustentável. Mas os alunos reconhecem a importância do cuidado ao Meio Ambiente. Os 
estudantes também demonstram conhecer os problemas ambientais que afetam tanto o Brasil 
como o mundo e indicam vários responsáveis pelos Problemas Ambientais. Observou-se que 
todas as escolas pesquisadas demonstram trabalhar o tema Educação Ambiental.  
  
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Meio Ambiente.  

 
12. RIBEIRO, J. R. As interações ecológicas nos livros didáticos de Biologia. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Paulo Marcelo Marini Teixeira/ Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas). 
 

RESUMO: Nos últimos anos os Livros Didáticos têm sido amplamente analisados e estudados, 
uma vez que são amplamente utilizados por alunos de todo o país, sendo muitas vezes o único 
material didático disponível. Assim o presente estudo analisou o conteúdo de Interações 

Ecológicas nos Livros Didáticos de Biologia, com o objetivo de examinar a adequação do 
conteúdo desses livros em relação ao conhecimento científico atualizado; a correção conceitual, 
a adequação da linguagem para os estudantes do Ensino Médio e se os exemplos são claros e 
úteis à compreensão do assunto. Foram analisados 10 livros e um módulo didático utilizados 
por alunos do Ensino Médio das escolas do Município de Jequié-BA. De forma geral os livros 
apresentaram superficialidade dos conteúdos, sobretudo os de volume único, contudo tinham 
uma linguagem acessível aos alunos e de fácil compreensão.  Ocorre também a utilização de 
termos desatualizados e que estão em desacordo com a literatura do referencial teórico. Assim, 
embora os livros tenham se consagrado como recurso indispensável para o processo de 
aprendizagem dos alunos, é indispensável que o professores busquem outras fontes de 
informações para completar as informações contidas nos Livros Didáticos. 
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Palavras-Chave: Livros didáticos, ensino de ecologia, interações ecológicas. 

 
13. FARIAS, K. de. A. Percepções dos discentes do ensino fundamental II, da rede pública da 

cidade de Ibicuí - BA, a respeito das serpentes. Jequié, 2010. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Esp. Oscar Vitorino Mendes, 
Profª. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 
RESUMO A partir do comportamento que muitas pessoas apresentam diante das serpentes, 
advindos até mesmo da carência de informações, ideias deturpadas e cheias de mitos surge 
verdadeiros sentimentos de repulsa para com esses répteis. Assim, o presente trabalho visa 
investigar os conhecimentos científicos e populares, que os discentes das 7ª série do Ensino 
Fundamental II sustentam em relação às serpentes e quais as consequentes práticas que essas 
ideias geram quando se deparam com esses animais. As percepções discentes foram 
identificadas e analisadas, sendo estas informações avaliadas no que concerne a conceitos 
pejorativos, negativos      ou conhecimentos educativos e ecológicos. A pesquisa foi 
desenvolvida no Município de Ibicuí situado no centro-sul da Bahia. Participaram da pesquisa 
52 alunos. Como instrumento de coleta utilizou-se um questionário com 12 questões aplicado 
no mês outubro de 2009. A análise das respostas evidenciou uma carência de conhecimento 
sobre as serpentes, contendo respostas de histórias contadas por gerações, envolvendo mitos ou 
crendices populares. Os discentes utilizam ainda termos pejorativos, caracterizações errôneas e 
conceitos deturpados. Como resposta aos dados desta pesquisa foi ministrada palestras na 
mesma escola em que foi realizada esta pesquisa, tendo como objetivo apresentar 
conhecimentos gerais em relação às serpentes. Como      verificação final e através de uma 
entrevista chegou-se a conclusão que os estudantes aprimoraram seus conhecimentos em 
relação á serpentes atentando para o papel destas no ecossistema e para a importância de 
preservá-las.  
  
Palavras chave: Mito, Serpentes, Ensino, Zoologia. 

 
14. CAMPOS, L. dos. S. O Papel das aulas em ambientes naturais na área de paleontologia e a 

Formação de Professores de Biologia. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Luciano Artêmio Leal). 

    

RESUMO: O Curso de Ciências Biológicas deve proporcionar a construção do conhecimento 
embasando-se nas relações com a tecnologia, à sociedade e o meio ambiente. E a partir disso, 
direcionar para reconstrução crítica da relação homem-natureza, buscando superar o 
utilitarismo consumista que se implantou em forma de cultura na nossa sociedade. As 
atividades extraclasses em ecossistemas naturais proporcionam a restauração do contato do 
homem com o ambiente, favorecendo a percepção por experimentação dos fatores bióticos e 
abióticos que seriam dificilmente notados em uma aula expositiva convencional. Este trabalho 
tem o objetivo de analisar a importância das atividades de campo em ambiente naturais dentro 
da disciplina Paleontologia, e seu papel no aperfeiçoamento da aprendizagem   dos  estudantes   
do   curso   de   Ciências   Biológicas.  Considerando os fatores implícitos no processo de 
elaboração de conhecimentos, como sensações e emoções exprimidas durante a interação   
direta   dos   licenciandos   com   o   objeto   de estudo praticamente desconhecido.  Estas 
informações foram coletadas por meio de um questionário aplicado antes da viagem de campo 
e de anotações no diário de campo sobre as percepções dos estudantes ao longo de duas viagens 
à Morro do Chapéu. Medo, espanto, percepções de espaço e textura dos ambientes que são 
visitados em uma aula de campo, demonstram o acréscimo motivacional e perceptivo de fatores 
indisponíveis nas aulas expositivas convencionais, além de evidenciar que as emoções e 
sentimentos exprimidos pelos estudantes em campo, auxiliam na aprendizagem dos conteúdos 
à medida que eles recorrem a aspectos da condição humana, como os sentidos e as sensações 
para auxiliar na elaboração do conhecimento perceptivo-experimental.  
 
Palavras-Chave: Aprendizagem, Ambientes Naturais, Ciências Biológicas. 
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15. ANDRADE, L. S. Aulas práticas para o ensino de Biologia no olhar de docentes. Jequié, 
2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: 
prof. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz). 
 

RESUMO: As aulas de biologia em sua maioria são aplicadas apenas de forma teórica, onde 
alguns professores às vezes rejeitam as aulas práticas, ou não as realizam por julgarem de difícil 
aplicação, por diversos motivos. O presente trabalho foi realizado na cidade de Jequié-Ba com 
professores do Ensino Médio de 3 escolas da rede de  
estadual de ensino, tendo como objetivo verificar a aplicação das aulas práticas aliadas aos 
conteúdos em sala de aula e quais as dificuldades encontradas para a aplicação dessas aulas no 
Ensino Médio, já que tais atividades trazem uma importante abordagem prática para a vida dos 
alunos, problematizando os conteúdos, estimulando assim uma visão crítica e reflexiva acerca 
dos mesmos, promovendo uma renovação do ensino de Ciências e Biologia. Foram aplicados 
questionários a fim de verificar sob o olhar dos docentes do Ensino Médio a importância das 
aulas práticas, a aplicação e as dificuldades encontradas para a realização das aulas. Verificando 
que os  docentes reconhecem a importância das aulas práticas, embora sejam muitas as 
dificuldades  que eles relatam como falta de espaço adequado, material de apoio e reagentes.  
  
Palavras-chave: aulas práticas, docentes, Ensino Médio, Ensino de Biologia. 

 
16. ALMEIDA, M. S. de. Concepção dos alunos da rede pública do ensino fundamental de 

Jequié acerca do meio ambiente. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Dra. Cláudia Coelho Santos). 
 
RESUMO: Atualmente a sociedade vive um momento bastante delicado que nos inspira 
cuidados frente aos problemas inerentes ao meio ambiente, uma vez que estes vêm crescendo 
ao longo dos tempos. Na tentativa de buscar soluções para tal situação, se faz necessário que 
seja analisado de onde ascende o problema. Sabe-se que  
essa  problemática é de ordem social, pois os sujeitos atuam isoladamente sobre esse meio, não 
considerando o seu caráter coletivo. É neste cenário que surge a Educação Ambiental como 
ferramenta de conscientização e mudança de comportamento. Para tanto é preciso que esta seja 
trabalhada nas escolas de maneira consciente, para que os alunos possam se tornar sujeitos 
críticos-reflexivos, atuantes sobre seu meio. Tendo em vista a temática investigada, lançamos 
mão da metodologia quantitativa. Os dados coletados neste trabalho foram obtidos junto a 
oitenta estudantes de duas escolas da rede pública da cidade de Jequié-BA, nos turnos matutino 
e vespertino, em turmas de 6ª série do Ensino Fundamental.  O intuito foi verificar as 
concepções relacionadas a questões ambientais de alunos do Ensino Fundamental da rede 
pública, refletindo as práticas docentes destas instituições no que tange a Educação Ambiental.  
De acordo com os dados coletados, a Educação Ambiental é apresentada numa perspectiva 
conservadora e descontextualizada não possibilitando que os alunos se percebam como 
indivíduos partícipes de seu meio.  
 
Palavras chaves: Educação Ambiental, concepção, Meio Ambiente. 

17. SANTOS, M. N. O ensino de ciências em turmas de Educação de Jovens e Adultos. Jequié, 
2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: 
Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Com base na perspectiva de que a educação de jovens e adultos é uma modalidade 
da educação básica destinada aquelas pessoas excluídas do acesso à escolarização, esta pesquisa 
objetivou identificar e analisar as principais dificuldades e dilemas presentes no ensino de 
Ciências, em turmas de EJA, do ensino fundamental. Os dados foram coletados em duas 
escolas, sendo uma estadual e a outra municipal, na cidade de Jequié-BA, num conjunto de 
quatro turmas. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os docentes e aplicado 
questionários com os discentes. Como resultado foi verificado que os docentes têm pouco 
tempo de experiência com a EJA, e em sua maioria não tem um ensino voltado para turmas de 
jovens e adultos. Em relação aos discentes observou-se que a maioria é jovem e têm afinidade 
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com a disciplina de Ciências. São quase em seu total oriundos da escola pública. Vários são os 
motivos que levaram esses jovens a estarem fora do ambiente escolar, sendo o trabalho um dos 
principais fatores que influenciam na desistência ou abandono da escola. Como fato notório 
desta pesquisa foi verificada a necessidade de um currículo voltado para o ensino não regular, 
sendo este um aspecto ímpar para a melhoria do processo ensino-aprendizagem com estes 
jovens e adultos que voltaram para a escola.  
  
Palavras-Chave: EJA; Ensino de Ciências; Ensino-Aprendizagem. 

 
18. SANT’ANA, M. R. A compreensão de conceitos chave para o entendimento em genética 

entre acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UESB, Jequié - BA, Brasil. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Cláudio Lúcio Fernandes Amaral). 
 
RESUMO: É notável o envolvimento da sociedade atual com os conteúdos da Genética. É um 
assunto extremamente abrangente, presente em várias áreas, que vão desde a produção de 
alimentos, tratamentos médicos, medicina legal, até a criminologia. Tornando-se importante a 
compreensão dos termos genéticos para que todo cidadão possa opinar e tomar decisões 
embasadas a respeito deste assunto. Na universidade, a Genética transita por muitas disciplinas 
e é fato que no Curso de Ciências Biológicas essa parte da ciência compõe um dos conteúdos de 
maior dificuldade para ser abordado. Erros na conceituação de termos e procedimentos 
genéticos são recorrentes. E é tentando apontar onde estão estes possíveis erros que se permeia 
esta pesquisa.  É uma pesquisa quantitativa que tem como objetivo descrever a variação 
existente no conhecimento de genética básica (genética geral) entre os acadêmicos do Curso de 
Ciências Biológicas da UESB, Jequié  –  BA, investigar e comparar o conhecimento dos alunos 
em fases distintas do curso, a fim de descrever quais as  possíveis  dificuldades que esses alunos 
encontram na aprendizagem  da Genética servindo de auxilio para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem desta ciência. Participaram da pesquisa 120 discentes de semestres 
distintos (1º, 4º, 5º, 6º e 8º) do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – UESB – Campus de Jequié – BA. De acordo com os resultados os alunos do 
quarto, quinto e oitavo período tiveram melhor rendimento na conceituação de elementos 
ligados a Genética do que os alunos do primeiro e sexto período. Entretanto mesmo entre os 
estudantes mais preparados, uma parte deles respondeu alguma questão de forma errada. Dos 
conteúdos abordados encontram-se entre aqueles que os estudantes apresentaram maior 
dificuldade: Leis de Mendel, mitose e meiose, herança monofatorial e ligada ao sexo. Está 
consolidado que o ensino de Genética é extremamente importante, visto que se trata de uma 
área de conhecimento extraordinário para a formação do senso crítico e sua alfabetização 
científica. 
 
Palavras – Chave: Genética, Ciências Biológicas; discentes. 

 
19. LOPES, R. dos. S. S. Propostas metodológicas e o estudo de ciências no nível fundamental. 
Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientadores: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Profª. Especialista Cláudia Ferreira 
Luz). 
 
RESUMO: O presente trabalho foi norteado pelos princípios da investigação qualitativa com 
enfoque na interpretação das respostas obtidas do ponto de vista motivacional e 
comportamental através de uma intervenção didática, e aborda a necessidade de mudanças no 
ensino de Ciências visando uma melhor aprendizagem. As metodologias tradicionalistas, com 
emprego da memorização onde predominam a passividade por parte dos alunos têm sido 
aplicadas em larga escala nas salas de aulas. Somando-se a isso seu caráter enfadonho com 
grande número de termos técnicos tem tornado a disciplina Ciências um meio para a 
transmissão de informação. Através de um breve histórico é possível notar que ao longo das 
décadas houve várias tentativas em superar tal ensino. Tantos esforços, para transformar a 
educação brasileira, não foram suficientes para escrever uma história de sucesso. Sendo assim 
através de estratégias alternativas busca-se uma mudança no ensino de Ciências a fim de 
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proporcionar uma melhor aprendizagem, um ensino mais significativo. Diante desta situação 
este estudo tem como objetivo o planejamento de uma sequência didática para aulas de 
Ciências no Ensino Fundamental, o desenvolvimento desta sequência em sala-de-aula, e a 
avaliação dos seus efeitos em termos de aprendizagem dos alunos. Através da análise destes 
materiais coletados, os resultados poderão validar ou não a aplicabilidade destas propostas 
metodológicas para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental visando melhor 
aprendizagem. A sequência didática mostrou-se satisfatória, no entanto necessitando de 
devidas correções. As propostas adotadas foram bem aceitas pelos alunos e atingiram o objetivo 
motivacional através da maciça participação nas discussões e interesse em conhecer mais a 
respeito do Filo estudado.  
 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Metodologias de ensino. 

 
20. SANTANA, R. R. Saberes e opiniões de discentes e docentes sobre a temática ‘Células-

tronco’. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso/ Prof. Dr. Marcos Lopes de 
Souza). 
 
RESUMO: Na sociedade atual em que os avanços científicos e tecnológicos ocorrem de forma 
cada vez mais acelerados é de fundamental importância que as escolas de ensino básico se 
preocupem em educar cientificamente seus alunos, visto que eles serão os futuros profissionais 
que atuarão nas mais diversas áreas, além do que essas questões influenciam direta e 
indiretamente a vida de todas as pessoas. Pensando nisto, este trabalho monográfico aborda a 
temática das células-tronco na sala de aula com o objetivo geral de verificar e analisar como o 
conteúdo células-tronco tem sido abordado nas salas de aula das escolas estaduais de Jitauna-
BA. E esta pesquisa tem por objetivo específico identificar os saberes dos professores sobre 
células-tronco, verificar os materiais didáticos utilizados pelos docentes como fonte de consulta, 
investigar os recursos metodológicos utilizado pelos professores para a abordagem do tema 
bem como identificar quais os aspectos relacionados a células-tronco são abordados. A pesquisa 
foi feita com estudantes do ensino médio de três colégios da cidade de Jitauna-BA e seus 
respectivos professores. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados os 
questionários com os discentes e as entrevistas com os docentes. As análises dos dados 
reafirmam a necessidade de uma transformação no ensino básico com o objetivo de substituir a 
atual forma de ensino monótono e conteudista por uma forma dinâmica de ensino capaz de 
formar seus alunos em cidadãos críticos e cientificamente educados. Os resultados analisados 
mostram que a concepção dos alunos sobre o tema células-tronco é muito superficial e na 
maioria das vezes equivocada. Quanto aos professores, apesar da preocupação em transmitir o 
tema, é necessário que haja um empenho maior no aprofundamento dos mesmos sobre o tema e 
no empenho de tornar suas aulas mais atualizadas com temas como o que vem tratando este 
trabalho, pois é importante que a sociedade através do ensino seja preparada para entender os 
avanços científicos de forma ética e responsável.    
  
Palavras-chave: Educação científica, células-tronco, ensino de biologia. 

 
21. SOUZA, V. de. Uma visão sobre as plantas: como superar o antropocentrismo em direção a 

uma perspectiva ecológica. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Guadalupe Edilma Licona de Macedo). S 
719. CDD 372.35707. 
 
RESUMO: A dicotomia homem-natureza é sem dúvida, uma crença que torna difícil nos 
considerarmos como parte integrante da natureza. Alguns autores dizem que, ao tornar-se 
‘dominador’ da natureza, o homem acarreta uma série de problemas como a fome, a 
deterioração dos ecossistemas e das paisagens, as disparidades entre populações humanas, a 
desertificação; a crescente escassez dos recursos naturais e os desperdícios. Com o avanço 
tecnológico, cada vez mais o homem se distância do campo e migra para as cidades, em busca 
de “melhores condições de vida” e oportunidades. E dessa forma, acaba se distanciando cada 
vez mais dos elementos que compõe o ambiente natural. Assim, estudos da concepção que os 
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indivíduos têm acerca do meio, são de fundamental importância para que possamos 
compreender melhor as inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, 
satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Para alcançar tais propósitos, o objetivo 
desse trabalho foi tratar a preocupação ambiental e propor uma transição do paradigma 
antropocêntrico-utilitarista para o biocêntrico, investigando as concepções dos estudantes de 6ª 
série, do ensino fundamental acerca das plantas, com a intenção de provocar uma reflexão sobre 
a interação homem  e natureza e, conseqüente mudança conceitual. De modo que o presente 
estudo consistiu em três fases: diagnóstico, intervenção e avaliação. A fase do diagnóstico foi 
realizada com a aplicação de um questionário, objetivando analisar os conhecimentos prévios 
do grupo pesquisado, seguido de um mini-curso, do qual se obteve resultados que apontaram 
alterações na visão que os alunos obtinham sobre as plantas, que anteriormente apresentava-se 
estritamente antropocêntrica, as viam apenas para fins utilitários, sem associá-las a vida no 
Planeta. Visto que, faz-se necessário o reconhecimento das plantas como seres vivos que devem 
ser preservados, pois a sua extração desenfreada vem acarretando em graves problemas 
climáticos para a terra e ainda, que a ação antrópica é o principal influenciador nestes 
processos. A metodologia aplicada nos encontros foi eficaz possibilitando o aprendizado. E 
sabendo-se que as soluções para estas questões requerem mudanças nas percepções em relação 
aos valores humanos, através de uma relação ética para com as atitudes em relação ao meio 
ambiente, o trabalho desenvolvido obteve respaldo para que futuros trabalhos deste tipo sejam 
encorajados e concretizados. 
 
Palavras- chave: Antropocentrismo, concepções, ética ambiental, consciência ecológica. 

 
22. NUNES, V. H. C. Dificuldades de portadores de deficiência visual em sala de aula no 

ensino de Ciências no ensino fundamental. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Santos Duarte) N929 
 
RESUMO: Cegueira não é necessariamente a total incapacidade para ver, mas sim, indivíduos 
com vários graus de visão residual, podendo ter origem congênita ou de caráter hereditário. 
Sabe-se que o olho é o órgão responsável pela visão, qualquer deficiência neste órgão 
compromete, em maior ou menor extensão, o desenvolvimento das aptidões intelectuais e 
psicomotoras, interferindo, de certa forma, na vida escolar e profissional do indivíduo. 
Entretanto, as pessoas com deficiência visual (e outras deficiências) podem apreender 
significativamente e participar da vida social. Desta forma, surge o movimento de inclusão que 
prima pela igualdade de direitos, ressalta o direito de todos à educação independente das 
diferenças individuais e recomenda que todas as pessoas com necessidades especiais estejam na 
escola regular. Neste contexto, desenvolveu-se uma pesquisa no município de Ipiaú - Bahia, 
com dois docentes e dois discentes de Colégios Estaduais e Municipais de Ipiau, objetivando 
caracterizar e mapear as dificuldades de aprendizagem de discentes com Deficiência Visual em 
aula de Ciências do Ensino Fundamental, bem como analisar como os docentes lidam com essas 
situações e quais contribuições são acrescentadas. Como instrumento de coleta de dados optou-
se pela observação em sala de aula e entrevista, que versou sobre questões relacionadas à 
identificação dos sujeitos; as dificuldades de aprendizagem em aulas de ciências; processos 
metodológicos utilizados; relação professor/aluno e perspectivas em relação à inclusão. Como 
resultado, verificou-se que os deficientes visuais, ainda, enfrentam muitas dificultes para a 
aprendizagem, como a incompreensão e despreparo da família; falta de preparação dos 
docentes; salas de aula muito cheias; muito barulho nas aulas; falta de materiais didáticos e 
recursos específicos, dentre outros. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, os docentes se 
esforçam para possibilitar, da melhor forma possível, o processo de aprendizagem, propondo 
diversas formas de trabalho. Verificou-se que existe uma boa interação da escola regular com o 
Centro de Apoio, que auxilia na preparação das atividades e até mesmo do próprio docente, 
facilitando a aprendizagem e a inclusão das pessoas com deficiência visual. Ressalta-se, que é 
preciso maior envolvimento da família, da escola e da sociedade, no sentido de cobrar políticas 
públicas mais eficazes e eficientes na promoção da inclusão social.  
 
Palavras - chave: Deficiência Visual, Educação, Ensino de Ciências. 
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2010.2 (22 alunos) 

 
1. GONÇALVES, A. dos. S. O papel da disciplina Educação para Sexualidade na formação de 

educandos(as) no ensino fundamental II. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). G624. CDD – 
372.25 
 
RESUMO: A temática sexualidade é relevante no contexto escolar, pois por meio dela, os jovens 
podem  confrontar seus valores ressignificando-os. Historicamente, falar sobre sexualidade na 
escola era considerado tabu e, portanto, desconsiderado das propostas pedagógicas. É recente o 
debate sobre esta temática na educação básica. Dessa maneira, este estudo teve como objetivo 
avaliar as contribuições da disciplina Educação para Sexualidade na formação dos estudantes 
de escolas públicas municipais de Jequié-BA. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, onde os 
dados foram obtidos por meio de um questionário respondido por 103 estudantes do ensino  
fundamental II. A partir da análise, foi observado que 100% dos educandos consideram a 
disciplina Educação para Sexualidade importante para sua formação, pois aborda aspectos 
relacionados à sua vivência, especialmente no que se refere à adolescência e sexualidade além 
de contribuir na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e trabalhar com temas que 
não são discutidos na família. O estudo demonstrou alguns temas que são abordados, com 
maior frequência, na disciplina Educação para Sexualidade em sala de aula, tais como: gravidez 
na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, namoro, AIDS, homossexualidade, aborto 
e métodos anticoncepcionais. Já em se tratando dos temas que os educandos mais gostaram de 
aprender destacam-se: DST, gravidez na adolescência, homossexualidade e namoro. Observou-
se que nenhum educando considera a disciplina como ruim, a maioria avalia positivamente a 
disciplina Educação para Sexualidade. Conclui-se que de fato essa disciplina é reconhecida 
pelos estudantes como importante e necessária e, portanto, a sua permanência no currículo 
escolar é relevante para o grupo aqui estudado. 
 
Palavras-chave: Educação para Sexualidade, Adolescência e sexualidade. 

 
2. MARTINS, A. C. C. Diagnóstico da ambientalização curricular do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESB - Campus de Jequié. Jequié, 2010. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª.  Drª. Cláudia Coelho 
Santos).  M341.CDD - 372.35707. 
  
RESUMO: Um  ensino ambientalizado prepara o licenciando para sua futura prática docente, 
capacitando-o para 
formar cidadãos socioambientalmente equilibrados. Assim torna-se imprescindível analisar o 
grau de ambientalização dos cursos de Licenciatura das Universidades, e é isto o que objetiva 
este trabalho: realizar um diagnóstico do grau de ambientalização curricular do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus 
de Jequié.  Para tanto, foi realizada análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, bem como dos Planos de Curso das disciplinas 
que compõem a sua grade curricular, com base nas dez características estabelecidas pela Rede 
ACES para que um ensino seja considerado ambientalizado. A análise permitiu constatar que o 
PPP do referido curso apresenta indícios da presença de nove das dez características esperadas; 
quanto aos Planos de Curso, obteve-se um resultado bastante heterogêneo havendo disciplinas 
(Inglês Instrumental I, Matemática para Biologia e Física para Biologia) que não apresentaram 
nenhuma das dez características. A característica  Coerência e Reconstrução entre Teoria e 
Prática apareceu com maior freqüência nos Planos de Curso, por outro lado, a característica  
Compromisso para a Transformação das Relações Sociedade-Natureza foi notada com a menor 
freqüência. Espera-se com o presente trabalho que haja uma reflexão  acerca  da implementação  
das questões socioambientais nos Planos de Curso das disciplinas do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, tornando-o um currículo ambientalizado.   
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Palavras-chave: Educação Ambiental; Ambientalização; Rede ACES. 

 
3. OLIVEIRA JÚNIOR, A. dos. S. Formigas: um modelo para o ensino de biodiversidade no 

ensino médio. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de 
graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza e Prof. Ivan Cardoso do 
Nascimento). O47 CDD - 372.357 

 
RESUMO: As formigas são da  ordem Hymenoptera e família Formicidae. São insetos 
verdadeiramente sociais (eusociais) que vivem em colônias e possuem uma grande riqueza de  
espécies,  além de uma ampla distribuição geográfica.  É um grupo essencial para os 
ecossistemas e que pode ser muito bem utilizado como modelo de diversidade biológica e 
também como bioindicador. Com base nisso, o objetivo desta pesquisa é identificar e analisar os 
conhecimentos de estudantes de ensino médio em relação à temática “Formigas e sua 
biodiversidade” antes e após sua participação em uma ação educativa. Para isso foi realizado 
uma intervenção em forma de mini-curso onde os estudantes participaram de momentos de 
discussão e uma aula prática, eles também responderam dois questionários, para avaliação dos 
seus conhecimentos antes e após a atividade.  Como resultados, no primeiro questionário 
muitas foram às questões que ficaram sem respostas, outras não alcançaram um nível 
satisfatório, considerando o conhecimento científico. O segundo, que, apesar das respostas 
estarem ao nível de ensino médio foram mais satisfatórias e poucas foram às  questões em 
branco, o que demonstrou que as formigas podem ser de grande utilidade para estudos de 
biodiversidade e trabalhos extra classe são muito importantes para o aprendizado dos 
estudantes. Trabalhos realizados como esse deixam a aula mais dinâmica e contextualizada, 
permitindo que os estudantes se tornem mais críticos e perceptivos em relação à  várias 
questões e os professores mais dispostos para efetuarem seu trabalho.   
 
Palavras-chave: Formigas; Diversidade; Estudantes. 

 
4. ALMEIDA, B. S. Conhecimentos de estudantes do ensino médio sobre as abelhas. Jequié, 
2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: 
Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Ao longo da vida escolar, os estudantes interagem com o conhecimento científico, 
especialmente, aquele relacionado às Ciências Biológicas por meio das aulas de ciências e de 
biologia. Após anos de estudos, é interessante verificar os conhecimentos que os estudantes têm 
sobre temáticas vistas nas aulas de ciências e  de biologia. Com base neste pressuposto, este 
trabalho objetivou identificar e analisar os conhecimentos sobre as abelhas em grupos de 
estudantes três colégios estaduais, no município de Jequié-BA. O estudo  foi  realizado com 148 
discentes de 16 a 36 anos do 3º ano do ensino médio (turnos matutino e noturno), sendo que a 
maioria tinha entre 16 e 20 anos. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de 
questionários semi-estruturados, contendo oito perguntas discursivas e uma objetiva. A análise 
das  respostas evidenciou que os estudantes, em sua grande maioria, classificam as abelhas 
como insetos, produtoras de mel, cera, geléia real e própolis; conhecem as abelhas introduzidas 
no Brasil, mas desconhecem as nativas; atribuem o medo em virtude da possibilidade de serem 
ferroados e, consequentemente, sentirem dor; sabem quais os itens que fazem parte da dieta 
alimentar das abelhas, mas poucos conseguem elaborar explicações mais complexas que 
envolvam os mecanismos de busca e processos de transformação dos alimentos e quanto a 
reprodução, eles a  relacionam como um mecanismo sexuado em que o zangão é responsável 
em copular a  rainha. No que se refere à importância das abelhas observou-se a presença de um 
olhar antropocêntrico utilitarista, pois restringem a  importância delas na produção de mel para 
alimentação e uso medicinal.  Pelos questionários, constatou-se que existem equívocos e déficit 
de informações importantes no que tange ao conhecimento dos alunos sobre as abelhas e, por 
isso, é necessário que educadores e sociedade civil reflitam sobre como se tem ensinando sobre 
os animais nas aulas de Ciências a fim de que os estudantes possam compreender como a 
ciência entende e explica as características ecológicas, evolutivas e etológicas dos animais, sem 
necessariamente terem de abandonar seus conhecimentos cotidianos. 
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Palavras-chave: ensino de ciências, zoologia, insetos. 

 
5. OLIVEIRA, C. S. de. Aulas de campo no ensino de Ciências para o ensino fundamental. 
Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. 
(Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: O presente trabalho mostra que as aulas de campo são recursos simples que podem 
ser integrados na metodologia do ensino de Ciências. Quando coordenadas por professores que 
tem conhecimento sobre esses recursos, a realização dessas atividades influencia na 
transformação dos discentes em cidadãos questionadores e preocupados com o ambiente em 
que está inserido. O objetivo dessa pesquisa foi analisar se as atividades de campo são 
introduzidas pelos professores no ensino de Ciências, ainda verificar seus conceitos sobre essas 
atividades. A partir de entrevistas feitas com docentes de Ciências de três colégios do município 
de Ipiaú-BA, foram obtidos os dados e os mesmos foram transcritos e analisados. A análise de 
dados mostrou algumas dificuldades dos docentes em ensinar Ciências, como não ter a 
formação apta para lecionar tal disciplina. Além da falta de apoio escolar para a realização de 
aulas de campo. Por meio deste trabalho ficou claro que o conceito sobre aulas de campo é o 
que acaba desmotivando os professores a realizá-las, pois os mesmos associam essas aulas com 
viagens ou excursões, o que torna inviável financeiramente para os colégios públicos, devido a 
dificuldade de transporte para deslocar uma grande quantidade de alunos. 
 

Palavras- chave: Sem palavras-chave. 

 
6. GOMES, C. N. S. A postura do professor de Ciências e Biologia diante de situações de 

controvérsia: um estudo exploratório. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira). 
 
RESUMO: A relevância da inserção de discussões de questões sociocientíficas em sala de aula, 
torna indispensável a reflexão do docente sobre o real papel como professor, podendo ser 
aquele que faz com que o aluno desenvolva sua autonomia moral, isto é, sua capacidade de 
formar suas próprias decisões e opiniões. Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo 
analisar a postura dos professores de Ciências e Biologia diante das discussões referentes a 
temas polêmicos que aparecem nas aulas de Ciências e Biologia, a pesquisa foi realizada no 
período de setembro e outubro de 2010 com quatro professoras de Ciências e quatro professoras 
de Biologia, todas da rede estadual de ensino de três escolas do município de Jequié-BA, 
escolhidas aleatoriamente. Na coleta de dados, foi feita uma entrevista qualitativa composta de 
três situações-problema com temas polêmicos, que podem ser discutidos em sala de aula: 
“Clonagem e Células-Tronco”, “Aborto” e “Ensino de Evolução”, e uma pergunta sobre a 
inserção desses tipos de temas em sala de aula. Os resultados mostraram que, no geral, as 
professoras discutem esses assuntos em sala de aula, tendo uma postura ética, permitindo que 
suas aulas desenvolvam sua capacidade crítica e formulem suas opiniões; no sentido do 
professor não impor seu ponto de vista ao educando. Houve, ainda, uma provável preocupação 
das docentes em ouvir primeiro os conhecimentos prévios dos alunos, as informações que eles 
possuem em relação a cada tema. A possível atenção, nos depoimentos das professoras, em 
discutir com os educandos a valorização da vida, qual a influência das pesquisas científicas na 
vida humana. O estudo revela que, pelo menos nos depoimentos, as professoras pretendem 
contribuir para o desenvolvimento moral de seus alunos, formando cidadãos críticos e 
autônomos. 
 

Palavras- chave: Postura; Temas Polêmicos; Opinião; Ciências; Biologia. 

 
7. SILVA, D. B. da. Representações de estudantes de ensino fundamental do município de 

Jequié-BA acerca do Rio de Contas. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas e Prof. Dr. Marcos 
Lopes de Souza). S579 CDD - 372.35707 
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RESUMO: O rio de Contas está envolvido no dia a dia de muitas pessoas em Jequié-BA, seja 
direta ou indiretamente. Os atos praticados sobre o meio são influenciados pela forma em que o 
indivíduo percebe o ambiente em que ele está inserido. Neste contexto, o conhecimento prático 
voltado para a comunicação e para o entendimento do contexto social é expressa na forma de 
Representação Social. Estudos nesta área permitem compreender sobre como e o que os 
estudantes pensam acerca de determinado tema. Sendo assim, é extrema importância 
evidenciar as representações sociais dos estudantes acerca do rio de Contas, possibilitando a 
compreensão de suas relações com a do meio. O objetivo geral deste trabalho foi analisar as 
representações sociais de estudantes de ensino fundamental sobre o rio de Contas. A 
investigação foi fundamentada nos pressupostos da pesquisa qualitativa, usando como 
estratégia a análise por meio de entrevistas e elaboração de desenho. O estudo foi realizado em 
uma escola pública municipal que está localizada no povoado Barragem, no município de 
Jequié-BA. Participaram da pesquisa 11 estudantes de 11 a 17 anos do 6º ano do Ensino 
Fundamental II. O trabalho foi dividido duas partes: a primeira consistiu na elaboração de 
desenhos ilustrativos sobre o rio de Contas e a segunda na realização da entrevista semi- 
estruturada com sete perguntas discursivas. A análise dos desenhos evidenciou aspectos 
naturalísticos, excluindo o homem e sua interferência no meio, essa última característica foi 
observada em alguns desenhos, na qual foram ilustrados aspectos sócio-culturais, incluindo a 
figura do ser humano e elementos que denotam suainterferência no meio. Nas entrevistas, 
observou-se a grande relação estabelecida entre os educandos e o rio de Contas e suas atitudes 
estão culturalmente relacionas às observações e interações entre os indivíduos. Foi demonstrada 
também, a representação do rio de Contas na concepção utilitarista, evidenciado pela utilidade 
apresentada por eles ao rio, característica fundamentada na teoria das  Representações Sociais  
por se tratar de uma concepção influenciada pelo senso comum. Dessa forma torna-se 
importante que a escola aproxime os estudantes dos assuntos que envolvem o meio em que eles 
vivem, buscando estratégias de ensino-aprendizagem que discutam os problemas do ambiente 
e busque incentivar o ensino crítico e transformador por parte dos educadores.   
 
Palavras-chave: Representações sociais, meio ambiente, rio de Contas. 

 
8. ROCHA, E. B.  Dificuldades encontradas pelos discentes do ensino médio de uma escola da 

rede pública de ensino do município de Jequié-BA em aprender Botânica. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª.  
Drª.  Guadalupe  Edilma  Licona  de Macedo). R572 CDD 372.357 

 
RESUMO: O ensino de Botânica tem sido apontado como desinteressante pelos estudantes do 
ensino médio. Alguns autores afirmam que a Botânica é considerada uma das áreas que 
apresenta maior dificuldade para assimilação de conceitos, e revelam que tais problemas 
ocorrem, sobretudo, devido à ausência de atividades práticas nas aulas de Ciências e Biologia, 
bem como ao despreparo dos profissionais da educação da área de Ciências Biológicas. Estudos 
se fazem necessários no campo do ensino de Botânica, visando oferecer subsídios  que  
respaldem  a  discussão  acerca  dos métodos empregados na educação básica para que, a partir 
de dados reais, possa-se  construir  um  modelo  de  ensino  satisfatório.  Tendo em mente estas 
considerações, nos propusemos a investigar qual o interesse que os estudantes de um Colégio 
da Rede Estadual de Ensino do município de Jequié/BA têm pelo tema Botânica. Esta pesquisa 
foi realizada em duas etapas: a aplicação de questionários aos docentes, buscando diagnosticar 
a afinidade dos professores pela Botânica, assim como quais os  recursos pedagógicos utilizados 
nas aulas; e a aplicação de questionários aos discentes, com o  intuito de  investigar se os 
estudantes possuíam algum conhecimento prévio sobre Botânica, qual o interesse deles por esta 
área da Biologia e suas opiniões sobre atividades e procedimentos que  tornem o estudo da 
Botânica mais atraente. Nesta pesquisa, os estudantes se mostraram interessados pela Botânica, 
demonstrando ter consciência sobre a importância de se estudar as plantas. Os docentes 
apareceram como profissionais da educação habilitados a promover o aprendizado em sala de 
aula, mas apesar de crerem na capacidade dos professores, os discentes sentem falta de 
metodologias diferenciadas que estimulem seu interesse e promovam um aprendizado 
significativo. 
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Palavras-chave: Botânica, Ensino  de  Biologia,  Métodos  de  Ensino,  Processo Ensino-
aprendizagem. 

 
9. PIRES, E. T. S. Escola e saúde: abordagens adotadas pelos professores do ensino 

fundamental II (do 6º ao 9º ano). Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). P743 CDD - 372.35 

 
RESUMO: A Educação em Saúde constitui-se em ações que proporcionam a construção 
reflexiva dos conhecimentos teóricos e práticos em prol da saúde individual e coletiva, segundo 
os PCN. E para se entender melhor o que é educação em saúde faz-se necessário aprofundar o 
conceito de saúde. Nesse estudo foi utilizado como referência o conceito da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que aponta para uma noção de saúde ampliada, sendo “o estado de 
mais completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade” 
(BRASIL, 1998).  Esta pesquisa tem por objetivo identificar as ideias/concepções dos professores 
sobre Educação em Saúde, verificando as abordagens que eles dão para o tema, partindo da 
análise de seus depoimentos a esse respeito. Inicialmente, utilizou-se o questionário com 42 
professores regentes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) das duas escolas municipais de 
Itiruçu/BA, Brasil, no ano de 2010. Em seguida foi feita uma entrevista com 16 educadores 
daqueles que tinham respondido o questionário. Constatou-se que a maioria dos docentes 
deixou de lado as questões sociais, ao tratarem do tema saúde. Todos falaram da importância 
em trabalhar com os temas de saúde para a aquisição de novos conhecimentos e promoção de 
uma reflexão por parte dos estudantes, além de evidenciarem a possibilidade de trabalhar 
educação em saúde em todas as disciplinas. Os temas mais trabalhados pelos professores foram 
relacionados com a promoção do bem-estar físico e mental. Contudo, ainda há uma grande 
ênfase às doenças que afligem o ser humano e a normatização de comportamento, o que denota 
a necessidade de capacitar os profissionais do ensino para lidar com outros aspectos 
relacionados à saúde, como as relações sociais, viés de grande importância na apreciação do 
tema.   
 
Palavras-chave: educação em saúde, ensino fundamental, transversalidade. 

 
10. SANTOS, F. F. dos. Parasitas e paraisotes humanas: análise de uma intervenção 

desenvolvida com estudantes do ensino fundamental I. Jequié, 2010. Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Marcos Lopes de 
Souza e Prof.ª Esp. Rita de Cássia Anjos Bittencourt Barreto.). S235 CDD - 372.357 

 
RESUMO: Os parasitas são fonte de diferentes doenças e complicações que atingem 
principalmente as crianças, gerando diversos problemas de saúde,  déficit de aprendizagem e 
muitas vezes são causa de morte. Considerando a importância da escola na socialização do 
conhecimento cientifico, pensou-se ser necessário analisar os conhecimentos prévios ou 
anteriores dos alunos, para debater o tema parasitos e parasitoses em sala de aula  em um  
processo interventivo a fim de propiciar  maiores  discussões  acerca  desses  conhecimentos, 
das medidas preventivas e ações profiláticas. Perante isto, este estudo objetivou identificar as 
concepções prévias de alunos do Ensino Fundamental I de uma escola municipal de Jequié- BA 
em relação aos parasitas e às parasitoses e verificar a re-significação dessas concepções após 
uma ação educativa. Tendo como pressuposto metodológico os procedimentos da pesquisa 
qualitativa, foi utilizada entrevistas com os 22 alunos da 3ª série do Ensino Fundamental I da 
turma em que a pesquisadora é docente. As entrevistas foram baseadas em um roteiro de 
questões semi-estruturadas referentes aos parasitos e parasitoses e às medidas preventivas. Para 
a quantificação dos resultados foram realizados exames parasitológicos de fezes em parceria 
com o PIEJ – Jequié objetivando conhecer a incidência de parasitos dos estudantes da pesquisa. 
Os resultados obtidos no estudo advertem a necessidade de maiores discussões sobre o tema no 
dia-a-dia dos alunos, que não demonstraram domínio sobre os assuntos, expondo conceitos 
incompletos e/ou equivocados.  Após a intervenção, os discentes foram capazes de discutir 
corretamente e vincular questionamentos ao tema. Os exames parasitológicos de fezes 
revelaram elevados e diversificados índices de parasitoses, refletindo o desconhecimento sobre 
os parasitas.   Diante disso, é de fundamental importância inserir discussões sobre o tema no 
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Ensino Fundamental I e extremamente relevante as ações por parte do poder público e da escola 
para a promoção da conscientização, da prevenção e da profilaxia dos parasitas e das 
parasitoses pelos alunos. 
 
Palavras-chave: ensino de ciências, parasitas, parasitoses, medidas preventivas. 

 
11. FONTES, G. O. Simulação do processo de síntese de proteínas: limites e possibilidades de 

uma atividade didática aplicada a alunos de ensino médio. Jequié, 2010. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª Drª. Daisi 
Teresinha Chapani  / Co-orientadora:  Profª. Drª. Ana Lúcia Biggi de Souza) F766 CDD - 
372.357 

 
RESUMO: O ensino de Ciências e suas tecnologias vem se tornando, cada vez mais, uma 
necessidade premente para a sobrevivência do homem contemporâneo. Nesse contexto, o 
ensino de Biologia no Ensino Médio abrange alguns temas de bastante complexidade e que 
exigem grande abstração, por isso, é enfatizada na literatura, a importância de técnicas de 
ensino e a utilização de materiais didáticos de apoio aos livros-texto. Esta pesquisa objetivou 
testar e analisar o uso de uma atividade didática alternativa que, por meio de um modelo de 
papel, simula o processo de síntese de proteínas.  Para tanto, foi realizado uma intervenção, no 
período de 02 a 05 de agosto de 2010, junto a 26 estudantes de 2ª e 3ª séries do ensino médio de 
uma escola pública localizada em Itiruçu-BA. Os instrumentos utilizados para a obtenção dos 
dados foram: questionários, entrevistas semiestruturadas e observações.  Os resultados da 
pesquisa foram analisados graficamente e através da técnica de análise de conteúdo, de onde 
emergiram os seguintes eixos de análise: aplicabilidade da atividade didática para o professor e 
para os estudantes, o aprendizado dos estudantes em relação ao mecanismo de síntese de 
proteína e a extrapolação do conteúdo, por parte dos estudantes, com relação ao significado e a 
importância desse processo para todas as formas de vida. Com base nos resultados obtidos, 
pode-se afirmar que a aplicação do modelo em questão apresentou alguns aspectos positivos 
como: motivação e aprendizado dos conteúdos mais diretamente relacionados com a tradução 
gênica, porém, foram notadas também algumas dificuldades, tanto para o professor que o 
utiliza, quanto para os estudantes. Sendo assim, algumas limitações impostas pelo modelo 
devem ser levadas em conta pelo professor, que deve destacar junto aos estudantes a 
essencialidade e importância do processo de síntese protéica. 
 
Palavras-chave: Ensino de Biologia, recurso didático, modelo, síntese protéica. 

 
12. BRANDÃO, G. de. S. O conteúdo teórico de Botânica nas séries iniciais do ensino 

fundamental I: uma análise dos livros didáticos de Ciências. Jequié, 2010. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof.ª Dr.ª 
Guadalupe Edilma Licona de Macedo e Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza). B817. CDD - 372.357 

 
RESUMO: A análise dos livros didáticos utilizados permite que a situação do que tem sido 
ministrado nas escolas seja parcialmente conhecida, haja vista que o livro didático serve, na 
maioria das vezes, como o principal orientador do processo ensino aprendizagem. O livro de 
Ciências deve proporcionar ao aluno uma visão científica, filosófica, assim como o 
aprimoramento do senso estético de sua realidade, oferecendo suporte no processo de formação 
e autonomia de cidadãos. Diante do exposto, este trabalho objetivou analisar os livros didáticos 
de ciências das séries iniciais do Ensino fundamental identificando como a Botânica é 
trabalhada ao longo dessas coleções. A investigação consistiu no levantamento e análise das 
quatro coleções mais utilizadas nas escolas do município de Jequié – BA. Os resultados dessa 
análise apontam que os livros das coleções, de maneira global, abordam conteúdos condizentes 
ao ensino de Ciências e Botânica, contudo ressalta-se que alguns temas ainda são tratados de 
forma inadequada e deixam de relacionar a importância para os outros seres, apresentando 
uma visão extremamente utilitarista e antropocêntrica para os estudantes do ensino 
fundamental I. Apesar das coleções Didáticas analisadas não apontarem erros conceituais e em 
todas elas foram observadas atividades que estimulam a problematização e análise, algumas 
não apresentavam experimentos práticos e suas abordagens do conteúdo sobre plantas são 
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insuficientes e carregadas apenas de exemplos de vegetais para alimentação e uso humano. 
Evidencia-se a existência da visão antropocêntrica do material didático, assim como um 
possível indicador da aversão ao conteúdo de Botânica, visto que o primeiro contato com o 
conteúdo se dá de maneira negativa e comercial; diferente do conteúdo de zoologia que se 
encontra permeado de curiosidade e outrosaspectos bem mais atraentes, do ponto de vista 
educacional.  Diante do que foi exposto, é fundamental que os professores encarem o material 
didático como coadjuvante e não como protagonista do processo de aprendizagem; e assim 
reorganizem  suas aulas, utilizem  novas estratégias de ensino e abdiquem dos métodos 
tradicionais, contribuindo desta forma para uma aprendizagem significativa da Botânica. 
 
Palavras-chave: livro escolar, educação fundamental, ensino de Botânica, visão antropocêntrica. 

 
13. MELO, J. S. O estudo de bactérias e fungos no ensino médio: verificando os 

conhecimentos dos alunos antes e depois de uma intervenção educativa. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientador: Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Fungos e bactérias são seres microscópicos, de suma importância para a dinâmica e 
equilíbrio do planeta. Deste modo, considerando a importância da Microbiologia em nossas 
vidas, este estudo objetivou identificar e discutir os conhecimentos dos discentes do ensino 
médio acerca de fungos e bactérias antes e depois de uma intervenção educativa. A amostra foi 
constituída por, aproximadamente, 15 alunos de 2º e 3º anos, que participaram do minicurso 
intitulado “Fungos e bactérias: Um mundo quase invisível”, no Instituto de Educação Régis 
Pacheco, situado em Jequié-BA. A pesquisa teve como pressuposto metodológico uma 
abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram dois 
questionários (pré e pós-teste) com questões abertas e fechadas relacionadas aos micro-
organismos em estudo. Verificou-se que no pré-teste a maioria dos discentes compreendia os 
micróbios como seres patogênicos, bem como as bactérias. Os índices apresentados acerca da 
patogenicidade destes seres chamaram atenção, pois apenas 46,6% apresentaram a ideia. Os 
estudantes detinham conhecimentos razoáveis acerca da localização e alimentação destes micro-
organismos. Grande parte afirmou que os fungos não tinham benefício algum. Também foi 
evidenciado que um grande número nunca havia tido a oportunidade de observar fungos e 
bactérias por meio de um microscópio e nem aulas no laboratório do colégio. Após a aplicação 
do pós-teste evidenciou-se que a maioria compreendeu a importância destes seres na dinâmica 
da vida na Terra e que modificaram suas percepções com relação à importância dos fungos;  já 
com relação à maioria dos micro-organismos causarem doenças,  ainda mantiveram esse olhar. 
Além disso, 84,6% responderam que as bactérias foram os primeiros seres a surgirem na Terra 
se comparado com os fungos. Dessa forma, podemos concluir que conhecimentos prévios dos 
alunos são importantes para a aprendizagem de novos conceitos e o uso de metodologias 
participativas são necessárias. Por fim, a abordagem proposta aponta que os professores devem 
preocupar-se em suas aulas de como tornar estes micro-organismos visíveis aos discentes, seja 
por meio de aulas práticas, modelos representativos, vídeos, dentre outros. Deve-se também 
questionar a ideia de que os micro-organismos em sua maioria são patogênicos e possibilitar 
aos discentes perceberem a existência da biodiversidade destes seres, reconhecendo as 
características específicas de cada grupo, de tal modo que possam diferenciá-los, já que muitos 
detêm a ideia que todos são iguais.  
   
Palavras-chave: Fungos, bactérias, ensino médio, micro-organismos, conhecimentos prévios 

 
14. SOUZA, L. R. de. Disciplina e aprendizagem: um estudo de caso do Colégio da Polícia 

Militar do estado da Bahia “Prof. Magalhães Neto” de Jequié-BA. Jequié, 2010. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Dra.  Daisi T. 
Chapani.). S716CDD - 372.35 

 
RESUMO: O Colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia, instituição criada em 09 de abril de 
1957, através do decreto lei nº.  16.765, está  inserido no contexto  educacional,  atendendo  
alunos desde a educação infantil até o ensino médio, habilitando o concluinte para o ingresso no 
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ensino superior. A presente pesquisa é um estudo de caso de uma unidade de ensino da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, o Colégio da Polícia Militar “Professor Magalhães Neto” de Jequié-
BA.  Buscou-se, por meio de uma abordagem qualitativa, discutir a relação do modelo 
educacional militar, baseado na hierarquia e disciplina, com a aprendizagem dos alunos nos 
ensinos fundamental e médio, a partir da percepção de membros da comunidade escolar: 
professores, diretores, coordenadores, pais  e estudantes.  O trabalho de campo foi realizado de 
janeiro a novembro de 2010, durante o qual se obteve dados por meio de diversos instrumentos: 
consulta a documentos da instituição, observação, questionários e entrevistas. Os dados obtidos 
foram selecionados tendo em vista os objetivos deste estudo, organizados e submetidos à 
análise de conteúdo. Tais procedimentos possibilitaram uma maior compreensão do Colégio 
Militar, além de propiciar reflexões a cerca da educação, oferecendo desta forma subsídios para 
que a sociedade reflita sobre o objeto de estudo desta investigação e possa então construir a sua 
opinião.   
 
Palavras-chave: Hierarquia, disciplina, ensino militar, aprendizagem. 

 
15. OLIVEIRA, M. N. Interações inseto-planta: análise de exemplos da fauna e flora brasileira 

como subsídio para o ensino de Ecologia. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e Prof. 
Dr. Ricardo Jucá Chagas). 
 
RESUMO: As interações entre as diversas espécies são comuns e imprescindíveis a qualquer 
comunidade biótica. Os livros didáticos de ciências e biologia para a escola básica, quando 
enfocam o assunto interações ecológicas, trazem pouquíssimos exemplos sobre as interações 
envolvendo insetos e plantas, e também poucos exemplos contendo espécies da fauna e flora 
brasileira. Este trabalho tem por objetivo examinar nos livros didáticos de Biologia - EM a forma 
como essas interações são apresentadas aos estudantes e a partir disso, buscar na literatura 
científica as informações necessárias sobre as interações entre inseto-planta e organizar um 
material didático de apoio ao ensino médio sobre as interações ecológicas entre insetos e 
plantas. Constatou-se que os livros didáticos analisados apresentam uma deficiência ao tratar o 
conteúdo interações ecológicas entre insetos e plantas e também no que diz respeito a fauna e 
flora brasileira. Na análise de revisão bibliográfica foram obtidos dados a respeito do 
mutualismo com as vespas de figo; polinização e as plantas mirmecófitas; o comensalismo com 
a mirmecocoria; a herbivoria com ácaros e gafanhotos; o parasitismo com cochonilhas e 
pulgões; a predação através das plantas carnívoras; e o mimetismo de plantas com ovos de 
borboletas e dos insetos com o ambiente, no caso das borboletas, louva-Deus e bicho pau. Com 
esses dados foi possível montar parte do material didático proposto, pois essa monografia tem 
como objetivo apenas mostrar um esboço do mesmo, e concluímos que essas interações devam 
ser exploradas mais intensamente nas aulas de ecologia. 
 
Palavras-chave: Biologia, Interações Ecológicas, Inseto-Planta, Material Didático. 

 
16. SANTOS, M. F. dos. Relações entre conteúdos de química e conteúdos de genética no 

contexto do curso de Ciências Biológicas. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. Dra. Daisi Teresinha Chapani e Profº Dr. 
Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso). S236CDD-378.81042. 
 
RESUMO: Uma parte das pesquisas na área de educação busca elucidar as dificuldades 
encontradas pelos professores relacionadas às questões com o ensino de genética e suas 
tecnologias. Os resultados obtidos são preocupantes, pois revelam que, muitas vezes nem 
mesmo os conceitos básicos de genética são compreendidos e a falta de compreensão da 
natureza química do material genético pode ser a fonte de algumas dificuldades dos alunos em 
aprender os conteúdos da disciplina. Este trabalho é uma tentativa de contribuir para o ensino 
de Genética no ensino superior de Ciências Biológicas, investigando se os estudantes 
relacionam os conteúdos das áreas de exatas e biológicas, a partir da utilização correta dos 
conteúdos de Química para responder determinadas questões de Genética. O estudo foi 
realizado com os docentes da área de genética e discentes do curso de Ciências Biológicas, que 
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cursam ou que já cursaram as disciplinas Genética Geral I, Biologia Molecular, Genética Geral II 
e Biologia Evolutiva, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus  Jequié. A 
pesquisa foi dividida em duas fases investigativas. Na primeira, foram aplicados 02 (dois) 
questionários: um aos docentes da área de genética, outro aos discentes das turmas dos IV e V 
semestres, com intuito de colher as opiniões dos discentes e docentes sobre a interface Química 
e Genética. Na segunda fase foi aplicado um terceiro questionário de conhecimentos específicos 
aos discentes do VII e IX semestres. As análises demonstraram um  consenso: estudantes e 
professores confirmam que as disciplinas ligadas a Química devam ser pré-requisitos para as 
disciplinas  ligadas a área de Genética. Porém, quando expostos ao questionário específico, 
poucos estudantes demonstraram capacidade para associar os problemas estudados pela 
genética causados por alterações químicas.   
 
Palavras-chave: Genética, Química, aprendizagem, interação e articulação de saberes. 

 
17. SILVA, P. Análise do grau de ambientalização curricular do curso de Licenciatura em 

Química da UESB – Campus de Jequié. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadora: Profª. Drª.  Cláudia Coelho Santos.). S582 CDD 
- 378.81042. 
 
RESUMO: Reconhecendo o atual consenso existente sobre a necessidade da inclusão da 
temática socioambiental na formação dos alunos dos cursos de licenciatura das Instituições de 
Ensino superior como estratégia fundamental para a concretização da Educação Ambiental no 
sistema formal de ensino brasileiro (COSTA, 2009), o presente trabalho se propôs a analisar de 
que forma a temática socioambiental se insere no Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - campus de Jequié. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, cujo procedimento de coleta de dados foi à análise documental utilizando-se do 
Projeto Político Pedagógico e os planos de Curso das disciplinas do curso de Licenciatura em 
Química para verificar a presença ou não das dez características propostas pela Rede ACES 
para que um currículo seja considerado ambientalizado.   Os resultados apontaram indícios da 
presença de Ambientalização no curso de Química, mas nada muito significativo. Concluiu-se 
que a problemática socioambiental, ainda não é uma temática muito presente no curso em 
análise, uma vez que, aspectos relacionados ao temas são discutidos em algumas disciplinas ao 
longo do Curso, porém, a abordagem é superficial. 
 
Palavras-chave: Ambientalização Curricular, Ensino Superior, Química. 

 
18. SANTANA, P. V. S. Conhecimento de alunos do ensino médio sobre Educação Ambiental 

e a construção da cidadania. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  
Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. Esp. Cláudia Ferreira da Silva Luz e Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza). 
 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a importância dada pelos alunos do 3º ano 
do ensino médio sobre a Educação Ambiental e a construção da cidadania crítica por ela 
questionada. É um trabalho descritivo exploratório de natureza qualitativa e teve como 
informantes 112 alunos, de duas escolas da rede pública de ensino situada no município de 
Jequié-BA. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se o questionário contendo dez 
questões (abertas e fechadas). Os resultados apontaram, de modo geral, que os alunos vêem a 
Educação Ambiental como uma prática relacionada à preservação e ao cuidado com a natureza, 
utilizando os recursos de forma sustentável, proporcionando assim uma vida mais saudável.  
Tal entendimento deve-se à forma como a temática ambiental é ensinada aos alunos, de maneira 
reducionista na qual a natureza é isolada do social. Assim, evidencia-se a necessidade de 
repensar não só as técnicas de abordagem da Educação Ambiental, como também a concepção 
de educação ambiental presente na escola buscando um olhar mais questionador e 
transformador, utilizando-se das diversas formas de estratégias de aprendizagem, ampliando 
sua rede de significados e consequentemente proporcionado aos alunos, o desenvolvimento de 
uma educação significativa e emancipatória em relação ao ambiente. 
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Palavras-chave: Educação Ambiental, Cidadania, Ensino formal.   

 
19. FIGUEIREDO, P. S. de. Avaliação das ações de um projeto vinculado ao programa de 

popularização da Ciência da FAPESB, em dois colégios da cidade de Jequié-BA.  Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Prof. 
Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira e  Profº Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso) F429. 
CDD - 378.81042 
 
RESUMO: A avaliação de programas tornou-se um mecanismo importante no planejamento, 
tomada de decisão e aprimoramento das atividades das Instituições de Ensino Superior (IES). 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto, sob a perspectiva dos 
participantes, das ações do projeto “Conhecimento da                diversidade citogenética da 
ictiofauna da bacia Hidrográfica do Rio de Contas - BA, visando à conservação de recursos 
naturais e estudos evolutivos” vinculado ao edital do Programa de Popularização da Ciência da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-  FAPESB. Os dados foram obtidos por 
meio de entrevistas com os estudantes participantes e pela análise dos documentos do 
programa. A avaliação permitiu verificar que as ações alcançaram os objetivos de divulgar os 
conhecimentos científicos da pesquisa de citogenética de peixes e estimular a iniciação científica 
dos participantes. Por outro lado, o período de execução das ações não foi satisfatório para a 
maioria dos participantes, nem mesmo houve uma preocupação com a continuidade das 
mesmas. Espera-se com o presente trabalho contribuir para o planejamento e aprimoramento 
das atividades institucionais, bem como prestar contas à sociedade das atividades 
desenvolvidas juntamente com os resultados obtidos.  
 
Palavras-chave: difusão da ciência, citogenética, extensão, educação científica. 

 
20. SOGLIA, R. de. C. Gravidez na adolescência e suas implicações sócio-educacionais: perfil 

de educandas grávidas de uma escola pública da rede municipal de Jequié-BA. Jequié, 2010. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia de graduação. (Orientadores: Profª. 
Drª.Ana Cristina Duarte dos Santos e Profª. Esp. Cláudia Ferreira da S. Luz). S665. CDD - 
372.357. 
 
RESUMO: Este estudo teve por objetivo analisar e identificar o perfil sócio-educacional de 
educandas de uma escola pública numa comunidade de Jequié-BA, bem como, os fatores que as 
levam a gravidez na adolescência. Focalizando sobremaneira, os fatores que têm contribuído 
para que as adolescentes desta escola engravidem precocemente. A investigação foi realizada a 
partir de análise das respostas de dez alunas tendo como instrumento de coleta o questionário, 
contendo questões sobre as características das discentes pesquisadas e nove questões 
específicas, visando sondar o grau de conhecimento que estas detêm acerca do tema proposto. 
As informações obtidas permitiram perceber que dentre os motivos apresentados para a 
ocorrência de uma gravidez não planejada, está o descuido, seguido do desejo próprio e a falta 
de informação. A falta de orientação sexual agregada à banalização do sexo pelos meios de 
comunicação está fazendo com que o adolescente desperte cada vez mais cedo a sua 
sexualidade. Enfim a gravidez na adolescência tornou-se hoje um grave problema social e a 
função de pais e educadores é fazer com que o jovem assimile esse mundo de informações que 
lhes são jogadas diariamente e não apenas acreditar que eles já sabem tudo. Concluímos, 
desejando que a leitura desta Monografia se constitua em um momento de prazer e 
aprendizado, e que esta fomente novos campos de pesquisa, posto que o estudo da sexualidade 
humana é inesgotável.   
 
Palavras-chave: Gravidez; Adolescência; Sexo; Sexualidade; Orientação Sexual. 

 
21. SILVA, R. F. Educação em saúde: projetos desenvolvidos em escolas públicas na cidade de 

Jequié-BA. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Monografia de 
graduação. (Orientadora: Profª. Dra.  Ana Cristina Santos Duarte). S583. CDD - 372.35 
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RESUMO: O tema Educação em Saúde nas escolas constitui-se em uma proposta de suma 
importância para promover a saúde, a qual deve ser compreendida como um resultado da 
interação de todas as condições de vida da população, considerando os aspectos biológicos, 
sociais, culturais, políticos e econômicos como fatores que condicionam a saúde. Nesta 
perspectiva, a escola é um ambiente propício para o desenvolvimento de ações educativas em 
saúde, podendo abranger diversos temas por meio de atividades multidisciplinares. Estas ações 
devem estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo, além de promover reflexões sobre 
os problemas de saúde existentes na comunidade para a busca de melhorias e a construção de 
indivíduos capazes de atuarem como cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres com a 
saúde individual e coletiva. Neste sentido entende-se que discutir tal temática nas escola, reflete 
uma necessidade social e um exercício de cidadania. Baseando-se nas considerações acima, este 
trabalho objetivou verificar e analisar se e quais as ações que as escolas da rede pública de 
ensino da cidade de Jequié-BA desenvolvem em educação em saúde, bem como verificar a 
compreensão da escola sobre educação em saúde e os resultados obtidos com os projetos 
desenvolvidos nesta  área. A coleta de dados foi feita mediante entrevista com 05 pessoas 
responsáveis pelos projetos, os quais representam 04 escolas públicas.. Além da entrevista foi 
feita uma análise através de leitura dos projetos encontrados nas escolas. O critério utilizado 
para a seleção das escolas foi o fato destas apresentarem projetos voltados para a Educação e 
Saúde.  Os resultados evidenciaram que poucas escolas desenvolvem projetos relacionados à 
Educação em Saúde. Das que realizam os projetos, de acordo com os entrevistados, estes 
buscam atender a necessidade real do alunado, causando impactos imediatos na vida dos 
alunos. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde, Escolas Públicas, Projetos. 

 
22. RIBEIRO, T. A. Um estudo de revisão bibliográfica sobre o uso de recursos de informática 

em aulas de Ciências. Jequié, 2010. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Monografia 
de graduação. (Orientador: Prof.  Dr. Paulo Marcelo Marini Teixeira). R372. CDD - 372.357 

 
RESUMO: Nas últimas décadas ocorreu um grande movimento em prol do uso da informática 
na área de Educação em geral, e na Educação Científica em particular, gerando a necessidade de 
estudos sobre como vem se processando o uso e aplicação desses recursos nos processos de 
ensino-aprendizagem. O presente trabalho é um estudo de revisão bibliográfica, no qual, se 
pretende analisar o conhecimento acessível sobre o uso de recursos de informática nas escolas 
através de pesquisas publicadas em revistas da área de Ensino de Ciências e disponíveis em 
páginas da internet no país. A análise dos artigos aconteceu em duas etapas: na primeira 
realizou-se uma leitura exploratória para compreensão inicial da produção científica nessa área; 
a segunda refere-se a uma leitura de caráter mais analítico, na qual, os artigos foram 
categorizados em: conteúdos abordados; tipos de trabalho; tipos de recursos utilizados e 
público alvo. No período de 2000 a 2010, foram encontrados 32 artigos distribuídos em seis 
revistas da área de Educação em Ciências. Notamos que a produção de estudos nesta temática é 
crescente, embora haja variações na quantidade de trabalhos em alguns anos. As modalidades 
que mais se apresentaram foram os estudos relativos a pesquisas com intervenção. A área mais 
abordada foi a de Biologia e Ciências; e os recursos mais utilizados foram os do tipo hipermídia, 
multimídia, hipertextos e outros ambientes virtuais. A maioria dos estudos privilegia a 
educação superior e dos trabalhos que envolvem a educação básica a maioria são direcionados 
aos professores. Na análise conjunta dos trabalhos examinados verificou-se que os pontos 
positivos dos recursos de informática explicitados por esses estudos foram: promover a 
concentração dos estudantes; exibirem os assuntos de forma lúdica e motivacional; promoção 
da aprendizagem conceitual mais adequada; suprir a carência de materiais didáticos; permitir o 
uso de diferentes linguagens; incentivar o trabalho cooperativo; propiciar o estabelecimento de 
conexões entre os conceitos; permitir aos docentes adequar seus horários e possibilidades de 
interação aos momentos mais convenientes a ele. Os pontos negativos atribuídos ao uso desses 
recursos se referem a pequenos problemas nos programas disponíveis, como por exemplo,  a  
linguagem  em inglês, que pode impedir ou dificultar os estudantes /professores a utilizarem 
da maneira mais adequada certas ferramentas. Constatou-se também que os adolescentes nem 
sempre utilizam o computador e demais recursos de informática de maneira vantajosa. Conclui-
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se que é indispensável o seu uso crítico e que os professores devem exercer a sua profissão sem 
precisarem ser substituídos por máquina. 
 
Palavras-chave: Revisão Bibliográfica; Ensino de Ciências; Recursos de Informática. 
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APÊNDICE D – Quadro resumo  da produção acadêmica realizada pelos egressos nos dez anos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas12. 

(MA) - MEIO AMBIENTE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ECOLOGIA 

Nº TEMA  AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS  SUGESTÕES 

 

281 

 

MA 

Diagnóstico da 
ambientalização 

curricular do curso de 
licenciatura em 

Ciências Biológicas da 
UESB - Campus de 

Jequié 

 

 

MARTINS, A. 
C. C. 

 

Realizar um diagnóstico do 
grau de ambientalização 

curricular do curso de 
licenciatura em Ciências 

Biológicas da UESB - 
campus de Jequié. 

O PPP do referido curso apresenta indícios da presença de nove das 
dez características esperadas; Inglês Instrumental I, Matemática para 
Biologia e Física para Biologia não apresentaram nenhuma das dez 

características. 

O curso de licenciatura em Biologia foi considerado ambientalizado 
segundo as características da rede ACES, embora algumas disciplinas 

não apresente nenhuma das características. 

SUGESTÃO: Espera-se que haja uma 
reflexão  acerca  da implementação  das 
questões socioambientais nos Planos de 

Curso das disciplinas do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, 

tornando-o um currículo ambientalizado. 

 

 

237 

 

MA 

A abordagem do tema 
Aquecimento Global no 

ensino médio em 
escolas da rede pública 

de Jequié-BA 

 

 

TAMANDAR
É, C. S. 

 

 

Examinar se as escolas, em 
especial no ensino médio 

abordam o tema 
aquecimento global. 

O tema é tratado em sala de aula através de gincanas, projetos e 
outras atividades extraclasses. Outro aspecto importante é que além 

da Biologia, outras disciplinas têm abordado o assunto. 

Os professores abordam os problemas ambientais em suas aulas e em 
todas as séries do Ensino Médio de maneira uniforme ao contrário do 
que afirmaram a maioria dos alunos, pois declararam que o tema  é 
tratado geralmente na 3ª série do EM. Existe uma confusão entre os 
conceitos de Aquecimento Global, o problema do “buraco” da camada 
de ozônio e o efeito estufa. O professore precisa se preparar melhor 

para discutir os temas relacionados. 

Há inversão de conceitos quando os informantes tentam estabelecer 
relação entre o Aquecimento Global e o Efeito Estufa. 

SUGESTÃO: A escola precisa tratar mais 
detalhadamente de assuntos relativos aos 

problemas ambientais, pois isto 
complementa a preparação para plena 

cidadania e atuação consciente dos alunos 
para construção e vivência num mundo 

melhor. 

 

286 

Representações de 
estudantes de ensino 

fundamental do 

 

SILVA, D. B. 

Analisar as representações 
sociais de estudantes de 

ensino fundamental sobre  

A análise dos desenhos evidenciou aspectos naturalísticos, excluindo 
o homem e sua interferência no meio. 

SUGESTÃO: A escola deve buscar 
estratégias de ensino aprendizagem,  que 

discutam os problemas do ambiente e 

                                                           
12

 A numeração apresentada na tabela foi determinada pela pesquisadora para controle e categorização do material estudado. 
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MA 

município de Jequié-BA 
acerca do Rio de Contas 

da o Rio de Contas. Há uma ideia equivocada que o homem não interfere no meio; 

Há também uma relação estabelecida entre os educandos e o rio de 
Contas e suas atitudes estão culturalmente relacionas às observações e 

interações entre os indivíduos. 

Representação do rio de Contas na concepção utilitarista, evidenciado 
pela utilidade apresentada por eles ao rio. 

busque incentivar o ensino crítico e 
transformador por parte dos educadores. 

 

 

240 

 

MA 

Análises das 
experiências 

pedagógicas em 
educação ambiental no 

ensino básico pelas 
escolas públicas do 

município de Jequié-BA 

 

 

BARRETO, D. 
L. F. 

Verificar as experiências 
pedagógicas de 

Educadores em duas 
escolas públicas de Jequié-

BA, analisando a 
abordagem da Educação 

Ambiental e a sua inserção 
nas experiências 
pedagógicas de 

educadores. 

Os professores apresentam superficialidade quanto ao conhecimento 
sobre meio ambiente e alguns nem abordam o conteúdo nas suas 

aulas. 

Eles apontam ausência de projetos que trabalham a temática. A 
pesquisa apontou deficiência tanto dos educadores quanto das escolas 

em relação da inserção da temática como transversal. 

SUGESTÃO: faz-se necessário que o 
educador e a escola percebam a 

importância da construção de uma 
sociedade sustentável. 

 

159 

 

MA 

A pesca artesanal e o 
conhecimento 

ictiológico tradicional 
no distrito de Porto 

Alegre, município de 
Maracás 

 

BOMFIM, G.F. 

Registrar o conhecimento 
ictiológico local dos 

pescadores do povoado de 
Porto Alegre, Maracás BA. 

Os pescadores não dispõem de conhecimentos aprofundado em 
relação a biologia e ecologia dos peixes do reservatório, porém 

demonstram conhecimento ictiológico local e eficiência na 
transmissão do conhecimento que são passados e adquiridos pela 

vivência. 

SUGESTÃO:  Recomendamos  a inclusão 
de aspectos da etnoictiologia, no manejo, 

conservação e utilização dos recursos 
pesqueiros de maneira sustentável. 

 

70 

MA 

Alunos portadores de 
necessidades 

educativas especiais - 
deficiência mental: 

concepções sobre meio 
ambiente 

 

 

VIEIRA, P. B. 

Verificar a concepção dos 
alunos portadores de 

necessidades educativa 
especiais do tipo 

deficiência mental sobre o 
meio ambiente. 

A  concepção de meio ambiente dos alunos pesquisados equivale ao 
que se relaciona ao seu cotidiano, as interações que fazem com o seu 

meio e com aqueles com os que convivem. 

Percepção bastante simplificada.  Concebem meio ambiente como 
sinônimo de natureza, o que não difere, entretanto, das encontradas 

em indivíduos considerados normais. 

Sem sugestão. 

 

296 

Análise do grau de 
ambientalização 

curricular do curso de 

 

SILVA, P. 

Verificar a concepção  dos 
alunos portadores de 

necessidades educativas 

Existem indícios da presença de Ambientalização no curso de 
Química, mas nada muito significativo. 

A problemática socioambiental, ainda não é uma temática muito 

Sem sugestão 



 
 

 

274 

MA Licenciatura em 
Química da UESB – 
Campus de Jequié 

especiais do tipo 
deficiência mental sobre o 

meio ambiente. 

presente no curso em análise, uma vez que, aspectos relacionados ao 
temas são discutidos em algumas disciplinas ao longo do Curso, 

porém, a abordagem é superficial. 

 

259 

 

MA 

A sociedade e a questão 
ambiental: 

entendimento de 
estudantes de 

graduação e pós-
graduação da 

Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia 

 

BASTOS, A. G. 

Analisar a percepção dos 
estudantes sobre a 

sociedade e a questão. 
Identificar como a 

Educação Ambiental é 
abordada na escola, 

verificando se os 
estudantes aprenderam a 

temática. 

A universidade ainda carece de práticas para tornar a discussão sobre 
a Educação Ambiental  no cotidiano e assim trazer o retorno para a 

sociedade, não só formando profissionais qualificados, mas 
conscientes do seu papel de transformação social. 

SUGESTÃO: A universidade precisa 
propor práticas que discutam a questão 

ambiental 

 

236 

 

MA 

A abordagem da 
Educação Ambiental no 

Ensino Médio 

 

SANTOS 
FILHO, A. M. 

dos 

Identificar como a 
Educação Ambiental é 

abordada na escola, 
verificando se os 

estudantes aprenderam a 
temática. 

 

A Educação Ambiental é tratada de forma conservadora, pois os 
estudantes não são estimulados a refletir sobre as questões ambientais 

de forma efetiva e aprofundada, de modo a rever as suas ações. No 
entanto, os estudantes apreendem o que é abordado em sala de aula 

em relação ao tema de Educação Ambiental. 

Sem sugestão 

 

268 

 

MA 

Concepções sobre 
desenvolvimento 

sustentável de alunos 
do Ensino Médio de 
escolas públicas do 

Município  de 
Jequié/BA 

 

MATOS, I. O. 
S. 

Analisar as concepções dos 
alunos sobre 

Desenvolvimento 
Sustentável e derivar, com 
base no estudo realizado, 

implicações sobre o 
conteúdo ensinado nas 
escolas sobre Educação 

Ambiental. 

A universidade ainda está muito distante da escola. 

Os discentes estão mais conscientes do seu papel social.. 

Sem sugestão 

 

264 

 

Problemas ambientais: 
saberes de estudantes 
das escolas de ensino 
médio da cidade de 

 

SOUZA, E. S. 

Verificar os saberes de 
estudantes das escolas de 

ensino médio da cidade de 
Jequié-BA, a respeito dos 

Os alunos reconhece que alguns conteúdos já foram abordados, mas 
que não nenhum significado para eles. 

Eles afirmam que a escola têm condições de ajudar nas reflexões para 
transformar suas práticas e redução de alguns problemas. O papel 

Sem sugestão. 
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MA Jequié-BA problemas ambientais. principal de toda comunidade escolar é  sensibilizar os alunos. 

 

257 

 

MA 

Água na escola: 
educação para 

preservação ambiental 
e uso racional da água 

 

NASCIMENT
O, T. S. 

Verificar o aprendizado 
dos alunos após uma 

intervenção em que foram 
tratados conteúdos acerca 
do tema água visando a 
preservação ambiental e 

uso racional desse recurso. 

Se tornaram aptos  a discutir sobre a temática da  água e os problemas 
atuais que  acometem  este recurso hídrico. 

A utilização de metodologias alternativas garantiu a grande 
participação e o interesse dos alunos nas aulas. 

A intervenção ajudou os alunos na reflexão do conteúdo e nas 
problemáticas enfrentadas por eles. 

SUGESTÃO: As aulas sobre a água 
contribuíram para a formação de sujeitos 

mais conscientes e quem sabe, 
disseminadores da racional utilização dos 

recursos hídricos.  A questão ambiental 
deve entrar, e possuir lugar cativo já, nas 

discussões e conteúdos escolares. 

 

222 

 

MA 

A contribuição dos 
espaços não-formais no 

ensino de Educação 
Ambiental 

 

GONÇALVES, 
M.  C. 

Avaliar a eficácia da 
Educação Não-formal que 
legitime o pressuposto de 
que as atividades nesses 
espaços são de fato mais 

envolventes e motivadoras, 
além de auxiliarem a 

aprendizagem no contexto 
da educação formal. 

O ensino não formal  é uma maneira de trabalhar conteúdo de forma 
prazerosa sem a presença de regras tão rígidas, prática e eficiente para 

a apreensão da realidade revelando o caráter lúdico no processo 
educativo. 

Sem sugestão 

 

248 

 

MA 

A inserção da educação 
ambiental no ensino 

formal: entre o real e o 
ideal 

 

CARDIM, J. F. 
S. 

Verificar se há ou não a 
abordagem da Educação 

Ambiental nas escolas 
investigadas e analisar as 
dificuldades encontradas 
no contexto escolar que 

impedem a devida 
abordagem do tema. 

Professores  tem conhecimento superficial em relação a alguns 
conceitos. Apesar de entenderem a importância de determinado 
conteúdos eles não tem condições de aplicá-lo em sala: falta de 
material, carga horária excessiva, falta de material e recursos 

financeiros. 

Há necessidade de cursos que promovam o conhecimento científico 

Sem sugestão 

 

 

221 

 

MA 

Para onde vai meu 
lixo? Análise de uma 

ação educativa 
desenvolvida com 

discentes do ensino 
fundamental 

 

REIS, M. A. 

Estimular a mudança de 
atitude dos alunos, 

formando novos hábitos 
com relação à utilização 
dos recursos naturais, 

promovendo a reflexão 
sobre a responsabilidade 

ética do ser humano com o 

Os sujeitos participantes apresentaram uma mudança gradativa no 
que se diz respeito ao conceito de lixo. 

Também assimilaram a informação de que a reciclagem não apenas 
diminui a quantidade de lixo, mas resguarda os recursos naturais e 

ainda promove um ganho social, quando mencionam as pessoas que 
trabalham com este processo. Mudanças também foram verificadas no 

que diz respeito a seus hábitos e atitudes e da importância dessas 

SUGESTÃO: Com uma intervenção 
eficiente, os alunos podem relacionar os 

conhecimentos prévios e melhorá-los 
promovendo o conhecimento científico. 

 



 
 

 

276 

próprio planeta. ações para a melhoria da qualidade de vida do planeta 

219 

 

MA 

Abordagem da 
temática Água em sala 

de aula em escolas 
públicas de Jequié-BA 

 

SANTOS, L. S. 

Verificar como o professor 
tem abordado esse tema 

em sala de aula, 
procurando identificar os 
conteúdos priorizados, as 
estratégias metodológicas, 
os recursos e as formas de 
avaliação relacionadas a 

água. 

Os alunos têm um bom conhecimento sobre o tema a conservação da 
água. 

O conhecimento dos alunos em relação a temática água está em torno 
de reflexões e soluções que amenizem os problemas com o consumo 

inadequado da água. 

As professoras têm consciência da necessidade de trabalhar o tema 
em sala de levando os alunos levando os alunos a reflexões e soluções 
que possam amenizar os problemas de consumo inadequado da água. 

SUGESTÃO: Em linhas gerais, é necessário 
que o professor busque trabalhar de forma 

dinâmica com estratégias múltiplas 
despertando nos alunos a responsabilidade 

quanto ao tema e que se tornem 
multiplicadores da ideia que aprenderam 

no espaço formal da sala de aula. 

 

 

75 

MA 

A temática água 
trabalhada com alunos 
de ensino fundamental 

numa escola pública 
em Aurelino Leal-BA 

 

SILVA, A. B. 

Analisar como a Escola 
Normal 2 de Julho no 

município de Aurelino 
Leal desenvolve trabalhos 

voltados para a 
preservação da água 

verificando também o 
conhecimento dos 

discentes a respeito da 
água. 

 

O conhecimento dos alunos é bem limitado em relação a água. Ainda 
retrata em alguns aspectos um conhecimento errôneo e simplificado 

Sem sugestão. 

 

 

77 

MA 

Representações sociais 
do Rio das Contas: um 
estudo na Comunidade 
Ribeirinha da Barragem 
de Pedra – Jequié (BA) 

 

SANTOS, A.  
S. dos 

Identificar as 
representações sociais da 

comunidade Ribeirinha da 
Barragem da Pedra- Jequié-
BA, sobre o Rio de Contas. 

As representações sociais dos moradores acerca do rio incluem, em 
sua maioria, lembranças de um passado em que o rio fazia parte da 

vida deles, seja para a sobrevivência, para o trabalho, para uso 
doméstico, ou seja, para o lazer. Todavia, hoje o rio é visto como um 

problema ambiental decorrente, sobretudo de ação antrópica, 
cabendo ao poder público e a coletividade o dever de defender e 

preservar o meio ambiente. 

Sem sugestão. 

 

49 

MA 

Diagnóstico sobre 
educação ambiental em 

uma Escola do 
Município de Jequié-

BA 

 

BEZERRA, A. 
C. S. 

Diagnosticar a inclusão da 
Educação Ambiental nas 

aulas de uma escola 
pública da rede pública do 

município de Jequié 

Demonstrou que a Temática Ambiental ainda parece longe de ser 
trabalhada de maneira ideal, pois há inconsistências no projeto 

pedagógico e o que prevalece ainda é o Ensino Tradicional, dentro do 
qual as estratégias diversificadas são poucas desenvolvidas e o 

professor carece de auxílio na formação em serviço. 

Sem sugestão. 
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116 

MA 

A formação ambiental 
dos graduandos do 
curso de Ciências 

biológicas da UESB 
(2005.1) campus de 

Jequié-BA 

 

MUNIZ, I. F. 

Identificar o perfil de 
formação dos acadêmicos 

do curso de licenciatura em  
Biologia 2005.I em relação 

as questões ambientais, 
particularmente a 

educação ambiental. 

Apontam falhas no processo ensino-aprendizagem, alertando-se para 
a necessidade de uma capacitação adequada quanto ao tema 

Educação Ambiental. 

Ressalta-se a importância da percepção, sensibilização e da 
conscientização para que se possa agir adequadamente quanto às 

questões ambientais, buscando a formação de verdadeiros cidadãos. 

SUGESTÃO: capacitação adequada para os 
professores. 

 

140 

 

MA 

O saneamento básico, a 
conservação e o uso 
racional da água na 
visão de alunos do 

ensino fundamental em 
Jequié-BA, após a 

intervenção do Projeto 
“Embasa na Escola” 

 

BRITO, M. B. 
R. 

Avaliar o conhecimento 
dos alunos de uma escola 
de ensino fundamental do 
município de Jequié-BA 
sobre estes temas após a 
intervenção do projeto 

"Embasa na Escola" 

Um grupo de alunos ainda não conhecia como ocorre o tratamento de 
água e esgoto. Em linhas gerais, concluiu-se que o projeto tem 

contribuído para a ampliação do conhecimento dos alunos sobre as 
questões relacionadas à água. 

Sem Sugestão 

 

152 

MA 

As possíveis 
contribuições do teatro 

para o ensino da 
Educação Ambiental: 

um enfoque em 
problemas 

socioambientais 

 

CARVALHO, 
W. P. 

Analisar a contribuição do 
teatro no ensino de 

Educação Ambiental. 

O grupo de alunos que participou até o fim das atividades obteve 
noções sobre poluição das águas, do ar, efeito estufa e camada de 

ozônio, demonstrando assim, que a aprendizagem pode ser prazerosa 
e motivante. Também se verificou que o teatro contribuiu para a 

socialização entre os alunos, podendo ser usado com eficácia como 
instrumento para a formação da cidadania. 

Sem sugestão 

 

151 

 

MA 

Concepções e Práticas 
de educação ambiental 
presentes em escolas do 

MST da região do 
município de Jequié-BA 

 

HORA, W. R. 

Investigar as concepções e 
práticas pertinentes à EA 

em escolas de um 
acampamento e um 

assentamento, próximos a 
cidade de Jequié-BA, 

ligados ao Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 

Terra. 

Há um distanciamento entre o acampamento e o assentamento nas 
concepções e práticas de EA. 

Há uma prática de EA no assentamento, o que pode estar atrelado, 
dentre outras coisas, a formação dos professores e a ausência de 

discussões sobre esse tema nos momentos de planejamento 
pedagógico. 

Percebeu-se um perfil de militância e proximidades com os princípios 
e práticas ideológicas do movimento e, sobretudo, uma visão de EA 

condizente com as reflexões de EA fundamentadas teoricamente neste 
trabalho. 

SUGESTÃO: programas que contribua 
para a formação de professores do 

assentamento e de aproximação dos 
mesmos às propostas educacionais do 

MST. 
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100 

MA 

Implementação da 
Educação Ambiental na 
escola Doryval Borges - 

Jequié-BA: suas 
facilidades e 
dificuldades 

 

MELO, L. A. 

Verificar quais os fatores 
que facilitam ou dificultam 

a implementação da 
Educação Ambiental nessa 

escola. 

Professores sentem-se alheios na construção de uma educação voltada 
à problemática da comunidade. 

A Educação Ambiental não está embasada no currículo da escola, 
como uma prática interdisciplinar e como um tema transversal. 

Portanto, faz-se necessário e urgente nesta escola e comunidade um 
trabalho para formação e sensibilização, para que assim possam 

desenvolver atividades e ações que visem à melhoria do ensino e da 
qualidade de vida dessa comunidade. 

SUGESTÃO: escola e comunidade 
precisam desenvolver um trabalho de 

sensibilização da temática ambiental para 
que os moradores participem visando a 
melhoria da comunidade  na qual está 

inserida. 

 

 

95 

MA 

Percepções de alunos 
sobre o lixo em uma 

escola configurada pelo 
problema. Um estudo 

de caso no ensino 
fundamental – Jequié-

BA 

 

NERI, I. M. 

Investigar o conhecimento 
de estudantes no que 

concerne ao manejo dos 
resíduos sólidos no âmbito 

escolar. 

Enfatiza-se a ideia de que o termo resíduos sólidos, poderá servir, 
também, como orientação para implantação de programas de coleta 

seletiva em escolas. 

Os alunos defendem a ideia de que trabalhar com o tema resíduo 
sólido  poderá desencadear outras questões desenvolvendo assim 

conteúdos para as próximas aulas 

Sem sugestão. 

 

162 

MA 

Conhecimento dos 
alunos do ensino 

fundamental sobre a 
importância da água 
para os seres vivos 

 

QUEIROZ, P. 
M. F. 

Verificar os conhecimentos 
dos alunos a respeito da 

importância da água. 

Alunos apresentam uma visão antropocêntrica, onde o homem está 
distante da natureza. 

Sem sugestão 

 

218 

 

MA 

A visão dos alunos de 
escolas da rede pública 
do município de Jequié-

BA a respeito do lixo 
especial: baterias e 

pilhas descartadas no 
meio ambiente 

 

 

SILVA, J. B. da 

Saber o que os alunos de 3 
escolas do município de 

Jequié-BA sabem a respeito 
de um tipo de lixo especial: 
pilhas e baterias e através 

de uma ação educativa 
pautada na Educação 
Ambiental sensibilizar 
uma das 3 turmas da 

importância da diminuição 
do consumo e um descarte 

correto desse lixo. 

Os alunos poucos sabem a respeito do tema proposto,  não sabiam 
que as pilhas e baterias contaminam o meio ambiente por ação dos 
metais pesados e que isso pode afetar toda a cadeia alimentar até 

chegar a nós, humanos. 

Ficou claro que as escolas não possuem uma disciplina de Educação 
Ambiental ou não abordam temas relacionados à mesma forma 
significativa, porém, após a realização da intervenção os alunos 
mostraram-se sabedores e entusiasmado com os conhecimentos 

adquiridos sobre essa temática em questão. 

SUGESTÃO: levar mais a temática meio 
ambiente para  sala de aula e procurar 

relacionar os problemas ambientais com o 
cotidiano dos alunos. 

As autoridades desenvolvam uma política 
de descarte ambientalmente correto para 
esses materiais. As baterias automotivas e 
industriais ficarão de fora deste trabalho, 

pois a intenção é trabalhar com os 
materiais mais acessíveis aos alunos. 
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194 

 

MA 

O meio ambiente na 
visão de estudantes do 
ensino fundamental do 

distrito de Mata de 
Aliança, Amélia 

Rodrigues-BA. Estado 
da Bahia 

 

SANTOS, C. 
O. dos 

Averiguar os 
conhecimentos prévios de 

alunos, moradores do 
distrito de Mata de 

Aliança-BA sobre o meio 
ambiente e os problemas 

ambientais locais, 
sobretudo causados pela 

indústria canavieira. 

A percepção do termo meio ambiente definida pelos alunos privilegia 
basicamente a visão de que o ambiente existe para satisfazer as 
necessidades do ser humano, na garantia de sua sobrevivência. 

Os participantes demonstraram que a degradação ambiental decorre, 
sobretudo pela ação antrópica. Com base no levantamento das 

concepções acerca do meio ambiente 

SUGESTÃO: trabalhar Educação 
Ambiental nas escolas, buscando formar 
cidadãos conscientes, aptos a decidir e 

atuar na realidade socioambiental de modo 
comprometido com a qualidade de vida da 

sociedade local e global. 

 

181 

 

MA 

Percepção dos docentes 
do ensino fundamental 
de escolas municipais 
de Jequié-BA sobre a 

Conservação dos 
Recursos Hídricos 

 

FREITAS, L. B. 

Entender como a questão 
dos recursos hídricos está 

sendo trabalhada no ensino 
fundamental de escolas do 
município de Jequié-BA. 

Os docentes têm consciência de que há contaminação do manancial 
não somente no entorno das escolas, mas do principal que corta a 

cidade, poucos professores tem esta noção do local de divergências de 
diferentes categorias que comprometem não só a saúde humana, mas 

como ambiental. 

 O estudo demonstrou que a questão da conservação dos recursos 
hídrico no âmbito escolar, é muito preocupante, uma vez que os 

docentes e alunos ainda não se deram conta da eminência e escassez 
deste recurso e que ele não pode ser tratado de maneira distanciada 

das ações do homem. 

Sem Sugestão. 

155 

MA 

Percepção do deficiente 
visual sobre Educação 

Ambiental 

SILVA, E. de  
S. 

Verificar a percepção de 
pessoas deficientes visuais 

sobre a Educação 
Ambiental. 

Observou-se que as pessoas deficientes visuais apresentam as mesmas 
percepções de uma pessoa vidente, caracterizando a Educação 

Ambiental com uma visão mais naturalista. 

Sem Sugestão. 

 

4 

MA 

Percepção de um grupo 
de alunos do 7º ano de 

escolaridade sobre 
meio ambiente 

SANTOS, E. T. 
dos 

Verificar as representações 
de meio ambiente dos 

alunos do 7º ano de 
escolaridade. 

Verificou a predominância de uma concepção extremamente 
naturalística e simplificada de meio ambiente, dessa forma, procurou-

se intervir nesta realidade por meio de uma série de dinâmicas de 
grupo que visam ampliar os conhecimentos e percepções dos alunos 

com relação ao tema. 

Sem Sugestão. 

 

17 

Os resíduos sólidos no 
ensino de Ciências: 
uma abordagem em 

SANTOS , D. 
G. 

Identificar as percepções e 
práticas de um grupo de 

alunos sobre a questão do 
lixo, bem como, através do 

A escola precisa fazer parte na construção do cidadão, contribuindo 
na compreensão de seu papel no relacionamento com o ambiente que 

o cerca. 

SUGESTÃO: Cabe então à escola cumprir 
seu papel de formadora de cidadãos 

conscientes, contribuírem ao 
desenvolvimento de cidadãos críticos e 



 
 

 

280 

MA pesquisa ação ensino de ciências, lhes 
despertarem a consciência 
de que o homem é um ser 

agente, dono de uma 
extraordinária capacidade 

de atuar sobre o meio 
ambiente e modificá-lo 

positivamente ou 
negativamente. 

 atuantes, não de uma realidade distante, 
mas de algo real e concreto que ocorre 

diariamente bem próximo de seus alunos 

 

15 

MA 

Análise dos critérios 
adotados pelos 
professores e da 

relevância dada por 
estes a temática 

ambiental na escolha 
do livro didático de 
ciências nas escolas 

públicas do município 
de Jequié-BA. 

 

SOUZA, A. S. 
B. de 

Analisar os critérios 
utilizados por um grupo 
de professores de ensino 
fundamental de Ciências 

na escolha do livro 
didático. Como também, a 

influência da temática 
ambiental apresentada 

nestes livros nesse 
processo de escolha. 

Os professores escolhem seus livros de acordo com o guia do plano 
nacional do livro didático. 

Os critérios que os professores adotam para fazer sua escolha são 
muitos, entre estes, vale destacar a ênfase dada pelos docentes à 

editora do livro. 

Sem Sugestão 

 

71 

MA 

Concepções e práticas 
de educação ambiental 

de um grupo de 
professores do ensino 
fundamental e de uma 

escola pública do 
município de 

Jaguaquara-BA 

 

GALVÃO, P. 
A. 

Analisar as concepções de 
Educação Ambiental dos 

professores do Ensino 
fundamental relacionando-

as com a sua prática 
pedagógica referentes a 

temática. 

Os docentes compreendem Educação Ambiental principalmente como 
educação voltada para a conscientização da natureza e este 
entendimento se reflete em suas práticas, pois estas fazem a 
abordagem ambiental apenas no contexto do cognitivo, não 

extrapolando outros aspectos e contextos que fomentam a EA. 

Essas informações serão apresentadas aos professores com o objetivo 
de promover reflexões e estudo acerca do tema, como também 

mostrá-los a urgência e importância da escola realizar educação 
ambiental. 

SUGESTÃO: os professores necessitam 
direcionar de maneira mais eficaz seu 

trabalho com relação à EA. 

Há necessidade de cursos de capacitação, 
principalmente para aqueles que não 

tiveram em sua formação referência a essa 
temática. 

A escola precisa desenvolver projetos em 
EA venham proporcionar a percepção da 

realidade ambiental. 

 

81 

Concepções de alunos 
de 7ª série de uma 
escola pública de 

município de Jequié-BA 

SANTOS, I. S. 
dos 

Verificar as concepções de 
Educação Ambiental dos 

alunos da 7ª série do 
Ensino Fundamental do 

Os discentes apresentam uma concepção restrita sobre EA, 
restringindo apenas a assuntos relacionados ao ambiente físico, 

preservação, limpeza, etc. Além disso, a maioria dos entrevistados 
considera importante trabalhar esta temática nas escolas e apontam 

SUGESTÃO: os docentes devem estar 
preparados para trabalhar a EA nas escolas 

e viabilizar esta questão de forma mais 
efetiva com a elaboração e realização de 



 
 

 

281 

MA sobre Educação 
Ambiental 

município de Jequié-BA. que isso deve acontecer em todas as disciplinas, como está previsto 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

projetos que visem um melhor 
aproveitamento, não só dos conteúdos 

específicos, mas, de mudança de postura 
frente às questões ambientais. 

 

85 

MA 

Práticas pedagógicas de 
Educação Ambiental 

em uma escola pública 
do ensino fundamental, 

Jequié-BA 

 

BENEVIDES, 
M. G. B. 

Entender como os 
professores da escola 

pública do ensino 
fundamental têm inserido 
a educação ambiental em 
sua prática pedagógica. 

Constatamos que a educação ambiental ainda não tem permeado 
todas as disciplinas do currículo escolar. 

A estratégia metodológica mais utilizada em sala é a aula expositiva. 

O material de apoio ao trabalho docente ainda é precário, 
inviabilizando a melhoria de sua produção e o seu acesso à 

comunidade. 

SUGESTÃO: faz-se necessário inserir o que 
preconiza os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs/98) e a nova Lei de 

Educação ambiental (9.7955/99), ou seja, 
que a Educação ambiental seja um tema 

transversal interdisciplinar e 
contextualizado com o ambiente de vida 

do aluno. 

 

 

217 

MA 

Educação Ambiental: 
uma ferramenta 
importante na 

compreensão dos 
problemas sócio-

ambientais de uma 
localidade da cidade de 

Jequié-BA 

 

SANTOS, I. O. 
dos 

Identificar e discutir os 
novos conhecimentos sobre 

os problemas 
socioambientais adquiridos 
por um grupo de alunos de 
ensino médio e verificar as 
possíveis contribuições das 

aulas de campo para a 
compreensão dos impactos 

socioambientais de uma 
determinada localidade. 

A abordagem da educação ambiental com a utilização de aula de 
campo mostrou-se como elemento motivador e facilitador da 

aprendizagem. 

A intervenção apresenta fatores limitantes como o tempo. 

Os alunos afirmaram que a intervenção aprimorou o conhecimento, 
mesmo assim eles continuavam com algumas dúvidas sobre alguns 

pontos. A discussão dessa temática com os alunos é muito importante 
para a formação de cidadãos críticos e reflexivos do mundo em que 

vive. 

 

Sem Sugestão 

 

179 

MA 

A transversalidade na 
escola: o meio ambiente 

na rede municipal de 
ensino fundamental de 

Jequié-BA. - 2007 

 

BARRETO, J. 
P. 

Analisar de forma reflexiva 
sobre como a educação 

ambiental é enfocada nas 
escolas municipais de 

ensino fundamental de 
Jequié-BA, verificando 

também o 
desenvolvimento de 

projetos relacionados  à 
temática Meio Ambiente. 

De oito escolas, de três bairros periféricos da cidade de Jequié-BA, 
sendo que apenas três desenvolviam projetos de Meio Ambiente. A 

pesquisa consolida na identificação e averiguação de projetos 
desenvolvidos pelas instituições pesquisadas, assim como analisa os 

desafios enfrentados e a problematização das escolas que não 
trabalham com a referida temática. 

 

Sem Sugestão 
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192 

 

MA 

Percepção dos 
moradores de Barra do 
Rocha sobre a poluição 

no Rio das Contas 

 

PINTO, C. M. 

Identificar as percepções 
dos moradores de Barra do 

Rocha sobre as possíveis 
intervenções humanas que 
vem impactando o Rio de 
Contas e verificar se estas 

ações interferem os 
diversos usos que podem 

ser feito do rio. 

Os moradores percebem a degradação do rio e apresentam sugestões 
para que haja mudança no quadro, porém não participam de reuniões 

ou debates que discutam essa questão. 

 O conhecimento dos entrevistados sobre as ações de Educação 
Ambiental ainda é limitado indicando. 

SUGESTÃO: torna-se urgente a inserção da 
temática poluição na comunidade, para 

que as pessoas se conscientizem quanto a 
importância de se relacionar em harmonia 

com o meio ambiente 

 

 

 

215 

MA 

As percepções de 
licenciandos do curso 

de Biologia da 
Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia – 

Campus de Jequié, 
sobre meio ambiente e 

sustentabilidade 

SANTOS, E. 
Q. dos 

Analisar as percepções de 
licenciandos em Ciências 

Biológicas da UESB, 
campus de Jequié-BA, 
sobre meio ambiente e 

sustentabilidade, refletindo 
se o conhecimento 

discutido nas disciplinas 
tem contribuído na 
construção de tais 

concepções. 

Os licenciandos fazem construções coerentes sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, contudo reconhecem que não estão preparados para 
propor discussões e trabalhos na educação básica ou academica e/ou 

no mercado de trabalho.  

As disciplinas que mais contribuem para a construção de conceitos 
como meio ambiente e sustentabilidade são as oferecidas como 

optativas (Educação e Meio Ambiente, Gestão Ambiental e 
Conservação e Preservação) e/ou as específicas (Ecologia I e II e 
Tópicos em Recursos Hídricos). A pouca discussão no curso foi 

atribuída à falta informação dos professores.  

 

 

Sem Sugestão. 

 

203 

MA 

A concepção de 
estudantes do ensino 
médio da cidade de 
Jequié-BA acerca da 

temática 
“Consumismo” e o 

impacto deste no meio 
ambiente 

 

AMORIM, L. 
O. 

Identificar e discutir as 
perspectivas de alguns 

alunos do ensino médio da 
cidade de Jequié/BA sobre 

a temática consumismo, 
atendo-se aos debates 

sobre o impacto deste no 
meio ambiente 

A pura transmissão de informações a respeito dos processos 
ecológicos, na perspectiva do "conhecer para preservar", é 

absolutamente insuficiente para a promoção de uma educação que se 
pretenda cidadã, pois a informação que não provoca sensibilização 

não consegue motivar atitudes. 

 

Sem Sugestão. 

 

 

243 

 

Concepções de 
agricultores do 

município de Jequié-BA 
sobre a importância dos 

insetos no meio 

 

ALVES, F. P. 

Identificar como os 
agricultores da Fazenda 

Velha, Jequié-BA percebem 
o domínio "inseto" e como 
se comportam em relação a 
esse grupo de seres vivos, 

Os agricultores percebem os insetos como pragas prejudiciais e 
indesejáveis, por isso utilizam os defensivos químicos no controle de 

"pragas" sem nenhuma preocupação com a qualidade ambiental, 
saúde do fruto ou do consumidor. 

Os agricultores possui uma carência quanto a alguns conceitos 

SUGESTÃO: Espera-se com esse trabalho 
colaborar para o fomento de programas 

educativos para o meio rural que 
contemplem as carências cognitivas, 

adequando-as aos contextos vividos pelos 
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MA agrícola. fornecendo dados 
relevantes a construção de 
programas educacionais 

que promovem a melhoria 
da qualidade de vida de 

comunidades rurais. 

evidenciando os entraves de buscar uma forma mais adequada para 
lidar com o meio ambiente sem prejudicá-lo. 

Por outro lado os agricultores possuem conhecimentos que pode 
contribuir com o conhecimento científico. 

 

grupos rurais. 

 

273 

 

MA 

Concepção dos alunos 
da rede pública do 

ensino fundamental de 
Jequié acerca do meio 

ambiente 

 

ALMEIDA, M.  
S. de 

Verificar as concepções 
relacionadas a questões 

ambientais de alunos  
refletindo as práticas 

docentes destas instituições 
no que tange a Educação 

Ambiental. 

Educação Ambiental é apresentada numa perspectiva conservadora e 
descontextualizada não possibilitando que os alunos se percebam 

como indivíduos partícipes de seu meio. 

Sem Sugestão. 

 

 

297 

 

MA 

Conhecimento de 
alunos do ensino médio 

sobre Educação 
Ambiental e a 
construção da 

cidadania 

 

SANTANA, P. 
V. S. 

Analisar a importância 
dada pelos alunos do 3º 

ano do ensino médio sobre 
a Educação Ambiental e a 
construção da cidadania 

crítica por ela questionada. 

Os alunos veem a Educação Ambiental como uma prática relacionada 
à preservação e ao cuidado com a natureza, utilizando os recursos de 
forma sustentável, proporcionando assim uma vida mais saudável.  

Tal entendimento deve-se à forma como a temática ambiental é 
ensinada aos alunos, de maneira reducionista na qual a natureza é 

isolada do social. 

SUGESTÃO: Evidencia-se a necessidade de 
repensar não só as técnicas de abordagem 
como também a concepção de EA presente 

na escola buscando um olhar mais 
questionador e transformador, utilizando-

se das diversas formas de estratégias de 
aprendizagem, ampliando sua rede de 

significado proporcionado aos alunos, o 
desenvolvimento de uma educação 

significativa e emancipatória em relação ao 
ambiente. 

 

9 

ECO. 

Concepções de um 
grupo de professores 
do ensino médio do 
município de Jequié 

sobre sustentabilidade 

 

SANTOS , M. 
C. dos 

Analisar o entendimento 
dos professores  que 

leciona biologia no ensino 
médio em escolas públicas 

do município de Jequié 
acerca do termo 
sustentabilidade. 

As concepções da maioria destes professores estão em desacordo com 
o estabelecido na atualidade sobre o assunto. Embora todos os 

professores tenham considerado que o tema deve ser trabalhado em 
sala de aula para promover consciência ecológica, apenas 30% dos 

mesmos já o abordaram em sua prática educativa. 

Sem Sugestão. 

 Abordagem sobre 
agrotóxico e outros 

 Analisar o LD para 
identificar se apresentam o 

Em algumas coleções foram encontrados erros e problemas referentes Sem Sugestão. 
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16 

ECO. 

defensivos de uso 
domissanitário dos 
livros didáticos do 

ensino fundamental 

PEIXOTO, A 
V. 

tema agrotóxico e outros 
defensivos de uso 

domissanitário, bem como, 
diagnosticar problemas 

conceituais, informacionais 
sobre sua utilização tanto 

para proteger a integridade 
física do educando, quanto 
para alertar sobre os riscos 

ambientais que estes 
podem causar se utilizando 

indiscriminadamente. 

à maioria dos itens analisados segundo a metodologia utilizada.  

Apesar dos problemas observados, o livro didático constitui um 
instrumento útil, mas,  deve ser utilizado com prudência, 

competência e criticidade, a fim de superar os limites impostos por 
deslizes como os relatados neste trabalho. 

 

 

19 

ECO. 

Representações de 
ecologia de um grupo 
de alunos do ensino 

fundamental -7ª série. 

 

SANTOS, E. L 
dos 

Analisar as representações 
ecológicas, principalmente, 
sobre o equilíbrio dinâmico 

das populações, 
levantando as 

representações e 
verificando o 

entendimento. 

Os dados adquiridos possibilitaram verificar que este grupo de alunos 
falou muito sobre preservação e conservação, mas, não se incluem 
como agentes transformadores do ambiente. Toda essa pesquisa 

mostra a necessidade de reavaliar os métodos de ensino a respeito do 
meio ambiente. É que, através de um conhecimento profundo sobre o 

meio ambiente propiciaremos a formação de cidadãos mais 
conscientes. 

Sem Sugestão. 

 

 

33 

ECO. 

Análise do conceito e 
da importância da 

biodiversidade entre 
professores da rede 

pública de Jequié/BA 

 

XAVIER, A. L. 

Analisar qual a concepção 
de 20 professores de 

Ciências e/ou Biologia em 
relação ao conceito e 

importância da 
biodiversidade, bem como 
conhecer como o tema vem 

sendo trabalhado nas 
Instituições de Ensino. 

Verificou-se que as escolas vêm trabalhando a temática mais 
frequentemente em sala de aula, no entanto, algumas instituições 

começaram a abordar o tema em gincanas, viagens e feiras de 
ciências, todavia, ainda não é parte integrante da maioria das 

propostas pedagógicas. 

Sem Sugestão. 

 

 

 

Abordagens de 
enfoques ecológicos da 

água em Livros 
Didáticos de Ciências 
de  5ª série ao longo 

 

BRITO,  B. L. 

Analisar a evolução das 
abordagens sobre o 

enfoque ecológico do 
assunto "água" nos livros 
didáticos de 5ª série do 

Observou-se que nas décadas de 70 e 80 havia uma apresentação 
descritiva bastante superficial das questões relativas à qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos, além de inexistência de textos 

complementares nos livros da década de 70; e presença desses textos 
apenas em um título da década de 80.  

SUGESTÃO: Ficar alerta em relação aos 
livros didático e se estão acompanhando a 
evolução dos debates em nível nacional e 
mundial sobre as questões ecológicas dos 

recursos hídricos, de forma a se 
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51 

 

ECO. 

dos anos 70, 80, 90 e 
década atual 

Ensino Fundamental, ao 
longo das últimas décadas. 

Os livros analisados editados nos anos 90 e década atual 
apresentaram em seu conteúdo uma maior preocupação em 

evidenciar os problemas ambientais relativos aos recursos hídricos.  

A partir do início da década de 90, a presença dos textos 
complementares, implicou maior enriquecimento dos temas 

estudados e de conteúdo que prima pela elucidação e 
contextualização dos assuntos, possibilitando ao estudante um 

importante meio para a informação e construção de seu 
conhecimento.  

enquadrarem como um importante meio 
de conscientização e informação para os 

educandos. 

 

66 

 

ECO. 

Abordagem do tema 
caatinga nos livros 

didáticos de Biologia 

LIMA, N. T. Investigar nos livros 
didáticos de biologia como 

o tema "caatinga" vem 
sendo abordado. 

Os livros didáticos apresentaram vários problemas como: restrições 
de informação, descrição sucinta da caatinga, incluindo ilustrações de 
cactos e muita seca, sem despertar a vontade de conhecer a caatinga 

deixando a imagem de ambiente inóspito. 

A abordagem do tema não é adequada, havendo uma discriminação 
em relação aos outros biomas. É preciso criar meios para despertar, 
nos alunos que vivem na caatinga, a curiosidade de conhecer bem o 

lugar onde moram e se apaixonar pela beleza do bioma. 

SUGESTÃO: Criar um CD_ROM 
interativo, monde ensine, divirta e 

apresente a necessidade de agir em favor 
de sua conservação de uso sustentável, 

preservando suas características e 
biodiversidade. 

 

94 

ECO. 

Mamíferos da caatinga 
baiana: Percepções de 
alunos na região do 
semi-árido e uma 

proposta para aulas de 
ciências sobre o tema 

BASTOS, D. S. Verificar o conhecimento 
dos alunos sobre os 

mamíferos da caatinga 
baiana antes e depois de 

uma intervenção. 

O ensino referente aos mamíferos vem sendo baseado apenas em 
informações encontradas nos livros didáticos. 

Estes, por sua vez, utilizam textos com adaptações de literaturas 
estrangeiras, apresentando informações restritas ou imprecisas sobre 

a região da Caatinga da Bahia. 
O conhecimento dos alunos está de acordo com os textos trabalhados 

em sala, ou seja, com informações imprecisas e restritas. 

Sem sugestão 

 

97 

ECO. 

Concepções de alunos 
do ensino médio sobre 
o papel das abelhas na 
reprodução das plantas 

SOARES, J. S. Avaliar as concepções que 
os alunos do ensino médio 

têm sobre o papel de 
polinizadores, em destaque 
as abelhas, na reprodução 

das plantas e avaliar a 
variação de concepções de 

uma turma para outra. 

A maioria dos alunos não sabe explicar os verdadeiros processos de 
polinização, dando respostas inseguras e muitas vezes exclusas do 

conceito específico enquadrado nos padrões do conhecimento. 

As análises mostraram que assuntos como polinização, agentes 
polinizadores, reprodução vegetal não foram muito bem aprendidos 
pelos alunos, quando se colocaram em associação de conhecimentos, 

logo a aprendizagem conceitual desses conteúdos continua 
insatisfatória. 

SUGESTÃO: Apresentar o conteúdo 
sempre associando ao dia a dia deles (os 

alunos). 
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102 

ECO. 

Análise do tema “Teia 
alimentar” nos livros 
didáticos de ciências 

 

COELHO, L. 
A. 

Analisar a abordagem do 
tema Teia Alimentar nos 

livros didáticos de Ciências 
de 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental. 

Tais resultados indicam que o tema Teia Alimentar é tratado nos 
livros didáticos e apresentam um conteúdo satisfatório. 

Sem textos complementares na sua maioria, apresenta exercícios do 
tipo cópia e trazem ilustrações irregulares faltando legenda ou sem 

explicação. 

Os professores devem estar atentos para não utilizar o livro como 
único recurso. 

 

SUGESTÃO: Faz-se necessário uma 
posição crítica para a escolha e utilização 

do livro, além da sensibilidade para 
enriquecer o assunto de forma a 

contextualizá-lo com a realidade dos 
alunos.  

Sugerimos um material didático alternativo 
para ser utilizado pelo professor nas aulas 

sobre o tema. Este material traz um 
exemplo real e contextualizado de uma teia 
alimentar, permitindo assim preencher as 
lacunas deixadas pelos livros didáticos. 

 

 

135 

ECO. 

Concepções dos alunos 
do ensino médio sobre 

o tema: Importância 
Ecológica e Econômica 

das algas 

FERNANDES. 
J. H. F. 

Verificar o conhecimento 
dos alunos do ensino 

médio sobre a importância 
da Algas na Ecologia e seu 

uso na Economia. 

Pôde-se constatar que é de suma importância, ao processo de ensino-
aprendizagem, que o professor conheça os obstáculos epistemológicos 

e as concepções dos alunos a respeito do tema científico a ser 
trabalhado.  

Após a análise dos dados, verificou-se que os alunos não conseguiam 
relacionar, de fato, a importância ecológica e econômica das Algas. 

Apresentavam muitas concepções que se aproximavam das aceitas 
cientificamente. Citaram, também, algumas utilidades na área 

econômica deste grupo de vegetais, e sua importância para os outros 
seres vivos, as quais podem ter sido construídas a partir de 

informações da mídia, de outras pessoas, ou até mesmo nas séries do 
ensino fundamental ou médio. 

SUGESTÃO: As aulas de Botânica não 
devem ser apenas teórica, mas, 

indiscutivelmente, aliadas as aulas práticas 
para que haja uma aprendizagem 
significativa por parte dos alunos. 

 

 

154 

ECO. 

As concepções de 
caatinga em um grupo 
de professores da rede 
municipal de Iramaia-

BA 

LUZ, C. F. da 
S. 

Identificar e analisar as 
concepções de professores 

da rede municipal de 
Iramaia sobre o bioma 

Caatinga, região na qual a 
cidade está inserida. 

A concepção de bioma Caatinga dos professores pesquisados equivale 
a conceitos apresentados pela mídia e aos mitos em relação à região, 
pouco se fala da biodiversidade e a importância de sua conservação.  

A percepção dos mesmos é bastante simplificada, pois concebem a 
Caatinga como sinônimo de pobreza, escassez de água, poucas 

espécies, o que difere completamente do conhecimento científico 
sobre o bioma.  

Os professores possuem uma base insuficiente para transmitir as 

SUGESTÃO: cursos de capacitação 
periódicos para professores da área. 
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informações necessárias ao melhor entendimento das características 
ecológicas da Caatinga, bem como às ações necessárias à sua 

conservação e uso sustentável. 

 

 

160 

 

 

 

ECO. 

Os limites e as 
possibilidades das 
aulas de campo na 

abordagem da 
biodiversidade e 
conservação da 

caatinga em uma escola 
de rede pública do 

município de 
Cravolândia-BA. 

 

ALMEIDA 
JÚNIOR , J. S. 

Identificar e analisar os 
limites e possibilidades de 
uma intervenção realizada 
por intermédio de aulas de 
campo com um enfoque na 

"Biodiversidade e 
Conservação da Caatinga" 

As aulas de campo têm um efeito muito promissor sobre a motivação, 
interesse e participação dos alunos. 

Mesmo com a constante afirmação dos alunos de que tais aulas 
melhoravam a aprendizagem, esta melhoria se mostrou tímida com a 

análise dos resultados. 

Os alunos ainda permaneceram com dúvidas no que se refere ao 
conhecimento sobre as espécies nativas da Caatinga e o conteúdo 

envolvendo interações ecológicas e cadeia alimentar. Das limitações, 
as que realmente se mostraram como um problema foram aquelas 

relacionadas ao grande número de turmas que os professores 
lecionam e a necessidade de solicitar horários de outros professores.  

A diversidade encontrada na turma pode influenciar como limite: 
para alguns as aulas de campo são motivadoras, para outros se 

tornam cansativas ou sem algum atrativo. 

Sem Sugestão. 

 

164 

 

ECO. 

O conhecimento de um 
grupo de alunos de 
escolas do Ensino 

Fundamental sobre a 
Biodiversidade do 
Semi-Árido baiano 

 

LANDIM, A. B 

Verificar as contribuições 
de um projeto de 

intervenção relacionado ao 
tema biodiversidade para 

ressignificação do 
conhecimento dos alunos 
sobre as espécies nativas, 

sua história e a 
conservação e preservação 

do meio ambiente. 

O seminário favoreceu para ampliar o conhecimento dos alunos sobre 
a fauna local, pois muitos animais conhecidos durante as palestras 

foram bastante citados nas repostas dos alunos.  

O conhecimento dos animais possibilitou o entendimento de sua 
diversidade e a importância de sua preservação. 

SUGESTÃO: a Educação Ambiental pode 
auxiliar no processo de conservação da 

biodiversidade, bem como, é um meio de 
sensibilização ambiental para a tomada de 

consciência. 

O uso de seminários como metodologia 
auxilia muito no ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

Abordagem do tema 
conservação da 

biodiversidade em 
livros didáticos de 
ciências do terceiro 

 

ANTOS, C. A. 
dos 

Avaliar a abordagem do 
tema Conservação da 

Biodiversidade em livros 
didáticos de Ciências do 3º 

ciclo do ensino 

Alguns livros discutem satisfatoriamente sobre o critério ecossistemas 
e abordagem da conservação da Biodiversidade no Brasil, pois, além 
de caracterizar os ecossistemas, discutem os impactos causados pela 

interferência humana, por outro lado, deixam a desejar por não 
apresentarem medidas que levem os discentes a aplicar na prática.  

Sem Sugestão. 
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169 

 

ECO. 

ciclo do ensino 
fundamental 

fundamental, aprovados 
pelo Programa Nacional do 

Livro Didático 2008. 

A maioria dos LDs precisa melhorar a abordagem sobre espécies 
extintas ou extinção.  

O tema Conservação da Biodiversidade nos LDs é contextualizado no 
nível do Brasil, sendo desconsiderado a contextualização regional. Em 

linhas gerais, os LDs estão ampliando a abordagem de temas 
relacionados à Conservação da Biodiversidade, portanto, é necessário 

um maior cuidado na elaboração de alguns critérios fundamentais. 

 

204 

ECO. 

Percepções de 
agricultores sobre 
controle biológico, 

distrito de irrigação da 
fazenda velha, Jequié-

BA 

 

VIEIRA, L. G. 

Verifica a percepção dos 
agricultores do Distrito de 

Irrigação da Fazenda Velha 
(DIRFAV)/Jequié-BA 

sobre o controle biológico 

Os entrevistados não sabiam sobre controle biológico.  

Os agricultores que afirmaram conhecer sobre o controle biológico 
possuíam apenas uma idéia superficial ou equivocada sobre esse 

método. 

SUGESTÃO: inserir o controle biológico 
através de programas de incentivo, 

podendo ser realizadas por instituições 
públicas ou privadas. É papel da escola 
discutir algumas ideias sobre algumas 

temáticas. 

 

208 

ECO. 

Grau de escolaridade e 
desemprego: uma 

contribuição para a 
Ecologia Social 

 

PAIXÃO, R. C. 
da 

Verificar se o grau de 
escolaridade tem influência 
relevante para determinar 

a função do trabalho na 
sociedade, percebendo as 
relações estabelecidas no 

âmbito da Ecologia Social. 

A reflexão sobre a relação entre educação, cidadania e necessidade da 
qualidade no trabalho passa, necessariamente, pela questão do direito 
do homem à apropriação do conhecimento e que este está atrelado a 

uma política educacional como forma de inserir o indivíduo na 
sociedade favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de uma 

Ecologia Social. 

Sem Sugestão 

 

 

226 

ECO. 

Percepção de alunos da 
3ª série do ensino 

médio da rede estadual 
de Jequié-BA sobre o 

bioma Caatinga 

 

SILVA, S. S. 

Identificar e analisar as 
concepções dos alunos da 

terceira série do ensino 
médio de duas escolas da 

rede estadual de Jequié-BA 
sobre o bioma Caatinga. 

A percepção quanto ao bioma Caatinga dos alunos pesquisados 
equivale a conceitos incorretos apresentados por livros didáticos 

antigos reforçados pela mídia.  

As informações dos alunos  sobre a Caatinga, estão muito distantes do 
conhecimento científico atual. 

SUGESTÃO: É necessário que aja o 
interesse dos docentes, em discutir mais 

sobre o bioma em sala de aula, com o 
objetivo de estimulara nos alunos a 

curiosidade em conhecer o ambiente em 
que estão inseridos e com isso, despertar o 
interesse para a conservação da caatinga e 

de sua biodiversidade. 

 

227 

ECO. 

Concepções dos alunos 
de uma escola rural em 
Jaguaquara-BA sobre o 

controle de pragas e 

 

SANTOS, V. 
dos 

Levantar o conhecimento 
dos alunos de uma escola 

na zona rural do município 
de Jaguaquara-BA sobre o 

Os educandos utilizam uma variedade bastante grande de 
agrotóxicos indicada por vizinhos ou outros que não o engenheiro 
agrônomo, sabem da importância dos equipamentos de proteção 

individual, mas nem sempre utilizam. 

SUGESTÃO: Conclui-se, diante de tal 
situação, que conhecendo melhor a 

realidade dos alunos na atividade agrícola, 
a escola poderá promover uma mudança 
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uso de agrotóxicos uso de agrotóxico 
enfocando seus benefícios, 

malefícios e métodos 
alternativos para o controle 

de pragas 

Os educandos/agricultores têm consciência dos prejuízos causados 
pelo o uso de agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, no entanto isso 

não faz com que os mesmos reduzam o consumo desses defensivos 
nem adotem práticas alternativas para o controle das infestações nas 

lavouras, fato motivado pelo desconhecimento dos métodos 
alternativos do controle de pragas. 

de atitude quanto ao uso indiscriminado 
de agrotóxico nas lavouras da região de 
Jaguaquara e, consequentemente, uma 

maior qualidade de vida. 

 

256 

ECO. 

A percepção dos alunos 
do ensino superior 

sobre a biodiversidade 
no sistema agroflorestal 
cacau-cabruca na região 

sul da Bahia, Brasil 

 

PEREIRA, P. E 
de O. 

Analisar a percepção dos 
alunos do ensino superior 
da Universidade Estadual 

de Santa Cruz, sobre a 
biodiversidade no sistema 
agroflorestal cacau-cabruca 

na região sul da Bahia, 
Brasil. 

De maneira geral os entrevistados apresentaram pouco conhecimento 
sobre a importância da Educação Ambiental para formação de 

cidadãos atuantes frente aos problemas ambientais, sobre as práticas 
de conservação e sobre a importância do sistema de cabruca para a 

manutenção da biodiversidade nos remanescentes da Mata atlântica 
na região sul da Bahia, Brasil. 

Sem Sugestão. 

 

 

258 

ECO. 

Percepções dos alunos 
do ensino básico sobre 

o que é Caatinga 

DOURADO, 
A. C. P. 

Analisar a percepção dos 
alunos do ensino básico 
sobre o bioma caatinga. 

Os alunos por não ter conhecimento sobre a caatinga, desvalorizando 
intensamente o ambiente, relacionando os aspectos negativos, como 

baixa biodiversidade e problemas sociais, enquanto uma minoria 
aprecia a diversidade da fauna e flora típicas e suas utilidades, 
mostram também um conhecimento sobre o bioma e a intensa 

responsabilidade com a natureza. 

As escolas não destacam de maneira satisfatória as características do 
principal ecossistema regional. 

SUGESTÃO: Os professores precisam 
contextualizar as temáticas trabalhadas de 
forma a assegurar o interesse, a motivação 

e a aprendizagem do aluno. 

 

 

 

269 

ECO. 

As interações 
ecológicas nos livros 
didáticos de Biologia 

 

RIBEIRO, J. R. 

Analisar o conteúdo de 
Interações Ecológicas nos 

LD de Biologia. 

Examinar a adequação do 
conteúdo em relação ao 
conhecimento científico 
atualizado; a correção 

conceitual, a adequação da 
linguagem para o Ensino 

Médio. 

Os livros apresentaram superficialidade dos conteúdos, sobretudo os 
de volume único. 

Tinham uma linguagem acessível aos alunos e de fácil compreensão.  
Ocorre também a utilização de termos desatualizados e que estão em 

desacordo com a literatura do referencial teórico. 

  

SUGSTÃO: é indispensável que os 
professores busquem outras fontes de 

informações para completar as informações 
contidas nos Livros Didáticos. 
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ECO. 

Interações inseto-
planta: análise de 

exemplos da fauna e 
flora brasileira como 

subsídio para o ensino 
de Ecologia 

 

OLIVEIRA, M. 
N. 

 

Examinar nos livros 
didáticos de Biologia -EM a 

forma como essas 
interações são 

apresentadas aos 
estudantes e a partir disso, 

buscar na literatura 
científica as informações 

necessárias sobre as 
interações entre inseto-
planta e organizar um 

material didático de apoio 
ao ensino médio sobre as 

interações ecológicas entre 
insetos e plantas. 

Constatou-se que os livros didáticos analisados apresentam uma 
deficiência ao tratar o conteúdo interações ecológicas entre insetos e 

plantas e também no que diz respeito a fauna e flora brasileira. 

Com esses dados foi possível montar parte do material didático 
proposto, pois essa monografia tem como objetivo apenas mostrar um 

esboço do mesmo, e concluímos que essas interações devam ser 
exploradas mais intensamente nas aulas de ecologia. 

SUGESTÃO: criação de material didático 
alternativo para melhor compreensão do 

conteúdo. 

 

BOTÂNICA 
Nº TEMA  AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÕES 

 

 

1 

B 

Botânica e sua 
terminologia: efeitos 

dificultadores à 
aprendizagem 

 

OLIVA, A G. 
B. 

Verificar até que ponto a 
falta de domínio no 

significado dos termos 
específicos da botânica 
afeta  a aprendizagem 

nessa área. Verificar o grau 
de importância atribuído 
ao significado de palavras  
essenciais no estudo desta 

ciências. 

Os alunos têm grande dificuldade em aprender conhecimentos da 
área botânica, devido à falta de compreensão dos significados das 

palavras essenciais desta ciência. 

 

Sem sugestão. 

7 

B 

Representações dos 
alunos sobre o conceito 

de nutrição vegetal 

REBOUÇAS, 
L. T. 

 

Realizar um estudo sobre 
as representações dos 
alunos a respeito dos 

conceitos que envolvem a 

Concepções alternativas são encontradas nas estruturas conceituais 
dos estudantes e que não se encontra uma evolução significativa da 

rede de conceitos analisados. A grande necessidade de que os 
professores analisem o ensino atual, e valorize as concepções 

SUGESTÃO: Tópicos de história da ciência 
poderiam ser valiosos instrumentos para 
que os alunos descobrissem e avaliassem 

suas próprias concepções alternativas. 
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compreensão do processo 
de nutrição vegetal e 

determinar se há evolução 
da rede de conceitos sobre 

nutrição vegetal. 

espontâneas dos alunos, como ponto de partida para o ensino de 
conceitos científicos. 

24 

B 

Concepções dos alunos 
do ensino fundamental 
sobre reprodução das 

angiospermas 

 

SILVA, K. C. 
da 

Desvelar a visão dos 
alunos do ensino 

fundamental a respeito 
da reprodução das 

angiospermas. 

Os alunos entrevistados possuem uma ideia totalmente distorcida ou 
incompleta do que vem a ser a reprodução das angiospermas.  

SUGESTÃO: os professores utilizarem esse 
conjunto de ideias e concepções como 
ponto de partida para o estudo desse 

assunto sugerindo um maior cuidado e 
atenção no processo de ensino. 

 

 

35 

B 

Análise da densidade 
conceitual dos livros 

didáticos de ciências (6ª 
série- Ensino 

Fundamental) nos 
capítulos referentes ao 

estudo do Reino Plantae-
Angiospermas 

 

COSTA, C. 
R. de A. 

Analisar a densidade 
conceitual dos livros 
didáticos, através da 

construção de Mapas de 
Conceitos e propor e 

propor a utilização de 
livros que possuam 

conteúdos atualizados, 
linguagem acessível e 

nomenclatura adequada à 
faixa etária dos alunos das 

turmas de 6ª série. 

Os livros apresentam erros inadmissíveis ao  ensino básico. 
Apresentam linguagem direta e de fácil leitura e compreensão 

imediata por parte do aluno.  

Não apresentam erros ortográficos ou descrição de conceitos errados.  
Alguns livros possuem informações desatualizadas e incorretas. 

Nenhum livro foi considerado satisfatório ao nível da quantidade de 
conceitos. 

Sem Sugestão. 

 

 

65 

B 

Aquisição do 
conhecimento sobre a 
utilização de plantas 

medicinais pelos alunos 
do Colégio Modelo Luis 
Eduardo Magalhães em 

Jequié-BA 

 

VEIGA , M. 
C. de S. 

Realizar um levantamento 
sobre a utilização das 

plantas medicinais, a partir 
do conhecimento 

tradicional dos estudantes 
das 1ª,2ª e 3ª séries do 

ensino médio, no colégio 
Luiz Eduardo Magalhães 

em Jequié-BA. 

Os estudantes entrevistados fazem uso dos fitoterápicos e, a maioria 
deles, adquiriram conhecimento sobre as plantas pela transmissão 
oral, de geração para geração, principalmente, dentro do próprio 

ambiente doméstico por meio de avós, pais e livros. 

Sem Sugestão. 

 Um estudo sobre as RIBEIRO, A. Conhecer as concepções Os alunos vão para as aulas de Ciências com concepções prévias que Os alunos trazem para sala de aula  
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91 

B 

concepções dos alunos 
do ensino fundamental 

referente às 
angiospermas 

C. G. sustentadas por alunos de 
5ª e 7ª séries, referentes às 

angiospermas, antes e 
depois de submetidos a um 

processo de ensino e 
aprendizagem, a fim de 
verificar a influência das 

alas de botânica dos 
conhecimentos dos 

mesmos. 

diferem do que será ensinado referente às Angiospermas, mas 
também conduzem  ideias correspondentes ao conhecimento 

científico atual e, que as aulas de botânica exerceram uma influência 
positiva na produção dos conhecimentos dos alunos. 

Encontram concepções resistentes a mudanças e possíveis obstáculos 
à aprendizagem referente a este tema, como já foram observado por 

outros pesquisadores. Portanto, se fizeram necessários que esses 
conhecimentos alternativos sejam aproveitados pelos educadores nas 

aulas de ciências. 

SUGESTÃO: Sugerido o uso de analogias 
como uma das estratégias para ser 

utilizada pelos professores, na qual o 
professor auxilia os alunos na tarefa de 

estabelecer relações entre os conhecimentos 
atuais e os assuntos que irão ser ensinados. 

 

114 

B 

Formas de aquisição de 
conhecimento e práticas 

relativas às plantas 
medicinais 

 

BRITO, F.  P. 

Conhecer as formas de 
aquisição de 

conhecimentos m 
relação as plantas 

medicinais. 

Os alunos utilizam as plantas por diversas razões, tais como: por 
servir como medicamento curando doenças, por ser cultivada em 

casa. A pesquisa demonstrou que essa utilização é incentivada por 
mãe, pai, avós, amigos, vizinhos etc., sendo a presença feminina a 

mais significativa nesse processo. 

Sem Sugestão. 

 

 

115 

B 

Processo de ensino de 
Liliopsida 

(monocotiledônea) em 
escolas de nível médio no 

município de Jequié-
Bahia 

 

ZIFIRINO 
NETO, G. 

Investigar as limitações 
apontadas pelos docentes 
que se defrontam com as 

temáticas ligadas ao ensino 
de tópicos de Biologia 

Vegetal, neste caso no que 
diz respeito ao ensino de 

liliopsida 
(monocotiledôneas), pela 
importância econômica, 

ecológica e industrial 
exercida por esta classe no 

nosso dia-a-dia. 

Os professores apontaram as seguintes dificuldades para efetivação 
de uma prática pedagógica de qualidade: falta de atualização; 

insatisfação com as políticas e propostas governamentais para a 
solução dos problemas educacionais; carga horária excessiva; e, 

número de aulas semanais insuficientes para contemplar os 
conteúdos curriculares.  

Foram detectados os seguintes problemas: dificuldades dos alunos na 
assimilação da nomenclatura específica; descontextualização dos 
conteúdos; número reduzido de aulas dedicadas aos tópicos de 
ensino de liliopsida; condensação dos conteúdos de Botânica. 

SUGESTÃO: É preciso refletir sobre qual é 
o papel do ensino dos tópicos de Botânica 
no contexto da formação geral dos alunos 
secundaristas e investir na formação de 
professores, como forma de melhorar a 

qualidade de ensino. 

 

 

 

Aquisição e transmissão 
de conhecimento popular 

de raizeiros sobre as 
plantas medicinais no 
município de Jequié, 

SOUZA, M. 
F. 

Analisar o processo de 
aquisição e transmissão do 

conhecimento popular 
sobre as plantas medicinais 
dos raizeiros residentes no 

O conhecimento popular inicial dos raizeiros foi adquirido oralmente 
por meio de seus pais, parentes, cônjuges, e também pela intuição. 

Este conhecimento popular vem sofrendo influência das leituras que 
os raizeiros estão fazendo de livros relacionados a medicina popular. 

Evidenciou uma relação de conservação e respeito à natureza, bem 

Sem Sugestão. 
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121 

B 

Bahia município de Jequié-BA. como de religiosidade expressa no ato da oração, já que segundo eles 
a floresta pertence a alguém superior.  

A transmissão desse conhecimento para os clientes também se deu de 
forma oral com a preocupação de especificar detalhadamente a 

quantidade, a dosagem e o tempo de uso do medicamento. 

A transmissão e o aprendizado acontece cotidianamente ela é oral 
vertical e são processos dinâmicos herdados sócio-culturalmente 
pelos informantes. Esse conhecimento popular sobre as plantas 

medicinais tem sido comprometido pela ausência de registros, não 
perpetuação desse saber para outras gerações e pela própria 

influencia de outros saberes decorrentes da mídia televisa e dos 
livros. 

 

125 

B 

Conhecimento 
tradicional sobre os 

recursos da flora pela 
comunidade da 

Cachoeirinha, Jequié-BA 

 

CABRAL, S. 
N. 

Registrar e resgatar o 
conhecimento etnobotânico 

da comunidade da 
Cachoeirinha, Jequié-BA, 

compilando dados 
referentes aos aspectos 

culturais da compreensão e 
do uso da flora local. 

A tradição no uso de plantas na comunidade é bastante forte e os 
conhecimentos têm sido transmitidos através de gerações, apesar de 

algumas perdas culturais já poderem ser percebidas. 

 Todos os entrevistados demonstraram uma relação de cuidado com 
as plantas e afirmam fazer o plantio das plantas que utilizam. 

Sem Sugestão. 

 

133 

B 

Concepções de um grupo 
de alunos do ensino 

médio acerca da 
fotossíntese em 
Jaguaquara-BA 

 

CARDOSO, 
I. dos S. 

Verificar as concepções de 
um grupo de alunos do 3º 
ano do ensino médio sobre 
a fotossíntese, bem como 

analisar as principais 
dificuldades dos alunos, 
referente ao conceito de 

fotossíntese. 

A concepção dos alunos sobre a fotossíntese é bastante vago sendo 
necessária a abordagem mais aprofundada deste tema em sala de aula 

e a elaboração de novas metodologias a fim de melhorar o ensino 
deste conteúdo. 

Sem Sugestão. 

 

144 

B 

Contribuições de uma 
intervenção no 

conhecimento dos alunos 
a respeito da 

Organografia Vegetal e 

 

BRITO, R. F. 

Identificar e analisar o 
conhecimento de um 

grupo de alunos sobre 
botânica, especialmente 

sobre a família 

Os discentes conseguiram relacionar as adaptações e a morfologia do 
caule; reconheceram os tipos de habitat da raiz; souberam relacionar 
as estruturas foliares de uma folha completa conseguiram diferenciar 

folha simples de uma composta. 

SUGESTÃO: A ênfase que é dada no 
conhecimento adquirido pelo aluno, 
quando se trata de uma intervenção. 

A intervenção é dita pelos alunos como 
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da Família Leguminosae Leguminosae após uma 
intervenção. 

 Sobre a flor, afirmaram precisamente ser a reprodução sua função 
primordial.  

Com relação às leguminosas, dos alunos conseguiram associar as 
características dessa família com exemplos de plantas; mencionaram 
alguma característica morfológica da família em estudo e associaram 

corretamente o tipo de flor com as quatro subfamílias que fazem parte 
da família Leguminosae.  

No que diz respeito à avaliação do curso, os alunos o avaliaram 
citando apenas pontos positivos: aprenderam novos assuntos, a 

presença de metodologias diversificadas, o bom planejamento das 
aulas, a contextualização dos conteúdos e a ampliação do interesse 

pessoal pela biologia.  

facilitadora da aprendizagem de novos 
saberes. 

 

 

 

148 

B 

O conhecimento dos 
alunos do ensino médio 

sobre a flor 

 

BRAGA, T. 
M. 

Verificar e analisar o 
conhecimento dos alunos 
do ensino médio sobre as 

flores. 

As Gimnospermas foram citadas por um número relevante de alunos 
o que evidencia uma confusão entre os alunos na separação das 

Angiospermas em relação aos outros grupos de vegetais.  

As plantas com flores evidenciadas pelos alunos foram àquelas 
consideradas “frutíferas” e as utilizadas como adorno ou como forma 

de presentear alguém, comprovando mais uma vez a visão 
antropocêntrica e utilitarista da natureza.  

Um grupo de alunos conhece a importância da flor para as 
Angiospermas e o ambiente como um todo, todavia um outro grupo 
ainda apresenta uma visão sobre as flores atrelada ao senso comum, 

que não deve substituir esse saber pelo da ciência, mas sim, que 
precisam ampliar o seu olhar sobre as plantas. 

SUGESTÃO: Os alunos  precisam ampliar 
o seu olhar sobre as plantas. 

 

149 

B 

Conhecimento dos 
alunos do ensino 

fundamental sobre 
polinização das 

Angiospermas - Jequié-
BA 

 

EÇA, V. S. 
de 

Verificar o conhecimento 
dos alunos sobre a 

polinização. 

Forneceram subsídios para inferir que os professores e o livro didático 
não estão dando a devida importância ao conteúdo de polinização das 

angiospermas. 

Os alunos apresentam informações que não condizem com o 
conhecimento científico percebe-se que misturam os conhecimentos e 

elaboram seus próprios pensamentos. 

SUGESTÃO: Faz-se necessário que o 
conteúdo de polinização seja trabalhado na 

escola de forma mais significativa, 
relacionando-o com o cotidiano dos alunos 
devido a importância da polinização para o 

meio ambiente, utilizando-se para isso 
estratégias e recursos variados. 
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163 

B 

A formação do professor 
de biologia e o conteúdo 
da botânica ensinado nas 
escolas do município de 

Jequié 

 

OLIVEIRA, 
S. A. 

 

Traçar um perfil do ensino 
de Botânica, levando em 

consideração os planos de 
ensino das escolas, as 

metodologias aplicadas, os 
conteúdos desenvolvidos, 
os recursos utilizados e a 
participação dos alunos 

nas aulas. 

Evidenciou-se uma contribuição dos professores para a disseminação 
da ideia de que a Botânica é uma ciência de pouca importância. 

Verificou-se uma afinidade muito baixa dos professores de Biologia 
com a Botânica e a pouca disposição para a realização de aulas 

práticas. 

SUGESTÃO: O ensino de Botânica requer 
da escola uma revisão das práticas 

pedagógicas e das estratégias 
metodológicas que possa auxiliar o 

professor e facilite o aprendizado do aluno. 

 

167 

B 

Conceitos e concepções 
dos alunos do ensino 

fundamental de escolas 
públicas de Jequié-BA 

sobre o processo da 
fotossíntese 

 

PESSOA, C. 
R. 

Conhecer os conceitos e 
concepções dos estudantes 

do ensino fundamental 
sobre o processo de 

fotossíntese. 

Os conhecimentos dos alunos se aproximou dos admitidos pela 
ciência. Pouquíssimos alunos souberam expor conceitos coerentes 

sobre o processo fotossintético, isso devido provavelmente à causas 
ligadas à complexidade do assunto, à formação do professor e 

maneira como é trabalhado na sala de aula. Sendo então necessário 
sanar essas dificuldades, e trabalhar a fotossíntese de forma dinâmica 

e interdisciplinar, para que os discentes possam compreender o 
pensamento da ciência sobre esse importante fenômeno. 

Sem Sugestão. 

 

174 

B 

O conhecimento de 
produtores rurais do 

município de Santa Inês-
BA sobre métodos de 

propagação de plantas 
cultivadas 

 

SANTOS, G. 
B. dos 

Identificar e analisar os 
saberes de produtores 

rurais sobre a utilização 
dos métodos de 

propagação de plantas, a 
origem do conhecimento, 

como se dá a transmissão e 
sua relevância na vida dos 

trabalhadores rurais. 

O conhecimento é adquirido na forma de ensinamentos no momento 
em que estão sendo realizadas atividades cotidianas como o trabalho 

agrícola e que a aquisição do conhecimento acontece na simples 
realização do trabalho das tarefas diárias.  A aprendizagem acontece 
de forma espontânea na medida em que pessoas convivem uma com 
as outras e atuam como difusoras e transmissoras do conhecimento. 

Sem Sugestão. 

 

177 

B 

O conhecimento 
tradicional de 

trabalhadores rurais 
sobre a relação 

polinização/fruticultura 
em uma região do 

perímetro de irrigação do 
Projeto Estreito-Codevasf 

SOUZA, J. B. Identificar e discutir o 
conhecimento dos 

trabalhadores  rurais sobre 
a relação 

polinização/fruticultura. 

Os trabalhadores sabem da importância desse fenômeno, mediante 
seu conhecimento tradicional colocados em prática nas lavouras o 

qual é de extrema importância, uma vez que as modernas tecnologias 
não são acessíveis a eles. 

 

Sem Sugestão. 
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no município de 
Sebastião Laranjeiras-BA, 

Bahia, Brasil 

 

 

185 

B 

Conhecimento de um 
grupo de alunos de uma 

escola do povoado 
Cachoeirinha (Jequié-BA) 
sobre a macroflora do Rio 

das Contas 

 

MOREIRA, 
R. L. 

Conhecer e analisar o 
conhecimento de um 

grupo de alunos da 5ª e 6ª 
séries sobre a macroflora 

que sobrevive associada ao 
rio. 

Os alunos apresentaram um conhecimento bastante relevante para 
alunos de 5ª e 6ª série do ensino fundamental, tanto com relação ao rio 

como relacionado à macroflora associada ao mesmo.  

Eles entendem a importância do rio para a sobrevivência dos seres 
vivos; demonstraram conhecimento sobre as consequências da 

poluição bem como sobre as verminoses que proliferam em águas 
poluídas, apesar de poucos abandonarem o contato com a água do 

rio. 

SUGESTÃO: Uma futura intervenção que 
pode ser feita tanto pela pesquisadora 

quanto por outros alunos ou professores 
que o desejarem. 

 

187 

B 

Conhecimentos de um 
grupo de alunos do 

ensino médio sobre a 
importância do processo 

reprodutivo das 
Angiospermas 

SANTOS, S. 
B. dos 

Investigar o conhecimento 
prévio dos alunos do 

ensino médio acerca dos 
processos reprodutivos das 

angiospermas. 

Muitas dificuldades no que diz respeito às conceituações e 
conhecimentos sobre a reprodução das angiospermas de uma forma 
geral. Os professores precisam discutir os assuntos da botânica em 

suas aulas não deixando-os para segundo plano e, além disso, 
buscando metodologias que facilitem um verdadeiro aprendizado, 

mostrando para esse aluno a importância desse conhecimento para a 
vida deles. 

Sem Sugestão. 

 

235 

B 

Sistemas de classificação 
das plantas com flores 
utilizados em alguns 

livros didáticos de 
Biologia 

SILVA, A. 
C.G. da 

Identificar os sistemas 
utilizados na classificação 

das plantas e, 
particularmente das 

angiospermas em alguns 
livros didáticos de Biologia 

em escolas públicas da 
cidade de Jequié-BA. 

 

Os sistemas utilizados não correspondem a uma versão atualizada 
demonstrando que os livros didáticos que muitas vezes se constituem 

em único recurso utilizado por professores e alunos ainda não 
acompanham as inovações da sistemática para as plantas e, em 

especial, para as Angiospermas. 

Sem Sugestão. 

246 

B 

As plantas na percepção 
dos alunos do ensino 

fundamental de Jequié-
BA 

BITENCOU
RTT, I. M. 

 

Identificar a percepção dos 
alunos do Ensino 

Fundamental do município  
de Jequié-BA, em reação as 

plantas e verificar a 

Nesta pesquisa advertem para a possibilidade de um ensino 
fragmentado com limitações e distorções dos conteúdos de Botânica. 
Os alunos em estudo não demonstraram domínio sobre os assuntos, 

apresentando uma variedade de conceitos, incompletos e/ou 
equivocados.  De maneira geral, observou-se uma visão totalmente 

SUGESTÃO: É fundamental que os 
docentes reorganizem suas aulas, utilize 
novas estratégias de ensino e abdiquem 
dos métodos tradicionais, contribuindo 
desta forma para uma aprendizagem 
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influência do ensino formal 
e informal. 

antropocêntrica desses alunos  em relação a este grupo. significativa da Botânica. 

255 

B 

A utilização das plantas 
ruderais no ensino de 

Botânica 

SAMPAIO, 
P. L. M. M 

 

Relacionar a Botânica ao 
cotidiano dos alunos, 

observando as árvores, os 
jardins, as plantas 

ornamentais que possuem 
em casa, as plantas 

medicinais, ou seja, pode 
ser utilizada como meio 

para investigar os 
conteúdos trabalhados em 
sala de aula e verificar se 

realmente os conteúdos de 
Botânica chegam até os 

alunos. 

Observou-se a necessidade de trabalhar a Botânica com atividades 
práticas e contextualizadas nas escolas. 

É possível relacionar a Botânica ao cotidiano dos alunos, observando 
as árvores do entorno da escola, os jardins da cidade, 

SUGESTÃO: A botânica precisa ser 
trabalhada de forma prática e 

contextualizada. Alem de relacioná-la com 
o cotidiano do aluno. 

 

 

278 

B 

Uma visão sobre as 
plantas: como superar o 

antropocentrismo em 
direção a uma 

perspectiva ecológica 

SOUZA, V. 
de 

Tratar a preocupação 
ambiental e propor uma 
transição do paradigma 

antropocêntrico-utilitarista 
para o biocêntrico, 

investigando as concepções 
dos estudantes de 6ª série, 

do ensino fundamental 
acerca das plantas, com a 
intenção de provocar uma 
reflexão sobre a interação 

homem e natureza. 

Anteriormente a intervenção apresentava-se estritamente uma visão 
antropocêntrica, eles viam as plantas apenas para fins utilitários, sem 

associá-las a vida no Planeta. 

 A metodologia aplicada nos encontros foi eficaz possibilitando o 
aprendizado.  

As soluções para estas questões requerem mudanças nas percepções 
em relação aos valores humanos, através de uma relação ética para 

com as atitudes em relação ao meio ambiente. 

SUGESTÃO: O trabalho desenvolvido 
obteve respaldo para que futuros trabalhos 

deste tipo sejam encorajados e 
concretizados. 

 

287 

B 

Dificuldades encontradas 
pelos discentes do ensino 
médio de uma escola da 

rede pública de ensino do 
município de Jequié-BA 

 

ROCHA, E. 
B. 

Investigar qual o interesse 
que os estudantes de um 

colégio da rede estadual de 
ensino no município de 

Jequié/BA têm pelo tema 

Os estudantes se mostraram interessados pela Botânica, 
demonstrando ter consciência sobre a importância de se estudar as 

plantas.  

Os docentes apareceram como profissionais da educação habilitados a 
promover o aprendizado em sala de aula, mas apesar de crerem na 

Sem Sugestão. 
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em aprender Botânica Botânica. capacidade dos professores, os discentes sentem falta de 
metodologias diferenciadas que estimulem seu interesse e promovam 

um aprendizado significativo. 

 

291 

B 

O conteúdo teórico de 
Botânica nas séries 
iniciais do ensino 

fundamental I: uma 
análise dos livros 

didáticos de Ciências 

 

BRANDÃO, 
G. S. 

Analisar os LD de ciências 
das séries iniciais do 
Ensino Fundamental 
identificando como a 

Botânica é trabalhada ao 
longo dessas coleções. 

Alguns temas ligados a botânica ainda são tratados de forma 
inadequada e deixam de relacionar a importância para os outros 

seres, apresentando uma visão extremamente utilitarista e 
antropocêntrica.  

Apesar das coleções Didáticas analisadas não apontarem erros 
conceituais  em todas elas foram observadas atividades que 

estimulam a problematização e análise, algumas não apresentavam 
experimentos práticos e suas abordagens do conteúdo sobre plantas 
são insuficientes e carregadas apenas de exemplos de vegetais para 

alimentação e uso humano.  

Evidencia-se a existência da visão antropocêntrica do material 
didático, assim como um possível indicador da aversão ao conteúdo 
de Botânica, visto que o primeiro contato com o conteúdo se dá de 

maneira negativa e comercial; diferente do conteúdo de zoologia que 
se encontra permeado de curiosidade e outros aspectos bem mais 

atraentes, do ponto de vista educacional. 

SUGESTÃO: É fundamental que os 
professores encarem o material didático 

como coadjuvante e não como protagonista 
do processo de aprendizagem; e assim 

reorganizem  suas aulas, utilizem  novas 
estratégias de ensino e abdiquem dos 

métodos tradicionais, contribuindo desta 
forma para uma aprendizagem 

significativa da Botânica. 

 

 

ZOOLOGIA 
Nº TEMA DA 

MONOGRAFIA 
AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÕES 

 

 

3 

Z 

Uma abordagem 
diferenciada para o 
ensino de zoologia 

MIRANDA, E. 
Q. 

Formular uma proposta 
metodológica mais dinâmica, 
incorporando elementos que 
estimulam a participação dos 
alunos contribuindo para que 
a aprendizagem se transforme 
num processo mais instigante 

e interessante. 

A proposta metodológica mostrou-se bastante eficaz, por contar 
com  a participação e interesse dos alunos durante o curso, os 

recursos utilizados tiveram grande  aceitação por parte deles, que 
se interessaram em questionar e dar significação prática aos 

conteúdos estudados. 

O uso de jogos lúdicos em situações de aprendizagem 
potencializou muito o rendimento da aula 

SUGESTÃO: o professor precisa reformular 
seus conceitos, criar situiações favoráveis a 

aprendizagem, estimular o aluno a 
questionar, a tirar suas próprias 

conclusões, enfim ensinar a pensar 
logicamente. 
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10 

Z 

A abordagem do 
assunto peixes em 
livros didáticos da 

sexta série do ensino 
fundamental 

SILVA, M. M. 
da 

 

Avaliar a abordagem do 
assunto peixes em livros 

didáticos da sexta série do 
ensino fundamental. 

Os esforços do MEC em estabelecer uma avaliação sistemática 
destes veículos de informação(livros didáticos) tem sido grande 

mas, os problemas ainda persistem causando muitos problemas a 
educação. 

É preciso que os professores tenham o cuidado de observar bem 
os livros que adotam e corrigir os erros que eventualmente depois 

da escolha for encontrado. 

SUGESTÃO: o professor deve juntamente 
com os alunos durante as aulas, corrigir 

qualquer espécie de erro que apareça 
mesmo depois da seleção. 

 

 

22 

Z 

Concepções dos alunos 
do 3º ano do ensino 

médio do município de 
Jequié/BA, acerca dos 

escorpiões. 

 

PEREIRA, J. S. 

Verificar o que sabem os 
alunos do 3º ano do ensino 

médio das escolas públicas do 
município de Jequié-BA sobre 

escorpiões. 

As informações prévias que os alunos possuem sobre os 
escorpiões, bem como as que possam vir descobrir, já que esse 

assunto faz parte do conteúdo da disciplina de Biologia e 
apresenta grande ocorrência na região. Sendo assim levamos até 

eles, palestras e aplicação de jogos envolvendo conceitos e a parte 
biológica dos escorpiões. A partir do diagnóstico verificado será 

possível desenvolver uma ferramenta didática com intuito de 
auxiliar na desmistificação do tema e construção do conhecimento. 

Sem Sugestão. 

 

 

29 

Z 

Avaliação e proposta 
sobre o ensino de 

morcegos (Mammalia, 
Chiroptera) no ensino 

fundamental do 
município de Jequié, 

Bahia 

 

SILVA, P. A. 
T. G. 

Analisar a abordagem do 
assunto morcegos perante os 

alunos, professores e nos 
livros didáticos de ciências da 

sexta série do ensino 
fundamental. 

O grande problema encontrado entre os alunos foi à falta de 
motivação em buscar novas fontes de pesquisa, segundo 

afirmação dos próprios professores; 

Outros problemas: falta de informação por parte dos professores; e 
os livros didáticos adotados pelas instituições de ensino quando 

retratam sobre o assunto é de forma incorreta ou incompleta. Nos 
livros didáticos verificados foram encontrados muitos erros graves 

quanto aos conceitos e definições.  

Foi observado que os autores, muitas vezes, veiculam informações 
imprecisas e desatualizadas analisadoa não retratam a saúde 

pública, não esclarecendo assim as dúvidas dos alunos e 
professores.  

Na maioria dos livros investigados, as ilustrações apresentam 
problemas como a explicação da origem ou fonte das fotografias 

utilizadas, veiculação de informação imprecisa, desenhos 
grosseiros, não indicação de escala, desproporção entre as 

estruturas apresentadas e o corpo do animal que não fazem parte 
da fauna brasileira. 

Sem Sugestão. 
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40 

 

Z 

Análise do conteúdo 
“classe insecta” em 
livros didáticos de 

Ciências 

CARDOSO, J. 
dos. S. 

Analisar a abordagem da 
classe insecta em livro didático 

de ciências 

Em alguns livros  foram encontrados erros conceituais. A maioria 
dos livros apresentou vocabulário satisfatório e adequação à faixa 

etária dos estudantes da 6ª série do Ensino Fundamental. 

 Em 91 % dos livros o enfoque médico veterinário e econômico, foi 
apresentado, contudo apenas 27% foi apresentada a relação da 

classe insecta com o meio ambiente de uma maneira satisfatória. 
Foram encontradas 210 ilustrações das quais 1% estavam 

incorretas. Além disso, a metade das atividades encontradas (50%) 
foi de análises.  

Os resultados indicam que os autores precisam revisar as obras 
didáticas, fazendo as devidas correções científicas, tomando maior 

cuidado com aspectos ligados ao enfoque ecológico e a presença 
de concepções atropocentristas. 

Sem Sugestão. 

 

58 

Z 

Problemas conceituais e 
de identificação de 
animais no ensino 

fundamental e ensino 
médio das escolas 

municipais de Itajibá-
BA 

MOURA, J. P. 
de 

Questionar e problematizar o 
tema, a fim de buscar 

alternativas para que os 
problemas conceituais  e de 

identificação de animais sejam 
conhecidos por docentes e 

discentes. 

Os docentes e discentes devem procurar se inserir  nas inevitáveis 
mudanças da situação ensino-aprendizagem, uma vez que muitos 

grupos de animais, especialmente os invertebrados, não são 
reconhecidos como tal e o papel ecológico destes no equilíbrio do 

meio não é reconhecido como tal e o papel ecológico destes no 
equilíbrio do meio não é reconhecido pelos alunos. Outros são 

reconhecidos apenas pela sua utilidade ao homem, o que 
evidencia um forte Antropocentrismo. 

Sem Sugestão.. 

 

61 

Z 

Concepções e ideias 
sobre bactérias em 

alunos do ensino médio 
das escolas públicas de 

Jequié-BA 

SILVA, L. G. Identificar quais são as 
concepções e ideias sobre 

bactérias e, se estas estão de 
acordo com as concepções  

com as concepções científicas e 
onde foram adquiridas. 

As concepções alternativas dos alunos são o ponto de partida da 
aprendizagem. 

As concepções alternativas dos alunos a respeito das bactérias na 
sua maioria das vezes são pejorativas, sempre relacionadas com as 

doenças provocadas por elas, sem atentar para a importância 
desses microrganismos para a natureza. 

SUGESTÃO: é muito importante que os 
professores conheçam de antemão quais as 
concepções prévias dos seus alunos antes 
de iniciar qualquer tema, a fim de propor 

atividades eficientes para uma 
aprendizagem significativa.  

 

 

73 

Análise dos problemas 
conceituais sobre 

serpentes e acidentes 
ofídicos em livros 

MUNIZ, S. D. Identificar que tipos de erros 
conceituais os livros didáticos 

adotados no município de 

Algumas obras, apesar de aprovadas pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), ainda apresentam falhas tanto na 

abordagem da teórica dos ofídios, quanto nas recomendações de 
primeiros socorros em caso de acidentes com os mesmos, sendo 

Sem Sugestão. 
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Z didáticos do ensino 
fundamental 

Jequié-BA apresentam. necessário, portanto, um olhar mais analítico do educador. 

 

 

 

78 

Z 

Mimetismo e 
camuflagem: avaliando 
uma estratégia para o 

ensino da classe insecta 

XAVIER, D. R. Identificar os limites e ou 
possibilidades de abordagens 

do mimetismo e da 
camuflagem no ensino da 

Classe Insecta. 

Os discentes demonstraram satisfação em participar das 
atividades propostas, evidenciando interesse pela metodologia. 

Constatou-se um aumento expressivo do conhecimento dos 
alunos sobre os insetos no que se refere ao reconhecimento destes 
por intermédio da visualização das características morfológicas e 

na compreensão do comportamento e inserção ecológica do 
grupo.  

Por meio da abordagem proposta, os educandos estabeleceram 
uma relação mais empática com a Zoologia, desmitificando a 

imagem enfadonha historicamente construída.  

A proposta contribuiu no processo ensino/aprendizagem sobre a 
Classe Insecta, podendo ser usada como um meio alternativo às 

práticas pedagógicas tradicionais, favorecendo assim na realização 
de um ensino de qualidade 

Sem Sugestão. 

 

 

 

82 

Z 

Abordagem do sub-filo 
Myriapoda nos livros 
didáticos de ciências 
utilizados nas escolas 

de ensino fundamental 
do município de Jequié 

 

ROMÃO, J. A. 

Analisar os conteúdos sobre o 
subfilo Myriapoda nos livros 

didáticos de Ciências de 6ª 
série dos autores: César e 

Sezar, 1999, Jener Procópio, 
2000; Carlos Barros, 2001; 

Daniel Cruz, 2001 e Cecília 
Vale, 2004. 

Algumas ilustrações presentes nos livros didáticos não permitem 
a identificação dos animais.  

As legendas não são explicativas e muitas contêm erros 
conceituais.  

Há predomínio de exercícios do tipo cópia de texto, sem incentivo 
ao trabalho em grupo. 

 Os recursos adicionais restringem-se a alguns glossários e guias 
do professor. 

Provavelmente não existe um livro didático que atenda os anseios 
zoológicos e educacionais. 

Sem Sugestão. 

 

 

 

Percepções sobre a 
fauna por estudantes 

indígenas de uma tribo 
Tupinambá em 

 

PEREIRA, J. P. 
R. 

Identificar a percepções sobre 
os animais por estudantes 

indígenas da tribo Tupinabá 
em Olivença - Ilhéus - BA. 

Estudantes indígenas citaram animais exóticos à fauna brasileira 
como tigre, girafa, zebra, elefante, demonstrando uma nítida 

influência da mídia e das ilustrações do livro utilizado na escola 
formal.   

SUGESTÃO: Por meio deste estudo, pode-
se concluir que os estudantes tupinambás 

necessitam aprimorar seus conhecimentos, 
principalmente no que diz respeito à 
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83 

Z 

Olivença/Ilhéus-BA Diante do questionamento sobre a importância dos animais, os 
estudantes indígenas atribuíram de acordo com a seguinte 

tipologia de caracteres: afetivo, utilitário e religioso. 95% dos 
estudantes atribuíram uma importância utilitária aos animais. Os 
animais são utilizados preferencialmente como fonte de alimento. 

Por esta razão, os estudantes atribuíram primeiramente 
importância alimentar aos animais; depois, uma importância 

afetiva e religiosa, respectivamente. Sobre a obtenção de 
conhecimentos a respeito dos animais, 80,5% dos estudantes 

tupinambás afirmaram ter adquirido por intermédio dos pais. Os 
Tupinambás estão tentando resgatar a sua cultura, por este motivo 

enfrentam diversas dificuldades, principalmente aquelas 
relacionadas à educação escolar.  

relação índio/fauna. 

 

 

92 

Z 

Mitos, sentimentos e 
Crenças sobre anfíbios: 
um estudo de caso com 

alunos do curso de 
biologia da UESB- 

Jequié, BA. 

 

OLIVEIRA, B. 
K. A. 

Verificar os motivos que 
levaram as pessoas a sentirem 

"medo" dos anfíbios. 

Os anfíbios são relacionados a situações de medo, pavor e nojo 
devido aos mitos, contos e lendas e superstições.  

Soluções apresentadas pelos discentes para diminuir a 
repugnância que as pessoas têm com os anuros: apresentação de 

informações científicas por meio de palestras, cursos, trabalhos de 
conscientização em sala de aula. 

Realização de estudos sobre o conteúdo anfíbios poderá auxiliar 
na desmistificação do tema e  construção do conhecimento. 

Sem Sugestão. 

 

 

101 

Z 

Percepções de alunos 
do Ensino fundamental 
sobre a existência e os 

problemas de caça e de 
criação de pássaros 

nativos em gaiolas no 
município de Jequié 

 

CERQUEIRA, 
L. dos. S. 

Verificar as percepções dos 
alunos do ensino fundamental 

sobre a caça e criação de 
pássaros em gaiola. 

A pesquisa proporcionou o conhecimento de dados que só 
confirmaram o elevado índice de criação de pássaros por parte dos 

moradores. 

 

 

 
Sem Sugestão. 

 

 

127 

A construção coletiva 
de material didático 

para o estudo dos 
peixes e da ecologia do 

reservatório da 

 

CONCEIÇÃO, 
C. M. da 

Elaborar com os professores 
de Ciências e Biologia da 

Escola Municipal Luis Braga 
em Porto Alegre, Maracás 
(BA) uma cartilha sobre os 

A cartilha contribuiu na ampliação dos conhecimentos dos 
professores a respeito dos peixes da Barragem da Pedra e de 

outros aspectos.  

Observou-se, entretanto, que os professores tiveram uma 

SUGESTÃO: A Construção da cartilha é 
uma estratgégia alternativa eficiente. 
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Z 

 

Barragem da Pedra, Rio 
de Contas, BA 

peixes, a pesca e a ecologia do 
Reservatório da Barragem da 

Pedra, bem como avaliar a 
contribuição deste recurso na 

prática docente. 

preocupação maior no cumprimento temporal dos conteúdos 
programáticos, o que dificultou o melhor aproveitamento e 

utilização da cartilha.  

Os resultados sugerem que os professores ainda têm dificuldades 
na flexibilização e contextualização dos conteúdos 

 

 

128 

Z 

Aprendizagem lúdica 
sobre os insetos no 

ensino fundamental 

SANTOS, D. 
R. 

 

Avaliar as concepções dos 
alunos sobre os insetos. 

A aplicação do jogo como metodologia alternativa facilitou a 
aprendizagem dos alunos. Por se tratar de uma atividade 

diferente e divertida, isso os motivou a participar, ocasionando 
uma maior interação com os conteúdos permitindo assim um 

melhor desenvolvimento do conhecimento.  

A relação social entre os alunos foi estimulada, pois a atividade 
ocorreu com a participação de grupos. Dessa forma constatou-se 
que o jogo pode ser de grande ajuda ao professor no ensino do 
conteúdo, especialmente, se antes for realizada uma sondagem 

das informações trazidas do senso comum. Estas informações são 
de extrema relevância para que a aprendizagem se torne 

significativa na vida do indivíduo. 

Sem Sugestão. 

 

138 

Z 

Representações Sociais 
dos moradores da Baía 
de Camamu-BA sobre o 

filo Porífera 

SANTOS, L. 
D. 

 

Traçar o perfil das 
representações sociais dos 

moradores de três localidades 
pertencentes à Baía de 

Camamu, BA acerca do filo 
Porifera. 

Foi observado que o ensino formal tem pouca influencia no 
conhecimento acerca dos poríferos, e que os entrevistados 

consideram as esponjas como seres pertencentes ao reino vegetal. 

Sem Sugestão. 

 

 

139 

Z 

Abordagem sobre o 
Filo Porífera nos livros 
didáticos de Ciências 

do ensino fundamental 

SILVA, M. J. S. Analisar os livros didáticos de 
6ª série, buscando avaliar 
como é abordado o tema 

Porífera nas obras dos 
seguintes autores: Cecília 

Valle, 2004; Daniel Cruz, 2005; 
Carlos Barros; Wilson R. 
Paulino, 2001; Demétrio 
Gowdak, 2002; Jenner, 

Pedersoli; Moacir e 

O tema Porífera foi verificado em todos os livros analisados, 
porém, a veiculação de conhecimentos fisiológicos, morfológicos e 

ecológicos não foram abrangentes.  

As ilustrações não são muito boas, raramente são citadas no texto 
e na maioria das vezes induz a interpretação incorreta devido a 

erros taxonômicos e morfológicos. Há o predomínio de exercícios 
com pouca problematização, e sem incentivo ao trabalho em 

grupo.  

Os recursos adicionais são restritos a glossário e guias de 

SUGESTÃO: o livro didático constitui um 
instrumento muito útil ao ensino, mas deve 
ser utilizado com prudência evitando-se a 
transmissão errada e descontextualizada 

aos educandos. 
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Wellington, 2004; Sônia Lopes, 
Ana Machado, 1998 Maria 

Luz; Malay Terezinha, 1999 e 
Cezar; Sezar e Badaque,1999. 

professores. Os textos complementares, quando presentes 
abordam de maneira superficial o conhecimento sobre os habitats 

naturais, a relação com outros grupos e a sua importância 
econômica.  

 

 

142 

Z 

Conteúdos zoológicos: 
análise de sua 

abordagem na prática 
docente no município 

de Jequié-BA 

SANTOS, M. 
G. dos 

Identificar e analisar como os 
professores de Ciências vêm 

abordando o assunto Zoologia 
em suas aulas. 

Evidenciou-se a presença de um ensino de Zoologia 
fundamentado numa visão aristotélica com pouca discussão 

Ecológico-evolutiva e com o olhar antropocêntrico.  

Verificou-se que os professores não têm conhecimento do enfoque 
evolutivo sobre o estudo dos seres vivos, preconizado pelos PCN 
e que a organização dos conteúdos zoológicos segue a sequência 

do livro didático. 

SUGESTÃO: Diante disso, se faz necessária 
uma maior discussão sobre os seres vivos, 
especialmente, os animais, nos cursos de 

formação continuada para que os 
educadores conheçam melhor as novas 
abordagens e, assim, possam tornar o 

ensino da Zoologia mais interessante e 
prazeroso. 

 

 

143 

Z 

Levantamento da 
abordagem dos 

conteúdos de parasitas 
intestinais numa turma 
de alunos-professores 
do curso de formação 

em serviço modalidade 
licenciatura em ciências 

biológicas da UESB, 
campus de Jequié-BA 

 

SILVA, R. B. R 
da 

Verificar e discutir de que 
maneira são trabalhadas e 

quais são a parasitoses 
abordadas nas aulas de 

Ciências e Biologia pelos 
alunos-mestres do Curso de 

Formação em serviço- 
Modalidade- Licenciatura em 
Ciências Biológicas da UESB, 

campus de Jequié. 

Os professores trabalham com os conteúdos parasitos intestinais 
em sala de aula, priorizando a prevenção e a transmissão dessas 

doenças e, evidenciando, com menor frequência, os dados 
epidemiológicos e a morfologia das parasitoses. 

Os educadores utilizam metodologias diversificadas como aulas 
expositivas dialogadas e discussão e aplicação de textos, onde o 

recurso mais utilizado é o livro didático. 

Os educadores abordam  na sala de aula as principais parasitoses 
presentes na região de Jequié-BA. 

Sem Sugestão. 

 

 

156 

Z 

Pesca Artesanal E A 
Situação Sócio-
Econômica Dos 

Pescadores Do Centro 
De Abastecimento 

Vicente Grilo. 
Jequié/BA 

 

SANTOS, F. P. 
dos 

 

Conhecer a situação dos 
pescadores artesanais da feira 
livre de Jequié, verificando o 
perfil socioeconômico através 
do "Programa de conservação 
da ictiofauna nos reservatórios 

das Usinas Estadual do 
Sudoeste da Bahia 

(UFRPE/FADURPRE/UESB)". 

A atual situação sócioeconômica dos pescadores é precária, um 
dos fatores que contribuem é a falta de uma entidade organizada 

para atender aos interesses dos pescadores proporcionando 
mudanças na qualidade de vida e na infraestrutura para expor as 

espécies para o consumo de toda população.  

O nível de escolaridade é baixo, no entanto, são poucos os 
pescadores que conhece seus direitos e deveres e manejo de 

conservação das espécies. 

Sem Sugestão. 

 As representações dos 
professores da baía de 

SANTOS, G. J. Analisar quais eram as 
representações de onze 

Verificou-se que algumas escolas vêm trabalhando a temática mais 
frequentemente em sala de aula, no entanto, alguns professores 

Sem Sugestão. 



 
 

 

305 

157 

Z 

Camamu sobre o filo 
porífera 

G. 

 

professores de Ciências e/ou 
Biologia que atuam em escolas 
públicas da região da Baía de 
Camamu a respeito do Filo 

Porífera. 

começam a abordá-lo usando outras estratégias como, por 
exemplo, a prática de campo, todavia, ainda não é parte integrante 

da maioria das propostas pedagógicas.  

Alguns programas pedagógicos do governo ainda fazem com que 
temas de grande relevância para o aluno deixem de serem 

abordados de uma forma significativa. 

 

 

 

158 

Z 

Conhecimentos de 
crianças de séries 

iniciais sobre os insetos: 
contribuições da 

etnoentomologia para o 
ensino de zoologia 

 

SOUZA, F. B. 
de 

 

Traçar um perfil do 
conhecimento (pensamentos, 

crenças e sentimentos) de 
alunos de ensino fundamental 
sobre os insetos, identificando 

suas influências e origens, à 
luz da etnoentomologia. 

Aspectos afetivos estão presentes e que os conhecimentos, 
pensamentos e crenças são construídos a partir da história vivida 

pelas crianças, influenciados pela família, escola, livros e mídia. As 
crianças percebem diferentes animais não–insetos como 

pertencentes ao domínio etnozoológico, demonstrando um 
conhecimento fragmentado sobre o grupo, embora não diferente 

de outras culturas humanas.  

A visão antropomórfica e antropocêntrica se faz presente nos 
depoimentos pelas reações de nojo e desprezo e pela não inserção 

do homem no conjunto da diversidade animal. 

SUGESTÃO: O estudo alerta para a 
importância da introdução do ensino da 

biodiversidade nas séries escolares iniciais 
e reforça a necessidade de se desenvolver 

estratégias de ensino que resultem no 
estabelecimento da consciência a partir das 

concepções prévias dos alunos. 

 

 

 

 

165 

Z 

Análise da 
“Diversidade Biológica 

e Evolução dos 
Invertebrados” em 
livros didáticos de 

Ciências 

 

SILVA, B. S. 
da 

Analisar o enfoque evolutivo e 
a abordagem biológica entre 

os táxons de invertebrados nos 
Livros Didáticos de Ciências 

do 3º ciclo do Ensino 
Fundamental, tendo como 
autores: Eduardo Leite do 

Canto, 2004; Fernando 
Gewandsznajder, 2006; 

Demétro Gowdak, Eduardo 
Martins, 2006; Nélio Bizzo, 

Marcelo Jordão, 2006 e Alice 
Costa, 2006. 

 De maneira geral os livros analisados não abordam a diversidade 
biológica e a evolução dos táxons de invertebrados. Alguns 

apresentam um conteúdo sucinto e ainda arraigado às categorias 
lineanas. Geralmente as introduções dos capítulos trazem 

informações que podem levar os leitores a conceitos errôneos. 

A intenção desta pesquisa foi estimular a revisão de edições que 
estão em salas de aulas e contribuir para a inclusão da abordagem 

evolutiva no conteúdo zoológico. 

Sem Sugestão. 

 

 

Avaliação da 
abordagem dada aos 
animais vertebrados 

peçonhentos em livros 

 

SANTOS, C. A 
dos 

Avaliar a abordagem do 
conteúdo animais vertebrados 

peçonhentos em livros 

Constatou-se que alguns livros traziam informações conceituais 
superficiais no que se refere aos animais vertebrados peçonhentos. 

Alguns títulos não apresentavam de maneira correta as medidas 

Sem Sugestão. 
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166 

Z 

didáticos de Ciências  didáticos de Ciências de prevenção de acidentes.  

As ilustrações apresentavam uma boa qualidade, em 
contrapartida apenas um livro trouxe escalas, fontes e legendas 

adequadas. 

Em relação às atividades propostas, alguns livros (quatro) não 
traziam atividades relacionadas diretamente com o tema.  

Dos nove livros analisados apenas cinco apresentavam textos 
complementares para auxiliar os alunos numa melhor 

compreensão do assunto. 

 

 

 

168 

Z 

Percepção de escolares 
sobre os mamíferos da 

região do Nordeste 
ameaçados de extinção 

 

NASCIMENT
O, C. S. 

Analisar e discutir a concepção 
de mamíferos ameaçados de 
extinção da Região Nordeste 

por parte dos alunos da 8ª 
série do ensino fundamental 

de uma escola pública no 
município de Jequié-BA 

depois de uma intervenção. 

Os alunos não sabem o que pertence ou não pertence à região 
nordestina, desconhecendo o endemismo presente desta região. 

Há uma falta de conhecimento da grande diversidade da classe 
Mammalia e de suas particularidades. Essa classe é pouco 

explorada por parte dos educadores em seus conteúdos 
disciplinares. 

Os alunos estão até certo ponto esclarecidos quanto à importância 
de se conhecer e preservar todas as espécies de animais. Resta 
saber se com o conhecimento adquirido eles a colocaram em 

prática. 

SUGESTÃO: A participação do profissional 
da educação se faz extremamente 

necessário para a conscientização a respeito 
da preservação e conservação da fauna e 

da flora brasileira de modo a trazer os 
alunos a uma reflexão da utilização dos 

recursos de maneira sustentável, não 
degradando nem extinguindo as espécies 

existentes. 

 

173 

Z 

Caça, criação e 
conservação de 

espécies nativas na 
visão de criadores de 

Passeriformes do 
município de Jequié-BA 

 

LEAL, F. M. R. 

Identificar e analisar o 
conhecimento de criadores de 

aves, no caso particular os 
Passeriformes, quanto a caça, a 

criação e a conservação de 
espécies nativas do município 

de Jequié-BA 

Alguns informantes conseguem perceber a degradação que a 
fauna vem sofrendo ao longo dos anos, por conta da caça 

indiscriminada; em contrapartida, os entrevistados não tem 
consciência do incentivo que é dado às futuras gerações a essa 

cultura. 

  

SUGESTÃO: fica evidente a necessidade 
em se adotar uma educação ambiental 
dentro da escola, onde os professores 

conscientizem os alunos para as 
consequências desencadeadas pela caça, 
criação e comércio de animais silvestres. 

 

 

183 

A percepção de alunos 
do Ensino Fundamental 

sobre o conceito de 
Espécies Introduzidas 

SILVEIRA, M. 
R. 

Identificar e analisar o 
conhecimento adquirido por 

um grupo de alunos da 5ª série 
do ensino fundamental da 

escola estadual com a temática 

 Os alunos não possuíam conhecimentos prévios a respeito das 
espécies introduzidas percebeu-se uma melhora nas respostas 
após minicurso, não totalmente, pois eles têm uma defasagem 

muito grande com a língua portuguesa, o que deve ser observada 
tanto na escrita como na interpretação das respostas e, portanto, 

SUGESTÃO: Em suma, esta pesquisa 
evidencia a relevância da inclusão de 
trabalhos que abordem aspectos da 

realidade dos alunos nas aulas de Ciências. 
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Z sobre "Espécies Introduzidas" 
após a participação em um 

minicurso. 

torna difícil a comunicação. Em relação à temática, houve 
aprendizagem com os conceitos de espécies nativas e espécies 

introduzidas e os impactos que essas espécies introduzidas 
causam ao ambiente. 

 

 

 

184 

Z 

Representação dos 
animais na Literatura 

Infantil 

LIMA, N. G. Retratar a concepção dada aos 
animais na literatura infantil e 

analisar a utilização da 
literatura infantil a partir da 

perspectiva dos professores de 
1ª a 4 série. 

A literatura infantil tem papel social importante sendo necessário 
atrelar à informação, pois poucos professores vêem ou trabalham 
esta modalidade de literatura buscando sua função informativa. 

Os resultados evidenciaram que alguns animais como lobos e 
jacarés são desprezados pelas crianças, devido sua vilania na 

literatura infantil.  

Os professores têm conhecimento da influência da literatura 
infantil na vida dos alunos, além disso, enfatizam que os 

estereótipos criados em torno dos seres vivos, neste tipo de 
literatura, podem ser desmitificados se as crianças tiverem uma 

educação ecológica mais eficaz. 

SUGESTÃO: fica evidente a necessidade 
em se adotar uma educação ambiental 
dentro da escola, onde os professores 

conscientizem os alunos para as 
consequências desencadeadas pela caça, 
criação e comércio de animais silvestres. 

 

 

186 

Z 

O conhecimento 
adquirido por um 

grupo de alunos de 
uma comunidade 

ribeirinha na cidade de 
Jequié-BA, após a 

participação em um 
mini-curso sobre o 

tema “Peixes” 

 

LIMA, S. F. de 

 

Identificar e analisar o 
conhecimento adquirido por 
um grupo de alunos, da 5ª 

série do ensino fundamental 
da comunidade em relação a 

temática "Peixes". 

Os alunos não apresentavam nenhum conhecimento sobre a 
importância da manutenção e conservação dos ambientes 
aquáticos. E esses dados foram constatados mesmo após a 

intervenção, não havendo, portanto, mudanças neste 
conhecimento. 

Há uma grande dificuldade que os alunos da rede pública de 
ensino enfrentam em relação à leitura e escrita. Após a intervenção 

foi possível perceber a relevância da inclusão de trabalhos que 
abordem aspectos da realidade dos alunos no ensino de Ciências. 

Sem sugestão. 

193 

Z 

O conhecimento de um 
grupo de caçadores da 

comunidade de 
Entroncamento de 

Jaguaquara sobre a caça 
de mamíferos silvestre 

na região 

 

DEODATO, C. 
de O. 

Identificar e analisar as razões 
culturais que levam os 

caçadores  a praticarem a caça 
e fazer um levantamento dos 
animais que mais sofrem com 

a pressão da caça. 

A visão antropocêntrica ficou evidente quando os caçadores 
mencionaram que os animais, existiam para serem caçados, não os 

vendo como seres importantes para a natureza. A falta de 
fiscalização e de projetos de conscientização da preservação da 

fauna leva a crer que o conhecimento tradicional deve ser 
trabalhado e moldado a fim de preservar a fauna existente e, dessa 

forma, evitar possíveis perdas no futuro bem próximo. Nessa 
direção, a escola pode ter um papel relevante na sensibilização e 

motivação dos alunos para que desenvolvam atitudes de 

Sem Sugestão 
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preservação e conservação da natureza. 

196 

Z 

Concepções dos 
Meliponicultores da 

região de Itaberaba-BA, 
sobre a importância das 

abelhas sem ferrão. 

HUNALDO, 
D. A. dos S. 

Registrar e analisar as 
concepções dos 

meliponicultores da região de 
Itaberaba-BA sobre a 

importância das abelhas sem 
ferrão. 

Os meliponicultores em sua maioria utilizam as abelhas como 
uma fonte de renda para subsistência da família ou pelo gosto de 

criar esses insetos. 

Apresentam grande conhecimento em relação às abelhas-sem-
ferrão, não apenas relevando a importância comercial, mas 

também mostrando a importância ambiental destas. 

Sem Sugestão. 

 

198 

Z 

Aranhas como insetos: 
uma análise 

etnozoológica no 
povoado de Porto 

Alegre, Maracás-BA. 

BISPO, G. B. 
dos S. 

Registrar os pensamentos, os 
sentimentos e os 

comportamentos dos 
moradores de Porto Alegre 

(Maracás-BA) sobre as 
aranhas. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que o conhecimento dos 
moradores do povoado de Porto Alegre em relação às aranhas 
pode ser considerado restrito e influenciado pela representação 

afetiva. 

Sem Sugestão.  

 

202 

Z 

O comércio de peixes 
ornamentais em 

algumas cidades da 
região sul e sudeste da 
Bahia: concepções dos 

comerciantes 

 

SANTANA, L. 
C.. 

Avaliar as espécies de peixes 
ornamentais utilizadas na 
aquariofilia em algumas 
cidades da região sul  e 

sudoeste  da Bahia, verificar a 
percepção dos comerciantes 
quanto às questões legais e 

ambientais pertinentes a esta 
atividade e investigar o 

conhecimento deles quanto à 
biologia das espécies 

comercializadas. 

O conhecimento dos entrevistados a respeito das questões legais e 
ambientais deste comércio é precário.  

Os proprietários e funcionários de lojas de aquariofilia não 
orientam seus clientes adequadamente, deixando de fornecer a 

este, informações importantes sobre os cuidados ambientais que 
esta atividade requer. 

Sabendo desses resultados torna-se necessário uma melhor 
formação desses profissionais, com maior esclarecimento e 

valorização deste comércio. 

Sem Sugestão. 

 

209 

Z 

A etnoentomologia dos 
moradores do povoado 

de Porto Alegre, 
município de Maracás, 

BA 

 

SILVA, T. R. 
da 

Identificar como  domínio 
etnoentomoógico "inseto" é 

construído; os diferentes usos 
da entomofauna e sua 

influência no Povoado de 
Porto Alegre, BA. 

O conhecimento etnoentomológico dos moradores de Porto 
Alegre é coerente com o conhecimento científico. Dentre os 
saberes localmente registrados sobre os insetos, citam-se os 

relacionados com: fenômenos climatológicos; marcos cronológico; 
interação com as plantas; comportamento de algumas espécies e 

desenvolvimento biológico. O registro da forma das partes 
externas dos insetos tende ao antropomorfismo, pois algumas 

SUGESTÃO: Estudos dessa natureza são 
importantes, pois permitem o 

entendimento da vida de um grupo étnico, 
suas interações com o meio ambiente, suas 

tradição e cultura além de valorizar as 
espécies silvestres e fornecer subsídios para 

a implementação de gerenciamento 
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estruturas corporais dos insetos foram denominadas de acordo 
com o corpo humano. 

Em relação às atividades lúdicas, os moradores envolvem os  

insetos em brincadeiras, músicas, estórias, mitos e lendas.  

ambiental e conservação das espécies. 

 

225 

Z 

A pesca artesanal nas 
feiras livres das cidades 

de Ubatã e Ubaitaba: 
uma proposta de 

Educação Ambiental 

 

SANTOS, S. K. 
D, dos 

Apontar elementos 
constitutivos de uma educação 

ambiental transformadora, 
tendo como base um 

diagnóstico prévio das 
relações sociais, econômicas e 

ambientais dos pescadores 
artesanais dos municípios de 

Ubatã e Ubaitaba (BA). 

Os resultados evidenciam que a atual situação dos pescadores 
encontra-se muito precária, um dos fatores determinantes dessa 
situação é a falta de uma entidade associativa organizada para 

atender aos interesses dos pescadores. 

SUGESTÃO: O trabalho aponta para 
aspectos estruturantes de uma política 

pública de educação ambiental, afirmando 
ser imprescindível à participação dos 

envolvidos e uma profunda reflexão das 
condições histórica, econômica e sócio-

ambiental que permeiam as relações sociais 
e culturais dos pescadores artesanais. 

 

 

229 

Z 

Levantamento do 
conhecimento dos 

caçadores do município 
de Central-BA sobre as 
conseqüências da caça 
de animais silvestres 

 

PORTO, B. V. 
C. 

Levantar os conhecimentos 
dos caçadores do município de 

Central-BA sobre as 
consequências da caça  de 

animais silvestres; identificar a 
incidência de caça dentro do 

município e examinar as 
causam que levam à prática da 

caça. 

A caça foi apontada pela maioria dos informantes como uma 
atividade de lazer.  A maior parte dos entrevistados também 

afirmou não refletir a respeito da retirada dos animais dos seus 
habitats e desconheciam as consequências da caça; apenas 
achavam que era ruim por causa da punição que poderiam 

receber se praticassem essa atividade.  

Foi constatada a falta de informação a respeito dos efeitos da caça 
não sustentável, salvo a TV, considerado o principal meio 

informativo que enfatiza as punições, mas não salienta de forma 
adequada os possíveis efeitos danosos da captura de animais 

silvestres. 

SUGESTÃO: Torna-se imprescindível o 
desenvolvimento de trabalhos de educação 

ambiental, dentro do âmbito escolar 
capazes de conscientizar a população local 

que tem uma vivência tão íntima com a 
fauna, além da criação de políticas públicas 

para a criação de programas de lazer e a 
melhoria na agricultura do município, e a 
diminuição na taxa de desemprego, para 

que os indivíduos da comunidade não 
ponham em risco a diversidade faunística 

da caatinga ao perseguirem e matarem 
animais silvestres. 

 

231 

Z 

As concepções dos 
alunos de escola 

pública de Jequié sobre 
os maus tratos sofridos 
por eqüídeos utilizados 
para tração de veículos 

 

SANTOS, J. S. 

Analisar como as escolas 
públicas de Jequié-BA, vêm 

contribuindo para a formação 
dos alunos quanto aos 

cuidados com os animais e 
apresentar algumas 

abordagens jurídicas sobre 

Os alunos não se preocupam com os equídeos, uma das causas 
dessa omissão pode ser a falta de informações na escola. 

A falta de uma educação mais significativa quanto aos cuidados 
com animais. 

 

SUGESTÃO: Fica evidente a necessidade 
de as escolas desenvolverem uma 

Educação Ambiental, que promova a 
conscientização dos seus educandos para 
os problemas desencadeados pela falta de 

cuidados para com os animais. 
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proteção à fauna, contra maus-
tratos e crueldade. 

 

232 

Z 

Saberes locais sobre 
Achatina fulica 
(gastropoda: 

achatinidae) de 
moradores do bairro do 

pau-ferro, Jequié, 
Bahia, Brasil 

 

ROSÁRIO, N. 
A. do 

Analisar os saberes locais dos 
moradores do bairro do pau-

ferro, Jequié, Bahia sobre 
Achatina fulica. 

Os moradores do Bairro Pau Ferro, Jequié, BA não reconhecem  A. 
fulica como uma espécie introduzida e desconhecem formas 

corretas de manejo; 

As doenças realmente veiculadas por essa espécie e os impactos 
sobre a fauna nativa. Deste modo esse estudo continuará sendo 

conduzido e poderá subsidiar planos de manejo futuros na 
localidade. 

Sem Sugestão. 

233 

Z 

Bioética no uso 
didático-científico de 

animais vivos e 
métodos alternativos 
no ensino de Biologia 

 

SOUZA, P. B. 
de 

Diagnosticar a concepção  dos 
alunos e professores do curso 

de Ciências Biológicas da 
UESB no campus de Jequié 

sobre o uso de animais vivos 
em experimentos científicos e 

fazer um levantamento 
bibliográfico sobre as 
estratégias de ensino 

substitutivas e/ou alternativas 
ao uso de animais em aulas 

práticas do curso de Biologia. 

Existe uma diferença no nível de conhecimento entre os alunos 
iniciantes e veteranos em relação à fisiologia, anatomia e evolução 

dos animais, o que contribui para as diferentes opiniões dos 
entrevistados sobre o uso didático-científico desses seres. 

Percebeu-se também uma variação nas opiniões dos docentes da 
UESB, campus de Jequié-BA sobre esta prática. Através de uma 
revisão de literatura, mostraremos a questão ética e jurídica da 

experimentação animal e por fim citaremos as principais 
alternativas em Ciências Biológicas e estudos comprobatórios de 

sua eficácia. 

Sem Sugestão. 

 

 

239 

Z 

O ensino de zoologia 
numa perspectiva 

evolutiva: análise de 
uma ação educativa 

desenvolvida com uma 
turma de 6ª série do 
ensino fundamental 

 

OLIVEIRA, D. 
B. G. de 

 

Identificar os conhecimentos 
prévios dos discentes sobre a 

classificação dos animais e 
verificar as contribuições de 

uma ação educativa na 
aprendizagem de zoologia de 

invertebrados com base na 
sistemática filogenética. 

A maioria dos alunos compreendeu as principais apomorfias dos 
animais invertebrados abordados. Porém alguns alunos tiveram 
dificuldades na compreensão de certos grupos, como Mollusca, o 

qual apenas um dos grupos que realizaram a atividade. 

A maioria dos caracteres foi compreendida, inclusive a existência 
de parentesco entre os invertebrados quando os discentes citaram 

características compartilhadas, tais como (Multicelularidade, 
desenvolvimento embrionário, celoma, metameria). Verifica-se 

que esse tipo de intervenção educativa teve bons resultados, pois 
os alunos conseguem compreender grau de parentesco entre os 

invertebrados estudados. 

SUGESTÃO: Portanto, é de extrema 
relevância que os professores de Ciências e 

Biologia, ensinem com base nesta 
perspectiva. 
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254 

Z 

Estudos das 
representações sociais 

dos estudantes do 
ensino médio sobre os 

insetos 

 

TRINDADE , 
O. N. 

 

Identificar quais as 
Representações Sociais 

construída pelos estudantes do 
Ensino médio em relação aos 
insetos; bem como comparar 
os resultados obtidos  com 

estudos semelhantes 
realizados com estudantes, 

analisando também a possível 
influência exercida por 

instâncias culturais como a 
mídia e as relações 

interpessoais na formação das 
representações sobre os insetos 

e finalmente diagnosticar 
exploratoriamente a eficiência 

e a influência da atividade 
educativa no conhecimento 
que os alunos detêm sobre 

estes organismos. 

Os estudantes, mesmo tendo contato com a temática durante o 
Ensino Médio, ainda assim constroem uma imagem 

predominantemente pejorativa em relação à grande maioria 
desses organismos e a construção dessa imagem depreciativa 

pode estar sendo veiculada e influenciada pelos meios de 
comunicação e pelo conhecimento popular disseminado nas 

relações intepessoais. 

Os estudantes são estimulados a pensar de forma relacional, 
aparentemente a tendência negativa em relação aos insetos se dilui 

um pouco.  

O conhecimento biológico sobre insetos proposto para o Ensino 
Médio é comumente concebido de forma limitada ou distorcida 

pelos alunos, indicando a possibilidade de ineficiência da 
atividade educativa na escola.   

SUGESTÃO:  a importância da atuação da 
atividade educacional na desmistificação 
de concepções preconceituosas e às vezes 

equivocadas, sustentadas pelos estudantes 
de Ensino Médio em relação à classe 

Insecta e reforça a necessidade de auxiliar 
os professores no desenvolvimento de 
novas estratégias que lhes possibilitem 

atuar de forma eficiente no aproveitamento 
positivo de representações sobre insetos 

construídas cotidianamente dentro e 
principalmente fora do âmbito escolar. 

 

261 

Z 

Conhecimentos dos 
alunos da 7ª série de 

uma escola pública em 
Jequié-BA sobre aves. 

 

OLIVEIRA, C. 
C. de. 

Saber o que os alunos pensam 
sobre as aves e, 

consequentemente, observar o 
comportamento das pessoas 
em relação a esses animais. 

A maioria dos alunos reconhece  a importância da avifauna para 
os ecossistemas, mas ainda têm dificuldades em aplicar os seus 

conhecimentos com aqueles adquiridos em outros locais, como a 
escola, por exemplo, o que permite fortalecer a necessidade de 

realizar-se trabalhos na área de Educação Ambiental. 

Sem Sugestão. 

 

 

263 

Z 

Saberes tradicionais 
sobre os camarões e sua 
pesca em um grupo de 

estudantes de uma 
escola do Povoado de 

Porto Alegre, Maracás, 
Bahia. 

 

KULKA, D. D. 

Identificar e analisar os 
conhecimentos prévios sobre 
os camarões em um grupo de 

estudantes de uma  
comunidade pesqueira de 

Porto Alegre (Maracás-BA). 

A visão antropomórfica quando os estudantes nomeiam as 
estruturas externas do camarão, além de uma referência outros 
animais conhecidos por eles. No que se refere à relevância dos 
camarões observou-se a presença de um olhar antropocêntrico 

utilitarista, pois restringem a importância dos camarões à 
alimentação e comercialização.  Constatou-se a incipiente 

participação da escola na difusão e valorização dos conhecimentos 
cotidianos e científicos sobre os camarões. 

SUGESTÃO: Desta maneira é de grande 
importância que os educadores considerem 

os saberes dos estudantes, tornando 
possível o estímulo e a exploração das suas 

ideias, pois somente a partir da 
compreensão das limitações de seus 

saberes prévios, os estudantes estarão 
preparados para considerar as ideias 

apresentadas pela Ciências. 
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270 

Z 

Percepções dos 
discentes do ensino 

fundamental II, da rede 
pública da cidade de 
Ibicuí - BA, a respeito 

das serpentes. 

 

FARIAS, K. de 
A. 

Investigar os conhecimentos 
científicos e populares que os 

discentes das 7ª séries do 
Ensino Fundamental II 

sustentam em relação às 
serpentes e quais as 

consequentes práticas que 
essas ideias geram quando se 
deparam com esses animais. 

A análise das respostas evidenciou uma carência de conhecimento 
sobre as serpentes, contendo respostas de histórias contadas por 

gerações, envolvendo mitos ou crendices populares. 

 Os discentes utilizam ainda termos pejorativos, caracterizações 
errôneas e conceitos deturpados.  

Como resposta aos dados desta pesquisa foi ministrada palestras 
na mesma escola em que foi realizada esta pesquisa, tendo como 

objetivo apresentar conhecimentos gerais em relação às serpentes. 
Como verificação final e através de uma entrevista chegou-se a 

conclusão que os estudantes aprimoraram seus conhecimentos em 
relação á serpentes atentando para o papel destas no ecossistema e 

para a importância de preservá-las. 

 

Sem Sugestão. 

 

282 

Z 

Formigas: um modelo 
para o ensino de 

biodiversidade no 
ensino médio 

OLIVEIRA 
JÚNIOR, A. 

dos S. 

Identificar e analisar os 
conhecimentos de estudantes 
de ensino médio em relação à 

temática "Formigas e sua 
biodiversidade" antes e após 

sua participação em uma ação 
educativa. 

As formigas podem ser de grande utilidade para estudos de 
biodiversidade e trabalhos extraclasses são muito importantes 
para o aprendizado dos estudantes. Trabalhos realizados como 

esse deixam a aula mais dinâmica e contextualizada, permitindo 
que os estudantes se tornem mais críticos e perceptivos em relação 
à  várias questões e os professores mais dispostos para efetuarem 

seu trabalho. 

SUGESTÃO: dependendo da metodologia 
usada pelo professor a aula se torna mais 
dinâmica e contextualizada despertando a 

criticidade dos alunos. 

 

 

283 

Z 

Conhecimentos de 
estudantes do ensino 

médio sobre as abelhas 

 

ALMEIDA, B. 
S. 

Identificar e analisar os 
conhecimentos sobre as 
abelhas em grupos de 

estudantes de três colégios 
estaduais, no município de 

Jequié-BA. 

Os estudantes classificam as abelhas como insetos, produtoras de 
mel, cera, geléia real e própolis; conhecem as introduzidas no 

Brasil, mas desconhecem as nativas; atribuem o medo em virtude 
da possibilidade de serem ferroados e,  sentirem dor; sabem quais 

os itens que fazem parte da dieta alimentar das abelhas, mas 
poucos conseguem elaborar explicações que envolvam os 

mecanismos de busca e processos de transformação dos alimentos 
e quanto a reprodução, eles a relacionam como um mecanismo 
sexuado em que o zangão é responsável em copular a rainha. 

 No que se refere à importância das abelhas observou-se a 
presença de um olhar antropocêntrico utilitarista, pois restringem 
a  importância delas na produção de mel para alimentação e uso 

medicinal.  Pelos questionários, constatou-se que existem 
equívocos e déficit de informações importantes no que tange ao 

SUGESTÃO: Por isso, é necessário que 
educadores e sociedade civil reflitam sobre 

como se tem ensinando sobre os animais 
nas aulas de Ciências a fim de que os 

estudantes possam compreender como a 
ciência entende e explica as características 

ecológicas, evolutivas e etológicas dos 
animais, sem necessariamente terem de 

abandonar seus conhecimentos cotidianos. 
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conhecimento dos alunos sobre as abelhas. 

 

 

289 

Z 

Parasitas e paraisotes 
humanas: análise de 

uma intervenção 
desenvolvida com 

estudantes do ensino 
fundamental I 

 

 

SANTOS, F. F. 
dos 

Identificar as concepções 
prévias de alunos do Ensino 

Fundamental I de uma escola 
municipal de Jequié-BA em 

relação aos parasitas e às 
parasitoses e verificar a re-

significação dessas concepções 
após uma ação educativa. 

Há necessidade de discussões sobre o tema no dia-a-dia dos 
alunos, que não demonstraram domínio sobre os assuntos, 

expondo conceitos incompletos e/ou equivocados.   

Após a intervenção, os discentes foram capazes de discutir e 
vincular questionamentos. Os exames parasitológicos de fezes 

revelaram elevados e diversificados índices de parasitoses, 
refletindo o desconhecimento sobre os parasitas.    

SUGESTÃO: É de fundamental 
importância inserir discussões sobre o tema 
no Ensino Fundamental I e extremamente 

relevante as ações por parte do poder 
público e da escola para a promoção da 

conscientização, da prevenção e da 
profilaxia dos parasitas e das parasitoses 

pelos alunos. 

 

292 

Z 

O estudo de bactérias e 
fungos no ensino 

médio: verificando os 
conhecimentos dos 

alunos antes e depois 
de uma intervenção 

educativa 

 

MELO, J. S. 

Identificar e discutir os 
conhecimentos dos discentes 

do ensino médio acerca de 
fungos e bactérias antes e 

depois de uma intervenção 
educativa 

Os conhecimentos prévios dos alunos são importantes para a 
aprendizagem de novos conceitos e o uso de metodologias 

participativas é necessário.  

SUGESTÃO: os professores devem 
preocupar-se em suas aulas de como tornar 

estes micro-organismos visíveis aos 
discentes, seja por meio de aulas práticas, 
modelos representativos, vídeos, dentre 

outros. 

 

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
Nº TEMA AUTOR OBJETIVO RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÃO 

 
 
 

18 
ES 

Adolescentes e AIDS: 
um estudo numa escola 

pública 

 

UMBURANA
S, D. S. 

Verificar o conhecimento que 
um grupo de alunos do 1º ano 
do Ensino Médio tem sobre a 

AIDS. 

Um trabalho de educação preventiva ligado à sexualidade deve 
envolver a definição de diretrizes que contemplem a formação 

integral do adolescente e a participação efetiva de todos os 
integrantes do universo escolar. Na realização da orientação 

sexual, são fundamentais, para credibilidade das ações 
preventivas, posturas seguras e assertividade. 

O corpo docente deve passar por uma capacitação profissional  
com relação ao conteúdo técnico-científico e metodológico-
vivencial. O processo de aprendizagem corresponde a uma 
assimilação por meio de uma reflexão crítica, estimulando a 

criatividade e a iniciativa, a serem desenvolvidas através de uma 
metodologia adequada que leve em conta o contexto sociocultural 

SUGESTÃO: a escola deve direcionar a 
educação preventiva ligada à sexualidade 

com a finalidade de contemplar a formação 
integral do adolescente. 
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e os problemas a serem enfrentados. 

 
 

30 
ES 

Concepções de saúde/ 
doença de estudantes 
do ensino médio em 

Jequié/BA 

 

OLIVEIRA, P. 
H. S. 

Investigar os conceitos dos 
alunos  sobre saúde/doença, 
bem como o de saúde como 

bem público. 

Precisam-se, desenvolver concepções alternativas para o ensino do 
tema, uma nova forma de pensar em saúde, uma vez que, boa 

parte dos alunos não vêem saúde uma área de interesse coletivo e 
como um bem público, 

SUGESTÃO: é preciso levar para sala de 
aula  metodologias alternativas para 

desenvolver as concepções de saúde que os 
alunos trazem e só assim complementar 

com os conhecimentos científicos. 

 
 
 

39 
ES 

O que sabem os alunos 
do ensino médio em 

relação à importância 
do desenvolvimento 
embrionário e fetal 

 

SOUZA, G. P. 

Identificar as concepções 
prévias que os alunos do 

ensino médio detêm sobre a 
placenta no desenvolvimento 

embrionário  e fetal,verificar se 
tais concepções são 
conciliáveis com os 

conhecimentos aceitos 
cientificamente e avaliar  o 

grau de conhecimento desses 
alunos em relação ao tema 

abordado. 

A maioria dos estudantes já ouviu falar algo a respeito da 
placenta, 30% obtiveram este conhecimento nas escolas, mais 

precisamente nas aulas de ciências, durante a 7ª série do ensino 
fundamental.  

A maioria definiu a placenta como sendo uma membrana que 
envolve o feto e é importante para o desenvolvimento 

embrionário. Quando foram indagados sobre a utilidade da 
placenta, alguns relataram que a placenta serve para proteger o 

bebê. Entretanto, nenhum dos discentes respondeu de forma 
condizente com a literatura pesquisada sobre a importância e a 

função da placenta no desenvolvimento embrionário e fetal. 

Sem Sugestão. 

 
 
 

41 
ES 

O que as crianças 
entendem sobre 

esquistossomose: um 
estudo exploratório das 
concepções dos alunos 

sobre a patologia no 
município de 

Jequié/BA 

 

SANTOS, J. F. 
R. 

Identificar as representações 
dos alunos a respeito da 

esquistossomose mansônica; 
analisar buscando determinar 
os obstáculos relacionados à 

prevenção da patologia; testar 
uma sequência de ensino-
aprendizagem; analisar os 

processos ocorridos na sala de 
aula durante a execução; 
comparar e identificar se 

houve transformações 
significativas. 

A maioria dos estudantes tem informações esparsas em relação à 
esquistossomose como: já ouviu falar sobre a doença e a maneira 

de adquirir a mesma através de águas contaminadas, mas 
desconhecem informações mais precisas sobre o ciclo de vida do 

parasita e a forma de evitar a disseminação da patologia. 

O nível de conhecimento dos alunos melhorou significamente. O 
trabalho demonstrou que é preciso que a escola trate mais 
sistematicamente questões relacionadas à saúde pública, 

investindo em um programa de educação sanitária, pois só com 
uma abordagem duradoura poderemos modificar hábitos e 

atitudes inadequadas, contribuindo para a formação de pessoas 
socialmente responsáveis. 

SUGESTÃO: é preciso que a escola trate 
sistematicamente algumas  questões 

relacionadas a saúde pública, para que o 
aluno modifique os hábitos e atitudes 

inadequadas. 

 
 

46 

Estudo de caso: 
Adolescentes grávidas  

 Analisar os motivos que 
favorecem a ocorrência de  

A evasão escolar das alunas no período de gravidez se dá em 
grande parte por falta de um programa de Orientação Sexual na 

SUGESTÃO: as instituições precisam 
desenvolver programas que oriente os 
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ES em uma escola 
municipal da cidade de 

Jequié-Bahia, 
estudantes do ensino 

fundamental: um 
estudo de caso. 

SANTOS, S. A. 
S. dos 

adolescentes grávidas no 
ensino fundamental de uma 
escola pública na faixa etária 
entre 12 e 17 anos verificando 
Verificar os fatores que levam 

as adolescentes grávidas a 
evadirem da escola no período 

da gravidez e após parto. 

escola, por falta de uma melhor estrutura familiar e por não haver 
um trabalho direcionado de acolhimento com as gestantes. Este 

trabalho, portanto pretende fornecer informações para a 
comunidade escolar em geral, sobre este problema que ocorre 

nesta escola,  a fim de favorecer a reflexão acerca da necessidade 
de implantação de um programa de Orientação sexual na escola, 
buscando preparar o educando para desenvolver e exercer sua 

sexualidade de maneira plena, com equilíbrio, afetividade e 
responsabilidade. 

adolescentes/alunos  quanto as questões de 
sexualidade de maneira plena, com 

equilíbrio, afetividade e responsabilidade. 

 
53 
ES 

Como a escola vem 
trabalhando o educar 
para a sexualidade no 

ensino fundamental de 
1ª a 4ª séries. 

 

MIRANDA, C. 
C. 

Descrever e explicar como as 
escolas de Jequié-BA vêem 

trabalhando o educar para a 
sexualidade nos primeiros 

ciclos do Ensino Fundamental. 

As informações obtidas permitiram perceber que dentre os 
motivos apresentados para a não inclusão da temática Orientação 
Sexual nas escolas, alvo da pesquisa, está a falta de conhecimentos 
teóricos-metodologicos, e a dificuldade de adequar a temática da 

sexualidade à faixa etária dos alunos. 

 

Sem Sugestão. 

 
56 
ES 

Saúde e doença na 
perspectiva de alunos 
do Ensino médio do 

município de Maracás-
BA. 

SOUZA, E. P. 
N. 

Analisar as percepções dos 
alunos do 3º ano do ensino 

médio do município de 
Maracás sobre a visão do 
processo saúde-doença. 

Os alunos entrevistado apresentaram algumas dificuldades em 
definir conceitos e, sobretudo, relacionar cuidados com a saúde e 

com o corpo, considerando o ambiente em que o mesmo está 
inserido. 

Sem Sugestão. 

 
 

80 
ES 

Concepção de sexo e 
sexualidade: um estudo 
com adolescentes da 8ª 

série do ensino 
fundamental em uma 

escola pública de 
Jequié-BA. 

 

SILVA, G. B. 
da 

Verificar as concepções sobre 
sexo e sexualidade dos alunos 

da 8ª série do ensino 
fundamental. 

As concepções dos alunos são restritas e limitadas, apresentando 
quase que um desconhecimento do assunto, embora, a maioria 

tenha afirmado que recebem Orientação Sexual em casa e na 
escola. 

SUGESTÃO: Podemos inferir, então, que é 
preciso implantar programas de Orientação 

Sexual nas escolas de forma direta e 
continuada, a fim de proporcionar 

condições para que os alunos possam 
desenvolver uma sexualidade mais sadia e 

prazerosa. 

 
 

88 
ES 

A sexualidade e 
deficiência mental: um 
estudo com alunos da 
APAE de Jequié-BA. 

 

ALVES, R. da 
S. 

Verificar como tem sido a 
orientação sexual dos 
indivíduos deficientes 

mentais. 

Os resultados denunciam o senso comum das concepções sobre 
sexo e sexualidade expressas pelos sujeitos, exigindo o repensar 

imediato das políticas inclusivas de educação especial, que pouco 
ter contribuído para a superação das desigualdades de tratamento 
no que tange a educação sexual dessas pessoas, entendendo que a 

Sem Sugestão. 
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maior contribuição das práticas inclusivas da educação social e a 
consciência da sexualidade como expressão natural da condição 

humana. 

 
 
 

9 
ES 

Aplicação de modelos 
didáticos nas aulas de 
embriologia do ensino 

médio 

 

 

LIMA, R. da S. 

Analisar a contribuição dos 
modelos didáticos na 

aprendizagem de embriologia. 

A utilização de modelos tridimensionais no ensino de Embriologia 
contribui para despertar o interesse do aluno pelo conhecimento e 

facilitar a aprendizagem tornando as aulas mais dinâmicas e 
atrativas.  

Quando os alunos confeccionam os próprios modelos, sentem-se 
mais motivados pelo aprendizado e interage com a aula de uma 
forma mais divertida, o que torna as aulas menos monótonas e 

mais agradáveis.  

SUGESTÃO: os modelos pedagógicos são 
recursos didáticos que podem contribuir no 
processo ensino-aprendizagem, no entanto, 

é imprescindível que o educador tenha 
bastante clareza dos objetivos do seu 

trabalho e compreenda a importância da 
indissociabilidade entre o recurso didático e 

o conhecimento específico. 

 
 
 

96 
ES 

Esquistossomose e 
educação: Interfaces 
para a prevenção de 

doença e promoção de 
saúde 

 

DAMASCEN
O, J. S. 

Conhecer as concepções dos 
professores da área de 

Ciências Biológicas  do ensino 
fundamental (rede pública) do 
bairro Joaquim Romão sobre a 
esquistossomose e, identificar 
as estratégias metodológicas 
utilizadas pelos professores 

em sala de aula para abordar a 
temática "esquistossomose" 

Entre os residentes percebeu-se que existiam vários casos de 
esquistossomose mansônica naquele local. 

 

SUGESTÃO: discutir esquistossomose na 
sala de aula é  fundamental ainda mais que  
o público pesquisado faz parte de colégios 

periférico. 

 
 

104 
ES 

Métodos 
Contraceptivos: uma 

abordagem 
comparativa das 

concepções dos alunos 
do ensino médio das 

redes pública e privada 
no município de Jequié 

– BA 

GESTEIRA, M. 
T. 

Verificar quais os 
conhecimentos que os 

estudantes de duas escolas das 
redes públicas e privada  de 

ensino da cidade de Jequié-BA, 
possuem acerca dos tipos de 
métodos contraceptivos, bem 
como o funcionamento destes. 

Os alunos conhecem vários tipos diferentes de métodos 
contraceptivos, entretanto, isso não implica no conhecimento do 

funcionamento dos mesmos.  

O fato dos adolescentes estarem iniciando sua vida sexual (ato 
sexual propriamente dito) cada vez mais cedo também foi 

percebido ao término deste estudo, o que traz preocupação à 
profissionais das áreas de saúde e educação, pois trata-se de um 

dos inúmeros problemas que afligem a sociedade em geral.  

SUGESTÃO: ressalta-se o importante papel 
da escola no que diz respeito à orientação 
para a sexualidade, principalmente com 
relação à utilização de contraceptivos. 

 
 

111 

Gravidez na 
adolescência: Um 

SOUZA, C. R. 
dos S. 

Identificar os fatores que 
influenciaram a gravidez na 

A gravidez na adolescência é provocada pela falta de informação, 
pois os mesmos são mal preparados para assumirem uma vida 

SUGESTÃO: a escola precisa dar mais 
importância para a formação do ser humano 



 
 

 

317 

ES estudo com mães 
adolescentes em uma 

escola pública em 
Jequié-BA 

adolescência sob a ótica de 
mães adolescentes de uma 

escola pública de Jequié-BA. 

sexual; 

Falta conhecimento das adolescentes em relação aos métodos 
contraceptivos e que, embora ocorram reações negativas por parte 
da família, na maioria das vezes, é nela que a adolescente grávida 

recebe apoio; a dependência afetiva com relação ao parceiro e o 
desejo de consolidar a relação; o descaso da família em relação à 
vida sexual de suas jovens e o quanto também a escola deixa a 

desejar neste processo de conhecimento, e pela presença de tabus 
que norteiam um assunto ainda tão polêmico quanto este. 

no que diz respeito a todos os seus aspectos 
de desenvolvimento, enquanto um ser 

social. 

 
126 
ES 

Conhecimento da 
população do bairro 

Boa Vista sobre 
dengue, seus vetores e 
medidas de controle no 
município de Jequié-BA 

SANTOS, A. 
G. dos 

Verificar o conhecimento que a 
população do Bairro Boa Vista, 

no município de Jequié, 
dispunha sobre a dengue, seus 
vetores e medidas de controle. 

O conhecimento da população é de acordo com as informações 
repassadas a comunidade por meio da mídia e dos profissionais 

de saúde. Podemos verificar que é pouco o conhecimento da 
população em relação a dengue e suas medidas preventivas. Os 

moradores não conseguem diferenciar a doença do vetor 
transmissor. Quanto à forma de transmissão se conhece o vetor e 
como a doença é transmitida, bem como os sintomas da doença. 

Sem Sugestão. 

 
 
 
 

129 
ES 

Percepção cultural dos 
alunos do distrito de 
Florestal/Jequié-BA 

sobre a 
esquistossomose 

 

GOMES, E. R. 

Investigar os saberes de 
quinze alunos do ensino 
médio (1ª, 2ª, 3ª séries), 

escolhidos sorteios, em uma 
área endêmica no Distrito de 

Florestal/ Jequié sobre a 
esquistossomose. 

Constatou-se que os alunos apresentaram um acúmulo de 
“conhecimentos” acerca da etiologia do animal. 

É importante ressaltar o pensamento dos sujeitos verificado no 
momento em que as experiências de vida eram relatadas e, se 

tornou evidente ao falar da doença. A maneira como os sujeitos se 
coloca frente à doença não deve ser visto como um antagonismo 

aos métodos ditos “corretos”.  

Embora imprecisas e às vezes contraditórias, as histórias de vida 
constituem frutos de uma percepção cultural e são aplicáveis a um 
determinado grupo social para explicar as respostas às situações 

de sua vida cotidiana. Estes des(conhecimento) ou falta de 
entendimento por parte das camadas desfavorecidas sócio-

educacionalmente acaba por disseminar entre eles uma percepção 
truncada, porém seletiva ou individual dos fatores que envolvem 

a doença. 

Sem Sugestão. 

 
 

O conhecimento dos SANTOS, H. S. Identificar e analisar o O conhecimento dos alunos sobre a Dengue é fragmentado e  
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131 
ES 

alunos do ensino 
fundamental sobre a 

Dengue 

conhecimento dos alunos de 
ensino fundamental sobre a 

Dengue. 

superficial,  conhecem a forma de transmissão, contudo não sabem 
o agente etiológico e não conhece o vetor  e o seu ciclo de vida.  

Descreveram alguns dos principais sintomas da doença (dor de 
cabeça, febre, cansaço físico e dor no corpo), todavia tiveram 

dificuldades em explicitar com detalhes às formas de prevenção.  

O conhecimento dos alunos tem relação com os meios pelos quais 
eles obtêm as informações sobre a Dengue, já que a maioria 

adquiriu esse saber por intermédio da televisão. Esses resultados 
tornam maior a responsabilidade da escola como local de 

discussão e apropriação de ideias relacionadas à saúde, de uma 
maneira geral, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Sem Sugestão. 

 
 
 

134 
ES 

Conhecimento sobre 
Leishmaniose 

Tegumentar Americana 
de alunos do ensino 
médio do Distrito de 
Florestal, Jequié-BA 

 

RAMOS, I. O. 

Identificar e analisar o 
conhecimento dos alunos do 
ensino médio do Distrito de 
Florestal - Jequié/BA sobre a 

Leishmaniose Tegumentar 
Americana, anteriormente/ 

posteriormente a uma 
intervenção e avaliar a 
contribuição ou não da 

intervenção numa melhor 
compreensão, por parte dos 

estudantes, da LTA. 

Boa parte dos alunos apresentava alguma informação sobre a 
LTA, evidenciando um conhecimento produzido pela realidade 

vivenciada por eles.  

Muitas dessas informações se confundiam, ou até mesmo eram 
colocadas de forma errada pelos alunos, o que gerava dúvidas e 

desconhecimento sobre a doença. Após a realização da 
intervenção, observou-se um aumento do conhecimento dos 

alunos sobre a LTA, especialmente, no esclarecimento de dúvidas 
como: forma de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento, 

reservatórios primários e secundários, e medidas de controle. 

 

 

Sem Sugestão. 

 
 
 

137 
ES 

O conhecimento dos 
alunos do ensino médio 

sobre a Leishmaniose 
Visceral em uma escola 
pública de Jequié-BA, 

anteriormente/posterio
rmente a intervenção 

do professor de 
Biologia 

 

MEIRA, L. S. 

Identificar e avaliar o 
conhecimento dos alunos 

sobre a Leishmaniose visceral 
(calazar) em um colégio da 
rede pública  estadual do 

ensino médio na cidade de 
Jequié-BA anteriormente e 

posteriormente a intervenção 
do professor. 

Os alunos apresentaram pouco conhecimento em relação a 
Leishmaniose visceral fazendo confusões quanto ao ciclo biológico 

e transmissão da doença. 

Alguns aspectos relacionados à LV foram esclarecidos, enquanto 
outros permaneceram em dúvida. No que se refere ao  nome do 
mosquito transmissor, manteve-se o mesmo percentual (73%).. 

Observou-se também a contribuição da intervenção em relação à 
sintomatologia da doença. Todavia, com relação ao ciclo biológico 

e a transmissão da doença, os alunos ainda fizeram confusões.  

SUGESTÃO: A escola precisa fornecer 
discussões continuadas sobre a educação em 

saúde para facilitar o conhecimento dos 
alunos e consequentemente o 

desenvolvimento de ações que favoreçam a 
melhoria da sua qualidade de vida. 
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141 
ES 

Educação em saúde no 
controle da 

Leishmaniose visceral 
americana (LVA) em 

uma escola pública de 
Jequié-BA 

 

SANTOS, M. 
E. dos 

Promover alterações no nível 
de conhecimento do grupo de 
alunos da 6ª série do ensino 
fundamental a respeito das 
características gerais (vetor, 

ciclo de transmissão, 
reservatório, controle, 

prevenção e tratamento) da 
LVA. 

 Os dados demonstraram que 72,5% dos alunos já tiveram contato 
indireto com a doença. 

As informações veiculadas através dos conteúdos da Educação 
para a Saúde constituem aprendizado capaz de contribuir para 

mudanças de comportamento dos discentes contribuindo, 
também, como elemento de prevenção da Leishmaniose Visceral. 

Sem Sugestão. 

 
 
 
 
 
 

147 
ES 

Concepções de um 
grupo de alunos do 
ensino médio sobre 

Hipertensão Arterial no 
município de 

Jaguaquara-BA 

SANTOS, S. 
M. dos 

Identificar e discutir as 
concepções de hipertensão 

arterial de um grupo de alunos 
ao ensino médio de uma 

escola pública do município de 
Jaguaquara-BA. 

Há diversas concepções de hipertensão arterial, todavia, a que 
predominou relaciona-se a ideia de uma alteração da pressão 

sanguínea, a qual pode ser considerada muito próxima do 
conceito apresentado nas bibliografias consultadas.  

A forma mais citada de prevenção da hipertensão é a redução de 
ingestão a sal. Este comportamento é muito comum na sociedade, 
uma vez que quando se pergunta sobre prevenção da hipertensão, 

automaticamente o indivíduo lembra-se da redução da ingestão 
de sódio. 

Metade dos educandos teve algum tipo de discussão sobre 
hipertensão arterial. Essa discussão ocorreu no ensino médio e nas 

disciplinas de Biologia e, para alguns, em Educação Física. 

Sem Sugestão. 

 
 

175 
ES 

Os conhecimentos 
sobre Leishmaniose 

Tegumentar Americana 
(LTA) de um grupo de 
professores de Ciências 

e Biologia de uma 
escola pública do 

Distrito de Florestal – 
Jequié-BA 

SANTOS, G. B 
dos S. 

Identificar e analisar o 
conhecimento do corpo 

docente envolvido no ensino 
de ciências e biologia de uma 
escola pública do Distrito de 
Florestal- Jequié-BA no que 
diz respeito a Leishmaniose 

Tegumentar Americana. 

O conhecimento da quase totalidade dos docentes em relação à 
Leishmaniose Tegumentar Americana baseia-se no senso comum, 

com pouca fundamentação teórica de cunho científico, e que o 
fator endêmico influencia fortemente tanto a forma de aquisição 
como a precisão das informações obtidas. Consequentemente, os 

conceitos que norteiam os conhecimentos a respeito do vetor, 
agente etiológico, sintomas, transmissão e profilaxia da LTA são 

inconsistentes e muitas vezes confundidos pelos docentes. 

Sem Sugestão. 

 
 

191 

Avaliação da 
abordagem da 

 

SILVA, B. G, 

Averiguar como os livros 
didáticos das escolas dos 

Há uma necessidade dos professores analisarem os livros que 
adotam, além de não estarem utilizando-os como recurso didático 

Sem Sugestão. 
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ES esquistossomose nos 
livros didáticos 

adotados pelas escolas 
situadas nos locais 

endêmicos do 
município de Jequié-BA 

da bairros endêmicos da cidade 
de Jequié-BA apresentam o 
conteúdo esquistomosse. 

único, mas sim, buscar vias alternativas de recursos e informações 
para as aulas, sejam elas expositivas ou teórico-práticas. 

 
 

201 
ES 

O Educar para a 
Sexualidade: Uma 

contribuição da 
orientação Sexual na 

prevenção da gravidez 
não planejada 

 

ALMEIDA, K. 
B. 

 A escola pouco tem contribuído para a formação de cidadãos 
críticos. A família tem se mostrado distante quando ao assunto 

sexualidade. A orientação sexual constitui um dos temas 
transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN/MEC) e deve ser trabalhado nas escolas a fim de 
proporcionar aos adolescentes o poder de decisão e de 

responsabilidade pelas escolhas, atitudes e comportamentos. 
Também deverá ser constituído com uma boa relação professor X 
aluno, relação que deve ser estabelecida com diálogo e respeito. 

Sem Sugestão. 
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ES 

A vivência da 
paternidade para 
adolescentes: uma 

questão invisível tanto 
para a sociedade como 

para a escola 

 

VIEIRA, A dos 
S. 

Compreender como os 
adolescentes, que tiveram filho 
entre 16 e 18 ano, lidam com a 

experiência de serem pais e 
analisar as possíveis 
responsabilidades e 

consequências que estes 
podem ser submetidos diante 

dessa experiência. 

A maioria dos jovens não planejou a gravidez, sendo essa uma 
consequência de descuido com os métodos contraceptivos. As 

parceiras desses adolescentes tinha idades superiores às suas. A 
notícia de que seriam pais foi um grande choque para quase todos 
eles, que apresentaram o sentimento de despreparo para lidar com 

a situação. Apareceram também sentimentos negativos como 
revolta, medo e vergonha, onde alguns pensaram em abortar. Por 
outro lado, depois de passado o susto da notícia, outros reagiram 

com alegria. 

Apresentam baixa renda familiar e o nível de escolaridades dos 
pais pouco influi no nível de diálogo em relação à sexualidade 

com seus filhos. Iidentificamosa educação para a sexualidade  nas 
escolas, buscando investir no sentido de contribuir para ampliação 
do conhecimento sobre a temática da paternidade na adolescência. 

As escolas de educação básica não podem se eximir dessas 
discussões, incluindo que as próprias reflexões do que seja ser pai 

e ser mãe na cultura brasileira, conceitos esses, muitas vezes, 
arraigados em preconceitos e estereótipos. A partir desse trabalho 

também pode ser feita uma atividade de intervenção 

SUGESTÃO: Pensando no adolescente, 
podendo contribuir para o exercício de sua 

cidadania por meio de uma ação 
direcionada a todos os aspectos de suas 

vidas pessoais, ou seja, investir no sentido 
de contribuir para que se tornem sujeitos de 
direitos e de deveres em nossa sociedade e, 
assim proporcionem a seus filhos bem-estar 

e melhores condições de vida. 



 
 

 

321 

 
 

214 
ES 

Percepções de alunos 
de 5ª série do ensino 

fundamental do bairro 
do Pau-Ferro e 

adjacências (Jequié-BA) 
sobre contágio e 

profilaxia de verminose 

 

SANTOS, E. S. 

Identificar e analisar o 
conhecimento de alunos do 

ensino fundamental sobre as 
verminoses (contágio e 

profilaxia) anteriormente e 
posteriormente a uma ação 

educativa. 

Ao final da intervenção, foi observada uma significativa melhora 
no nível de conhecimentos dos alunos acerca do contágio e 

profilaxia de verminoses como ascaridíase, ancilostomose, tênias e 
esquistossomose. O trabalho demonstrou a importância da escola 

em tratar de forma mais significativa questões relacionadas a 
saúde pública ensinando modos e hábitos adequados de higienee 
e investindo em programas de educação em saúde, contribuindo 

assim, para formar adultos responsáveis e socialmente ativos. 

As questões relacionadas a saúde devem ser 
tratadas de forma mais significativa na sala 

de aula, trabalhando com hábitos 
adequados de higiene, contribuindo para 

formar adultos responsáveis. e socialmente 
ativos. 

 
 
 
 

224 
 

ES 

Um estudo sobre a 
abordagem da 

sexualidade em uma 
escola de ensino 
fundamental no 

município de Jequié-BA 

 

SILVA, P. V. P 
da 

Descrever e analisar como se 
dá a abordagem da 

sexualidade na prática 
educativa dos professores que 

lecionam a disciplina 
Educação para sexualidade em 

uma escola do município de 
Jequié-BA. 

Um destaque para  município de Jequié por ser uma das poucas 
cidades que implantou a disciplina Educação para sexualidade no 

currículo escolar. 

Há uma urgência de se pensar num processo de formação e 
capacitação contínua dos profissionais que atuam como 

ministrante dessa nova disciplina, sendo que esses profissionais 
não estão ainda preparados para trabalhar com essa temática. 

Em relação a interação professor-aluno, os docentes procuram 
envolver os discentes nas temáticas discutidas, estabelecendo uma 

relação de confiança. 

SUGESTÃO: cabe à escola aproveitar esse 
espaço de diálogo e permitir que seus 
alunos se expressem e esclareçam seus 

medos, angústia e dúvidas para que assim 
possam viver a suas sexualidades sem 

conflitos, medos e compreender que a forma 
de busca de prazer varia entre as pessoas, 
mas é um direito da sexualidade humana. 

 
 

234 
 

ES 

Educação sexual formal 
e informal: visão de 
representantes de 

entidades sociais do 
município de Jequié-

BA. 

 

COSTA, A. C. 

Analisar opiniões de 
representantes de entidades 

sociais de Jequié-BA, frente ao 
tema educação para a 
sexualidade e também 
verificar se abordam a 

temática e que tipo de trabalho 
vem desenvolvendo. 

As instituições sociais tem um importante papel sobre a educação 
para a sexualidade. É consenso que a educação sexual deve 

começar no âmbito familiar. 

Alguns temas  são de extrema importância para a formação dos 
jovens e adolescentes em todos os espaços sociais. 

. Enfim, diante dos resultados obtidos, foi evidenciando o quanto é 
importante abordar este tema para a formação dos jovens e 

adolescentes, em todos os espaços sociais. 

Sem Sugestão. 

 
253 
ES 

O educar para a 
sexualidade na escola 

na perspectiva de 
discentes – Jequié/ 

Bahia 

VIEIRA , N. S. 
dos S. 

Identificar de que forma a 
escola vem trabalhando a 
sexualidade do discente e 

apontar o que pode ser 
melhorado ao tratar da 

Foi possível detectar algumas dificuldades dos alunos, como a 
vergonha e perceber também que a escola tem seus empecilhos, 
como a falta de preparo do professor, e alguns tabus que ainda 

existem apesar da sexualidade ser um assunto mais trabalhado no 
cotidiano da escola atualmente. 

Sem Sugestão. 
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educação para a sexualidade 
em sala de aula na perspectiva 

dos alunos da 7ª série. 

 
 
 

266 
 

ES 

Gravidez na 
adolescência: 
concepções e 

discussões entre 
discentes do ensino 
médio, Jequié-Bahia 

NONATO, G. 
A. 

Caracterizar os conhecimentos 
e as informações recebidas 

pelos discentes quanto ao tema 
prevenção da gravidez na 

adolescência em sala de aula 
em uma Escola Estadual do 
Ensino médio, no município 

de Jequié-BA 

Os adolescentes estão iniciando sua vida sexual cada vez mais 
cedo, ainda que não falte informação dada pelos pais e até mesmo 

pelas escolas, dentre outros e, consequentemente de maneira 
desprotegida e inconsequente, tornando um fato corriqueiro nos 
dias atuais. A maioria possui conhecimentos básicos sobre sexo e 
sexualidade, quiçá não suficientes para poder desenvolver uma 

vida sexual com segurança e de responsabilidade. 

Conclui-se que os resultados obtidos nessa pesquisa demonstram  
que não apenas no esclarecimento  da anatomia e fisiologia 
humana  a educação para a sexualidade, dos nossos alunos, 
deveria primar em orientá-los para a formação de valores 

culturais e uma prática sexual com responsabilidade e segurança, 
contribuindo desse modo para a diminuição de uma gravidez não 

planejada. 

Sem Sugestão. 

 
 
 

280 
ES 

O papel da disciplina 
Educação para 
Sexualidade na 

formação de 
educandos(as) no 

ensino fundamental II. 

GONÇALVES, 
A dos S. 

Avaliar as contribuições da 
disciplina Educação para 

sexualidade na formação dos 
estudantes de escola públicas 

municipais de Jequié-BA. 

Todos os educandos consideram a disciplina Educação para 
Sexualidade importante para sua formação, pois aborda aspectos 
relacionados à sua vivência além de contribuir na prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e trabalhar com temas que 

não são discutidos na família. 

Observou-se que nenhum educando considera a disciplina como 
ruim.  Conclui-se que de fato essa disciplina é reconhecida pelos 

estudantes como importante e necessária e, portanto, a sua 
permanência no currículo escolar é relevante para o grupo aqui 

estudado. 

Sem Sugestão 

 
288 
ES 

Escola e saúde: 
abordagens adotadas 
pelos professores do 

ensino fundamental II 
(do 6º ao 9º ano 

PIRES, E. T. S. Identificar as 
ideias/concepções dos 

professores sobre Educação 
em saúde, verificando as 

abordagens que eles dão para 
o tema, partindo da análise de 

Os docentes deixaram de lado as questões sociais, ao tratarem do 
tema saúde. Todos falaram da importância em trabalhar com os 

temas de saúde para a aquisição de novos conhecimentos e 
promoção de uma reflexão por parte dos estudantes, além de 

evidenciarem a possibilidade de trabalhar educação em saúde em 
todas as disciplinas. Os temas mais trabalhados foram 

Sem Sugestão. 
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seus depoimentos a esse 
respeito. 

relacionados com a promoção do bem-estar físico e mental. Ainda 
há uma grande ênfase às doenças que afligem o ser humano e a 

normatização de comportamento, o que denota a necessidade de 
capacitar os profissionais do ensino para lidar com outros aspectos 

relacionados à saúde, como as relações sociais, viés de grande 
importância na apreciação do tema. 

 
299 
ES 

Gravidez na 
adolescência e suas 
implicações sócio-

educacionais: perfil de 
educandas grávidas. 

SOGLIA, R de 
C. 

 

Analisar e identificar o perfil 
sócio-educacional de 

educandas de uma escola 
pública de Jequié-BA, bem 

como, os fatores que as levam 
a gravidez na adolescência.  

Informações obtidas permitiram perceber que dentre os motivos 
apresentados para a ocorrência de uma gravidez não planejada, 

está o descuido, seguido do desejo próprio e a falta de informação. 
A falta de orientação sexual agregada à banalização do sexo pelos 

meios de comunicação está fazendo com que o adolescente 
desperte cada vez mais cedo a sua sexualidade. 

Sem Sugestão. 

 
300 
ES 

Educação em saúde: 
projetos desenvolvidos 
em escolas públicas na 

cidade de Jequié-BA 

SILVA, R. F. 

 

Verificar e analisar se e quais 
as ações que as escolas da rede 

pública em educação em 
saúde. Verificar a 

compreensão da escola sobre 
educação em saúde. 

Os resultados evidenciaram que poucas escolas desenvolvem 
projetos relacionados à Educação em Saúde. Das que realizam os 
projetos, de acordo com os entrevistados, estes buscam atender a 

necessidade real do alunado, causando impactos imediatos na 
vida dos alunos. 

Sem Sugestão. 

 

 
GENÉTICA 

Nº TEMA AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÃO 

2 

G 

Concepções de alunos 
que concluíram o 

ensino médio sobre os 
aspectos funcionais e 

estruturais da célula e o 
processo de divisão 

celular 

SANTANA, C. 
R A. de 

Investigar as concepções de 
alunos concluintes do ensino 

médio sobre os aspectos 
estruturais e funcionais da 

célula e o processo de divisão 
celular. 

Os alunos têm dificuldade em lidar com termos específicos da 
genética e em relacionar o processo de divisão celular à vida 

cotidiana. 

 

Sem Sugestão. 
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47 

G 

Analisando o conteúdo 
de gene nos livros 

didáticos de Biologia 

SILVA, A H. 
B. da 

Analisar a maneira como o 
conceito de gene tem sido 

utilizado nos livros didáticos. 

Os livros apresentam desatualização nos conteúdos de genética, 
superficialidade do assunto abordado e pouca contextualização 

dos assuntos e suas influências na sociedade. Assim sendo, o livro 
didático é um eficiente recurso de aprendizagem e sua eficiência 

depende de uma adequada análise crítica, escolha e utilização 
desta valiosa ferramenta. 

Sem Sugestão. 

 

87 

G 

A vivência de uma 
metodologia científica 
na formação de alunos 

do ensino médio em 
uma escola pública na 

cidade de Jequié-Ba 

SANTOS, R. X. Compreender a contribuição 
de aulas práticas para o ensino 

de genética no nível médio, 
quanto a melhoria do nível de 

aprendizagem, motivação e 
interesse dos alunos. 

Os resultados mostraram uma alteração na motivação, interesse e 
aprendizado de conceitos relacionados à genética, evidenciando 

assim, que as aulas práticas contribuíram no ensino-
aprendizagem.  

As aulas práticas, embora não representem a solução para os 
problemas na aprendizagem, se constituem enquanto uma valiosa 

alternativa que associada à teoria, pode auxiliar no 
desenvolvimento de competências e interesses nos alunos, bem 

como despertar o encanto pela ciência. 

Sem Sugestão. 

 

 

112 

G 

O Ensino de genética 
realizado nas escolas 

públicas em Jequié-BA 
a partir do olhar do 

professor 

 

PEREIRA. D. 
de A. 

Descrever e analisar o ensino 
de genética realizado nas 
escolas públicas de ensino 

médio da cidade de Jequié-BA, 
a partir da perspectiva dos 

professores de biologia. 

Na visão dos professores, a genética é uma área da biologia que 
contribui para a solução de alguns problemas que a população 

enfrenta na agricultura, na medicina e na cura de muitas doenças. 
Eles afirmaram ter afinidade com o conteúdo, porém 

demonstraram dificuldade em discutir os conceitos específicos. A 
genética é trabalhada no 3º ano do ensino médio geralmente em 

uma unidade inteira. 

Os professores têm dois objetivos quando ensina genética: 
preparar o aluno para o vestibular e para a formação de uma visão 

crítica por meio do conhecimento científico.Eles utilizam 
estratégias alternativas além de recursos como livros, discussão de 

textos, revistas e a internet. 

SUGESTÃO: é necessário repensar uma 
política de formação continuada de 

professores para que eles não se limitem a 
incorporar procedimentos idealizados e 

praticados na educação básica e na 
graduação, mas que, por meio da reflexão 

da própria prática pedagógica, se 
constituam educadores comprometidos 

com a melhoria constante de sua profissão. 

 

 

171 

G 

Dificuldades de alunos 
do ensino médio em 

relação aos conteúdos 
de genética. 

 

SANTOS, F. 
N. dos 

Identificar as principais 
dificuldades de alunos do 

ensino médio em relação aos 
conteúdos de Genética, 
verificando os possíveis 

Existe uma heterogeneidade entre os alunos na avaliação das 
aulas com conteúdos de Genética. As aulas foram ministradas por 
uma única professora, na mesma Instituição de Ensino, indicando 

que cada estudante aprende de uma determinada maneira e 
evidenciando que diferentes estratégias de ensino devem ser 

SUGESTÃO: Assim, torna-se necessário o 
uso de metodologias diferenciadas, com o 

uso de materiais didáticos extras para 
complementação das aulas, visando 

resultados satisfatórios na compreensão dos 
conteúdos de Genética pelos alunos. 
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obstáculos à compreensão 
destes. 

utilizadas. A maior parte dos estudantes não obteve sucesso na 
aprendizagem dos conteúdos de Genética, devido à falta de 

atenção durante as aulas.  

As aulas expositivas, apenas com a utilização de quadro-negro e 
giz, não despertaram a curiosidade e o interesse de todos os 

alunos, deixando-os desmotivados. 

 Em relação às principais dificuldades apresentadas pelos alunos 
nas aulas de Biologia, com conteúdos de Genética destacam-se: os 

cruzamentos dos gametas na 1ª e 2ª lei de Mendel e do 
estabelecimento das proporções esperadas como resultado desses 

cruzamentos; compreender conceitos, entender a meiose e os 
movimentos dos cromossomos durante este processo e 
compreender os cromossomos em nível organizacional.  

178 

G 

Análise dos trabalhos 
apresentados na seção 
de ensino de Genética 
das Reuniões Anuais 

da Sociedade Brasileira 
de Genética 

ALMEIDA, J. 
S. 

 

Analisar as características e as 
tendências de produção do 

conhecimento sobre o Ensino 
de Genética no Brasil, 

tomando  como base empírica 
a produção apresentada no 

Congresso Brasileiro de 
Genética no período de 1994 a 

2007. 

Nos trabalhos apresentados em congressos de genética destacam-
se estudos realizados com recursos didáticos, concepções prévias, 
relação ensino-aprendizagem e a formação de professores. Ainda 

não é uma área consolidada em relação a pesquisa pois a 
quantidade de trabalhos apresentados oscila muito. 

Sem Sugestão. 

 

180 

G 

Os conhecimentos dos 
alunos do terceiro ano 
do ensino médio sobre 

temas da atualidade 
ligados à Genética 

Molecular 

 

OLIVEIRA, J. 
G. de 

Verificar se os alunos do 
ensino médio conseguem 
correlacionar os assuntos 

estudados em Genética com as 
questões presentes na sua 

realidade para que assim se 
tornem cidadãos capazes de 

entender e opinar sobre 
questões relacionadas aos 

avanços da ciência. 

 Os alunos apresentam concepções alternativas a respeito de 
questões práticas ligadas ao seu dia-a-dia e uma grande 

dificuldade em correlacionar os conteúdos aprendidos na escola 
com o que é veiculado pela mídia em geral.  

Os alunos têm dificuldades em entender como é realizado os 
exames de DNA, e porque ele é utilizado em testes de 

identificação.. Além das dificuldades em conhecer e entender os 
conteúdos, os alunos também apresentaram dificuldades de 

interpretação das questões provocando ainda mais erros. 

SUGESTÃO:  é necessário repensar os 
métodos de ensino utilizados buscando 

aumentar o interesse e o aprendizado dos 
alunos. É preciso empreender esforços para 

que o ensino de genética não apenas 
explique tecnologias do mundo científico, 
mas também prepare o aluno de Ensino 
Médio para ter um posicionamento ético 

frente aos avanços do conhecimento 
científico nas áreas de Engenharia Genética 

e Biologia Molecular. 
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189 

G 

Uso de modelos 
cromossômicos no 
ensino de genética 

 

MIRANDA, V. 
S. 

Analisar a contribuição dos 
modelos didáticos no 

aprendizado de genética. 

O uso dos modelos cromossômicos no ensino de genética 
contribui para estimular o interesse do aluno e facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Os alunos ao construírem seus modelos se sentem motivados a 
participar das aulas as quais se tornam mais dinâmicas e atrativas 

e esse contato estimula a curiosidade além de favorecer na 
visualização do que está sendo exposto. Ao se trabalhar com esse 
tipo de material, eles conseguem construir um modelo mental do 

conteúdo abordado. 

SUGESTÃO:  o uso de modelos didáticos, 
embora não seja a solução para os 

problemas de aprendizagem dos conteúdos 
de genética pode ser um grande facilitador 
desse processo, no entanto é necessário que 

o professor tenha segurança no 
conhecimento científico e na utilização 
desse recurso como material didático. 

206 

G 

O conhecimento dos 
alunos a respeito dos 

temas atuais de 
genética após 

participação em 
atividade de 
intervenção 

 

REIS, N. M. 

Verificar e analisar o 
conhecimento dos aluos sobre 
genética, especialmente sobre 
o DNA (abordando os temas: 
exame de DNA, clonagem e 

alimentos transgênico) 
posteriormente  a uma 

intervenção e identificar a 
importância dada pelos alunos 

à genética. 

Os alunos consideram os assuntos relacionados à genética como 
interessantes e importantes para a sociedade.  

A metodologia aplicada utilizando-se de recurso alternativo em 
cada encontro da intervenção foi eficaz promovendo  a 

aprendizagem e o desenvolvimento de uma visão crítica dos 
alunos.  Apesar de muitos alunos apresentarem dificuldades na 

compreensão de assuntos relacionados à genética, a utilização de 
recursos que promovam o estabelecimento de relações entre o 

conteúdo científico e o cotidiano do aluno é de extrema 
importância no processo de ensino aprendizagem. 

Sem Sugestão. 

 

212 

G 

Contribuições de 
atividades lúdicas no 
ensino de genética em 
aulas de Biologia do 

ensino médio. 

 

OLIVEIRA, A. 
R. de J. 

Investigar a interferência da 
ludicidade na motivação e no 

interesse dos discentes e as 
suas contribuições na 

aprendizagem do conteúdo de 
genética em aulas de biologia 

do ensino médio. 

Constatamos que o lúdico exerce um papel importante na 
aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, sendo que quando o 
professor utiliza um jogo, ou uma atividade diferenciada na sala 

de aula, esta torna as aulas mais interessantes, diferentes das aulas 
normais, estas últimas chamadas de monótonas.  

Por meio das atividades lúdicas os educandos compreendem os 
assuntos de forma mais clara fazendo com que os mesmos 

prestem mais atenção nas aulas além da existência da motivação, 
pois os alunos se tornam mais unidos e alegres, gerando uma 

melhor aprendizagem. 

Sem Sugestão. 

 

241 

Análise comparativa do 
conteúdo programático 
de genética abordado 

Elder Assis 
MIRANDA, E. 

Verificar qual o conteúdo 
programático referente à 
Genética é abordado nos 

Os professores que lecionam Biologia nos colégios estaduais de 
Jequié – BA possuem, em sua maioria, graduação em Ciências 

Biológicas e abordam em suas aulas os conteúdos de Genética com 

SUGESTÃO: como sendo importante ao 
professor de Biologia analisar de forma 
reflexiva seu currículo praticado no seu 
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G nos colégios estaduais 
de Jequié-BA frente aos 

livros didáticos e os 
PCNEM 

A. colégios Estaduais da cidade 
de Jequié-BA, examinando a 
influência dos PCNEM e/ou 

dos recursos didáticos 
utilizados pelos professores 

nessa programação. 

mais frequência na terceira serie do Ensino Médio. 
Paradoxalmente, há uma abordagem prematura de conteúdos que 

deveriam ser trabalhados nas 2ª e 3ª séries do EM sendo 
apresentados na 1ª série.  

O bum dos conteúdos mais citados foi os referentes à genética de 
transmissão, seguido por genética molecular e genética de 

populações.   

Todos os docentes afirmaram utilizar outros recursos didáticos, 
além dos livros, para complementar suas aulas. A internet foi o 
recurso mais utilizado pelos investigados, seguidos de revistas, 

jornais e outros livros didáticos.  

cotidiano escolar, em especial, os conteúdos 
relacionados à Genética, para diversificar e 

mediar aos seus alunos conhecimentos e 
aprendizagens genuínas, buscando sempre 

atualizar-se, pois seu papel é de grande 
importância como educadores e mediadores 

dos conhecimentos. 

 

 

244 

G 

Investigando a 
pesquisa educacional 

sobre o ensino de 
Genética no Brasil: um 

estudo baseado em 
dissertações e tese 

 

SARMENTO, 
F. O. 

Identificar os trabalhos 
produzidos sobre o Ensino de 
Genética no Brasil na forma de 

dissertações e teses, 
defendidas entre 1972 a 2006, 

assim como analisar as 
tendências das pesquisas em 

Ensino de Genética nesse 
período. 

Há uma concentração de estudos relacionados na forma de 
dissertações de mestrados, tanto na produção absoluta quanto ao 

longo do tempo, com um grande salto de produção a partir do fim 
dos anos 1990. Outra constatação foi que a região Sudeste e Sul do 
Brasil concentram os estudos na área, perfazendo um total de 83% 

da totalidade de tudo que já foi produzido na área.  

Os autores possuem, em sua maioria formação inicial em Ciências 
Biológicas. A maior parte dos estudos são voltados para o Ensino 
Médio e Ensino Superior. Além dessas constatações foi feito ainda 
uma análise de cada resumo do trabalho encontrado em um tópico 
específico do trabalho, identificando qual o foco temático de cada 

trabalho. 

Sem Sugestão. 

 

 

249 

G 

Uso terapêutico das 
células-tronco 

embrionárias, obtidas 
por meio de clonagem, 
segundo percepção dos 
acadêmicos de biologia 
da UESB – campus de 

Jequié, BA 

CARVALHO, 

J. B. de 

Identificar e discutir as 
percepções dos discentes do 
curso de Ciências Biológicas 

da UESB sobre o uso 
Terapêutico das Células-

tronco Embrionárias (CTE), 
obtidas por meio de clonagem 
na etapa de desenvolvimento 

embrionário denominado 
blastocisto. 

Verificou-se que 92% dos entrevistados afirmaram que células-
tronco embrionárias são células totipotentes, porém apenas 14% 
sabiam que no estágio de blastocisto é que são obtidas células-

tronco embrionárias.  

Somente 50% sabiam o que era clonagem terapêutica. Sobre a 
importância da utilização de células-tronco embionárias obtidas 
por meio de clonagem, a maioria falou sobre a relevância para a 

regeneração e o transplante de órgãos, contudo, 64% têm receio de 
que essas células possam ser utilizadas indiscriminadamente. No 

que se refere à Lei de Biossegurança que proíbe o uso de CTE, 50% 

Sem Sugestão. 
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discordavam desta decisão. Já sobre ser favorável ou não ao uso 
terapêutico das células-tronco embrionárias, 42% eram a favor e 

outros 42% eram contra. Sobre a abordagem deste conteúdo pelas 
disciplinas da graduação, os licenciandos citaram 7 delas, sendo 

predominante a disciplina de Histoembriologia Animal. Concluiu-
se que os licenciandos têm um conhecimento geral sobre células-
tronco, todavia, esse saber é insuficiente para quem futuramente 

lecionará Ciências e Biologia na educação básica. 

 

260 

G 

Influência do 
aprendizado de 
citologia para a 

compreensão dos 
conteúdos em genética 

 

MASCAREN
HAS, A. L. S. 

Examinar a seguinte questão: 
O aprendizado de Citologia é 
essencial para o aprendizado 

de conteúdos na área de 
genética? E identificar quais 
seriam os assuntos e a forma 
de superar essas barreiras. 

As análises dos dados ratificaram o que os poucos trabalhos na 
área já demonstraram e que as salas de aulas há muito tempo 
atestam, que o que vigora é um conhecimento momentâneo, 

visando um objetivo imediato, sem a preocupação com a conexão 
que o mesmo pode ter com assuntos futuros, aqui analisados na 

relação Citologia X Genética. 

Sem Sugestão. 

 

267 

G 

Uma proposta 
metodológica para o 
ensino de citologia 

baseada no enfoque 
CTS. 

 

LIMA, G. P. de 
S. 

 

Investigar os resultados da 
aplicação da abordagem CTS 

no Ensino de Biologia. 

 O curso realizado revelou-se uma interessante proposta para o 
ensino de conteúdos científicos, abrindo espaço em sala de aula 

para debates de questões sociocientificas e dá ensejo a mais 
estudos desse tipo nas diversas áreas da Ciência. 

Sem Sugestão. 

275 

G 

A compreensão de 
conceitos chave para o 

entendimento em 
genética entre 

acadêmicos do curso de 
Ciências Biológicas da 

UESB, Jequié - BA, 
Brasil 

SANT’ANA, 
M. R. 

Descrever a variação existente 
no conhecimento de genética 

básica  entre os acadêmicos do 
Curso de Ciências Biológicas 

da UESB, Jequié  –  BA, 
investigar e comparar o 

conhecimento dos alunos em 
fases distintas do curso, a fim 

de descrever quais as  
possíveis  dificuldades que 
esses alunos encontram na 

aprendizagem  da Genética. 

Os alunos do quarto, quinto e oitavo período tiveram melhor 
rendimento na conceituação de elementos ligados a Genética do 

que os alunos do primeiro e sexto período. Entretanto mesmo 
entre os estudantes mais preparados, uma parte deles respondeu 

alguma questão de forma errada. Dos conteúdos abordados 
encontram-se entre aqueles que os estudantes apresentaram maior 

dificuldade: Leis de Mendel, mitose e meiose, herança 
monofatorial e ligada ao sexo.   

SUGESTÃO: o ensino de Genética é 
extremamente importante, visto que se trata 

de uma área de conhecimento 
extraordinário para a formação do senso 

crítico e sua alfabetização científica. 
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277 

G 

Saberes e opiniões de 
discentes e docentes 

sobre a temática 
‘Células-tronco’ 

SANTANA, R. 
R. 

Verificar e analisar como o 
conteúdo células-tronco tem 
sido abordado nas salas de 

aula das escolas estaduais de 
Jitauna -BA. 

As análises dos dados reafirmam a necessidade de uma 
transformação no ensino básico com o objetivo de substituir a 
atual forma de ensino monótono e conteudista por uma forma 
dinâmica de ensino capaz de formar seus alunos em cidadãos 

críticos e cientificamente educados.  

A concepção dos alunos sobre o tema células-tronco é muito 
superficial e na maioria das vezes equivocada.  

SUGESTÃO: Quanto aos professores, 
apesar da preocupação em transmitir o 

tema, é necessário que haja um empenho 
maior no aprofundamento dos mesmos 

sobre o tema e no empenho de tornar suas 
aulas mais atualizadas com temas como o 

que vem tratando este trabalho, pois é 
importante que a sociedade através do 
ensino seja preparada para entender os 

avanços científicos de forma ética e 
responsável. 

 

 

290 

G 

Simulação do processo 
de síntese de proteínas: 
limites e possibilidades 

de uma atividade 
didática aplicada a 

alunos de ensino médio 

 

FONTES, G. O 

 

Testar e analisar o uso de uma 
atividade didática alternativa 
que, por meio de um modelo 

de papel, simula o processo de 
síntese de proteínas. 

A aplicação do modelo em questão apresentou alguns aspectos 
positivos como: motivação e aprendizado dos conteúdos mais 

diretamente relacionados com a tradução gênica, porém, foram 
notadas também algumas dificuldades, tanto para o professor que 

o utiliza, quanto para os estudantes.  

Algumas limitações impostas pelo modelo devem ser levadas em 
conta pelo professor, que deve destacar junto aos estudantes a 
essencialidade e importância do processo de síntese protéica. 

Sem Sugestão. 

 

 

295 

G 

Relações entre 
conteúdos de química e 
conteúdos de genética 

no contexto do curso de 
Ciências Biológicas 

 

SANTOS, M. 
F. 

 

Investigar se os estudantes 
relacionam os conteúdos das 

áreas exatas e biológicas, a 
partir da utilização correta dos 

conteúdos de química para 
responder determinadas 

questões de genética. 

Estudantes e professores confirmam que as disciplinas ligadas a 
Química devam ser pré-requisitos para as disciplinas ligadas a 

área de Genética. Porém, quando expostos ao questionário 
específico, poucos estudantes demonstraram capacidade para 
associar os problemas estudados pela genética causados por 

alterações químicas. 

Sem Sugestão. 
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OUTROS-EDUCAÇÃO 

Nº TEMA  AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÕES 

  
 
8 
Educ. 

Metodologia para o 
ensino de ciências: 
Novas Perspectivas 

DUARTE, L. 
A. 

Investigar o ensino de Ciências 
na escola fundamental, 
enfatizando o estudo de 

questões de natureza 
metodológicas que envolvem 
as aulas de ciências de 5ª a 8ª 

séries. 

Os resultados permitiram conhecer alguns elementos da visão 
tanto dos alunos como dos professores sobre o ensino de 
ciências, as quais incluem alguns estereótipos e noções 

idealizadas, sugerindo a necessidade de uma educação científica 
mais dinâmica, participativa e questionadora em nossas escolas. 

Sem Sugestão. 

 
 
20 
Educ. 

Análise qualitativa da 
prova de biologia e o 

perfil do alunado 
selecionado nos exames 

vestibulares da 
UESB/2002 

DIAS, F. P. Analisar a prova de Biologia 
especificamente, do concurso 

vestibular da UESB de 2002 de 
acordo comn professores 
especialistas em áreas da 

Biologia.  

Os resultados obtidos a partir da apreciação dos pareceres 
emitidos pelos professores especialistas permitiram a 

identificação de falhas na prova de Biologia do vestibular 2002, 
bem como foi possível emitir sugestões, visando aprimorá-la, 
para os próximos exames. No tocante aos alunos que foram 
selecionados pelo vestibular 2002 da UESB, dos cursos de 

licenciatura e bacharelado de Biologia foi possível traçar um 
perfil com suas principais características. 

Sem Sugestão. 

 
 
230 
 
Ed. 
Esp. 

Preparação dos 
professores da rede 

regular de ensino para 
receber alunos com 

necessidades especiais 
no município de Jequié- 

BA 

OLIVIEIRA, J. 
S. 

Verificar quais as maiores 
dificuldades relatadas pelos 

professores, principais 
envolvidos nesse processo, se 

eles estão preparados para 
receber esses alunos com 

necessidades educacionais 
especiais na sala de aula. 

Foi observado que 95% dos professores entrevistados afirmam 
não estar preparados para trabalhar com esse alunado.  

 Desse modo, como uma das maiores dificuldades relatadas 
pelos professores foi a falta de preparo dos mesmos para receber 
esses alunos, seria necessário um maior investimento público no 

aperfeiçoamento desses profissionais, assim como, maior 
interesse dos mesmos na busca de melhorar sua prática 
pedagógica objetivando desenvolver uma educação de 

qualidade para todos os educandos, independente de suas 
necessidades educacionais. 

SUGESTÃO: as escolas necessitam ainda de 
muitas adaptações físicas e estruturais, além 

de apoio especializado para se tornarem 
realmente acessíveis a esses alunos. 

 
 

23 
Educ. 

Análise qualitativa da 
prova de biologia e 

perfil dos alunos 
selecionados nos 

exames vestibulares da 

SANTOS 
NETO, J. S. 

Fazer uma análise sobre a 
qualidade de uma prova de 

biologia e o perfil dos alunos 
que ingressaram a 

universidade através da prova 

Em relação aos possíveis problemas encontrados e o que, 
precisaria ser corrigido. O perfil dos alunos do curso de Biologia 
de Jequié, selecionados por meio do vestibular UESB/2003, foi 

subsidiado através da aplicação de um questionário de pesquisa 
social aos estudantes, o que nos possibilitou extrair diversas 

informações a respeito desses egressos do 2º grau. 

Sem Sugestão. 
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UESB de biologia do vestibular da 
UESB/2003. 

 

 
 

25 
Biot. 

Concepções de alunos 
de ensino médio sobre 

transgênico 

SOUZA, L. S. Pesquisar o que alunos que 
concluíram o ensino 

secundário recentemente 
sabem ou entendem sobre os 

transgênicos. 

Entende-se a escola como disseminadora do conhecimento 
científico e agente de fundamental importância para a formação 

de cidadão críticos e conscientes, capazes de desenvolver 
análises sobre todos acontecimentos que o cercam no mundo 

atual. Assim, entende-se alguns alunos que concluíram o ensino 
secundário há pouco tempo e procurou-se saber o que eles 

sabiam sobre o tema, e se o que sabiam era fruto do 
conhecimento adquirido na escola ou por outros meios 

quaisquer. 

Sem Sugestão. 

26 

Biot. 

O conteúdo de vacinas 
em livros didáticos de 
ciências da 7ª série do 
ensino fundamental 

GOMES, L. P. Analisar o conteúdo vacinas 
em livros didáticos de ciências 

da 7ª série do ensino 
fundamental. 

A maioria dos livros não apresentou textos complementares 
como forma de viabilizar contextualização do assunto. As 

ilustrações traziam informações parciais e insuficientes para 
explicar o assunto, desenhos grosseiros também foram 

encontrados. Todos os exemplares trouxeram analogias e 
metáforas para facilitar a compreensão do assunto. 

SUGESTÃO: Face aos problemas encontrados, 
sugerimos que os autores revejam o 

tratamento que estão reservando para este 
assunto e que os professores fiquem atentos 

para suprir com vantagens as possíveis 
deficiências que podemos encontrar nos livros. 

 

 

48 

Educ. 

Uma experiência de 
aplicação do programa 

GBOL nas aulas de 
genética do ensino 

médio 

SILVA, A. A. Analisar o impacto da 
utilização do software GBOL 

no processo de ensino de 
tópicos específicos de Genética 
no Ensino Médio, em termos 

de melhoria de nível de 
aprendizagem, motivação e 

interesse dos alunos, por meio 
da aplicação de um minicurso 

juntamente com pré e pós-
testes. 

Os resultados indicam uma alteração no interesse e no 
aprendizado de Genética dos alunos, evidenciando, portanto a 

contribuição do software GBOL no processo de ensino-
aprendizagem. Esta experiência mostra que a utilização da 

informática por meio dos softwares educativos pode auxiliar o 
desenvolvimento de competências e interesses nos alunos, que 

muitas vezes sentem-se desestimulados, prejudicando o 
aprendizado. 

Sem Sugestão. 

63 

Educ. 

 

O uso da informática 
no ensino de biologia 
nos colégios públicos 

do município de Ipiaú-
BA 

OLIVEIRA, M. 
N. V. de 

Verificar o que professores de 
Biologia pensam sobre a 

utilização da informática no 
ensino de biologia para a 
melhoria da qualidade do 

ensino; levantar bibliografias 
já existentes sobre o tema; 

Ainda existem muitas carências quanto à implantação dos 
recursos da informática em aulas de Biologia na rede pública, 

existe também a abnegação por parte dos professores em inovar, 
e que na internet podemos encontrar sites de grande utilidade 
para o ensino de Biologia. Esperamos que o presente estudo 
possa contribuir para uma proposta educacional, auxiliando 

profissionais e estudantes da área de Biologia. 

Sem Sugestão. 
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levantar sites na internet 
relacionados à biologia e ao 
seu ensino e que podem ser 
utilizados em sala de aula 

como ferramentas para 
melhoria da qualidade de 

ensino. 

 

67 

Educ. 

A situação das imagens 
nos livros didáticos de 

Biologia do ensino 
médio: esclarecedora 

ou de atração 

SOUZA , N. B. 
de 

Analisou as imagens sobre 
Evolução em cinco livros 
didáticos de Biologia do 

ensino médio. 

As imagens, em sua grande maioria, representam esquemas de 
irradiação adaptativa ou embriologia comparada. As demais 
representam outros conceitos evolutivos, como homologia, 
órgãos vestigiais e convergência adaptativa. A maioria tem 

função ilustrativa, com finalidades estético-motivadora e/ou 
explicativa. Há conexão de conteúdos com a temática das 

imagens, porém, os textos escritos têm pouca interação com elas. 

Sem Sugestão. 

 

68 

Evol. 

Abordagem da 
temática evolução em 

livros didáticos de 
biologia. 

ALMEIDA. O. 
da S. 

Analisar como os livros 
didáticos de Biologia do 
ensino médio abordam o 

assunto em questão. 

Os livros didáticos abordaram a temática Evolução de maneira 
abrangente, dando ao aluno a oportunidade de visualizar o 

assunto de forma geral como um todo, mas, apesar disso, foram 
encontrados problemas em quase todos os critérios analisados, 
com exceção da presença e ausência de termos desconhecidos. 

SUGESTÃO: É de suma importância que os 
editores possam refletir e corrigir nas edições 
posteriores as defasagens encontradas, pois 

ajudará em uma melhor formação dos alunos. 
É desejável também que os docentes tenham 

uma preparação para selecionar os livros 
adequados e utilizar esses compêndios com 

certa autonomia. 

72 

Educ. 

Distribuição dos 
conteúdos de biologia 

nos exames 
vestibulares da UESB. 

SANTOS, R. P Identificar se existem áreas da 
Biologia que são abordados 
mais frequentemente nesses 

exames e demonstrar se a 
distribuição de conteúdos 

nessas provas pode direcionar 
o conhecimento dos 
estudantes de nível 

secundário. 

Percebe-se com isso que o processo seletivo acaba influenciado a 
condução das aulas de Biologia nas escolas públicas e 

particulares. 

Sem Sugestão. 

76 

Educ. 

Concepções de 
cidadania: um estudo 
com alunos do ensino 

médio no município de 

GONÇALVES,  
A. E. 

Discutir a concepção de 
cidadania e o reconhecimento 
de atitudes cidadãs por parte 

dos alunos do ensino médio de 

Foi interessante perceber que ter responsabilidade é, na visão 
dos alunos, o aspecto necessário ao exercício da cidadania, 

inclusive eles reafirmam que quando não se tem 
responsabilidade, torna-se mais difícil à prática da cidadania. 

SUGESTÃO: Os alunos estão, até certo ponto, 
esclarecidos quanto a importância do seu 
papel enquanto sujeitos no processo de 

transformação da realidade. Restaria saber até 
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Jequié – BA uma escola pública do 
município de Jequié-BA. 

Em relação às atitudes cidadãs, os alunos afirmaram que para o 
indivíduo ser cidadão é necessário respeitar o outro, saber 

dialogar, participar das questões políticas e atuar como 
voluntário. A participação nas questões políticas do país foi 

pouco citada pelos alunos. No entanto, ao mencionar os aspectos 
necessários para modificar a atual situação brasileira, eles 

relataram ações que exigiriam uma maior participação política 
das pessoas, tais como, mais investimento do governo, a 
participação do povo e a existência de bons governantes. 

que ponto eles estão exercendo sua cidadania 
na prática. 

 

 

 

79 

Educ. 

O ensino de biologia na 
visão de alunos do 

ensino médio de uma 
escola pública em 

Jequié-BA 

FONSECA, E. 
F. 

Realizar uma reflexão sobre a 
visão dos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio sobre o ensino 
de biologia. Identificar se este 
ensino está trazendo alguma 
transformação significativa e 

se de alguma maneira está lhe 
fornecendo subsídios para a 

compreensão do mundo 
natural que o cerca, além é 

claro de analisar as 
dificuldades apresentadas 

pelos alunos na aprendizagem 
de biologia. 

Os alunos vêem a biologia como a ciência que estuda a vida, 
onde se incluem para eles, o meio ambiente, os animais, plantas 

e o surgimento e as transformações dos seres vivos apesar de 
uma parte se referir à idéia de vida atrelada ao ser humano. 

Dentre os conhecimentos aprendidos nas aulas, muitos 
educandos não sabem especificar , entretanto, quando 

mencionam, se referem, principalmente, a genética, zoologia e 
evolução. 

As aulas de biologia são vistas  como satisfatórias, no entanto, se 
analisar a metodologia do professor uma parte dos alunos 

ressalta a necessidade dos educadores em diversificar mais as 
suas aulas.  

O ensino de biologia vivenciado na escola nos três anos é 
considerado como bom apesar de um grupo menor mencionar 

que existem algumas restrições, tais como ausência de 
laboratório, falta de interação entre os professores, ausência de 

biblioteca e falta de preparação antecipada das aulas. 

Sem Sugestão. 

 

84 

Educ. 

Concepções de alunos 
da 7ª série do ensino 
fundamental sobre o 
ensino de ciências em 

Jequié- BA 

CAVALCANT
E, L. M. 

Analisar as concepções dos 
alunos da 7ª série do ensino 

fundamental sobre o ensino de 
ciências na Escola Municipal 
Celi de Freitas, na cidade de 

Jequié-BA. 

O ensino de ciências é apresentado de modo fragmentado, 
memorístico e descontextualizado, com necessidade de se 

desenvolver atividades de ampliação deste conceito.  

A organização da escola, a formação dos professores e as 
metodologias utilizadas na aplicação dos conteúdos não 

ajudaram os alunos no reconhecimento da disciplina como algo 
interessante e necessário à sua formação. 

Sem Sugestão. 

 O professor de biologia ALMEIDA, C. Investigou de que forma os das dificuldades existentes na aquisição de tecnologias para uso  
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93 

Educ. 

e o uso da internet 
como fonte de 

informação a sua 
prática pedagógica 

M. recursos telemáticos têm 
contribuído para o 

enriquecimento da prática 
pedagógica. 

pessoal por parte dos professores, a maioria reluta em buscar 
informações inerentes à sua prática nas aulas de Biologia. 

Todavia, constatou-se também que os informantes têm 
consciência da importância da internet como meio que pode 
auxiliar no processo formativo como meio de informações 

complementares e, muitas vezes inéditas e polêmicas, desde que 
os conteúdos sejam selecionados de acordo com o senso crítico e 
a confiabilidade nas informações. Por outro lado, percebe-se que 

o interesse dos professores pelos meios telemáticos, por sua 
versatilidade, tem sido constante nos dias atuais, sendo que 

outros recursos também ao alcance do deles, podem ser 
utilizados paralelamente. 

o papel do governo e da escola é de fundamental importância 
nestes processos, seja apoiando o professor, seja fornecendo a ele 

o acesso aos meios de informações. 

106 

Ed. 
Esp. 

Síndrome de Down: 
Representações e 

reflexões 

NOVAES, S. P. 
de 

Pesquisar a representação de 
aluno a respeito da Síndrome 

de Down. 

Existe uma aceitação teórica dos portadores da Síndrome de 
Down sem, contudo registrar-se uma prática social 

correspondente.. 

SUGESTÃO: Neste sentido, recomenda-se que 
se trabalhe mais com as questões relacionadas 

à inclusão social dos indivíduos. 

 

 

109 

Biot. 

Percepção dos 
graduandos do curso 
de Ciências Biológicas 

Da UESB sobre os 
conceitos e as 
aplicações da 

biotecnologia na 
atualidade 

BRITO, A. C. Identificar e analisar o 
conhecimento dos licenciandos 

(calouros e formandos) do 
curso de Ciências Biológicas 
da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, Campus de 
Jequié sobre a biotecnologia. 

Há forte influência da mídia televisiva no olhar dos 
universitários sobre a biotecnologia.  

A universidade foi o principal meio para aquisição desse 
conhecimento. Em se tratando dos conceitos, associa-se a 

biotecnologia à melhoria da qualidade de vida ou à manipulação 
de organismos para determinadas finalidades. 

A universidade tem discutido pouco sobre a história da 
biotecnologia. Tem-se uma visão superficial em relação aos 

avanços científicos e tecnológicos cuja biotecnologia está 
inserida. 

Sem Sugestão. 

 

 

110 

Um perfil do uso da 
informática no ensino 
de biologia em escolas 

da rede pública 
estadual de Jequié-BA 

SILVA, A. B. 
Fazer um levantamento sobre 
o uso da informática no ensino 
de Biologia em escolas da rede 

estadual de Jequié-BA. 

A maior parte dos professores possui o hábito de utilizar 
computadores em suas em aulas de Biologia e o único recurso da 

informática usado é a internet. Dentre as principais barreiras 
quanto ao uso da informática para o ensino dessa disciplina 
estão a descapacitação de professores, o grande número de 
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Educ. alunos por quantidade de computadores disponíveis e a 
ausência de software específico para o ensino médio. Os 

estímulos audiovisuais foram apontados como os principais 
pontos positivos na utilização da informática para aulas de 

Biologia. Os professores entrevistados não se basea em teorias 
da educação para usar os computadores em suas aulas.  

 
 
 
 

113 
Educ. 

Indisciplina no ensino 
de biologia em escolas 
públicas de Jequié-BA. 

 

 

SOUZA, F. P. 

Verificar as ideias dos alunos e 
professores em relação à 
indisciplina nas aulas de 

Biologia, bem como analisar 
suas causas e as metodologias 
utilizadas pelos professores de 
Biologia em sala de aula, tendo 

como objetivo o controle da 
indisciplina. 

 A indisciplina,  é a falta  de disciplina que por sua vez é o 
cumprimento de  normas de condutas que deve ser seguidas e 
respeitadas. Em relação às causas da indisciplina, associam-se 

estas à metodologia e comportamento dos alunos, 
respectivamente.  

Para se obter disciplina em sala de aula vai depende do bom 
relacionamento entre professor-aluno. 

SUGESTÃO: Portanto, faz-se necessário que 
haja um processo de transformação quanto às 

medidas tomadas pelos educadores para 
solucionar o problema da indisciplina, 

entender as suas causas e repensar sobre as 
estratégias de mudanças. 

 
 

117 
 

Ed. 
Esp. 

O processo educacional 
de portadores de 

síndrome de down em 
uma escola 

especializada na cidade 
de Jequié-BA 

TAVARES, I. 
F. 

Verificar como vem ocorrendo 
a educação de pessoas 

portadoras de Síndrome de 
Down desenvolvemos uma 
pesquisa na Clínica Escola 

Maria Rosa, instituição 
especializada que presta 

atendimento a portadores de 
necessidades especiais. 

Apesar de toda dificuldade enfrentada pelos professores e 
alunos portadores de Síndrome de Down, pode-se observar uma 
relação afetiva bastante forte de ambos os lados e também a luta 

para tentar inserir o portador de necessidades especiais na 
sociedade, que é um direito como qualquer outro cidadão. 

Sem Sugestão. 

 

 

118 

Biot. 

BIOTECNOLOGIA: 
concepções e práticas 

educativas de 
professores de Biologia 

do ensino médio da 
cidade de Jequié-BA 

 

SILVA, J. de S. 

Analisar as concepções de 
Biotecnologia dos professores 
de Biologia do ensino médio e 

a abordagem da mesma em 
sua prática educativa. 

Os professores trabalham em sua prática pedagógica a 
Biotecnologia, argumentando que este assunto está ligado ao 

conteúdo da disciplina de Biologia, especialmente à Genética e 
por estar diretamente relacionado com a realidade dos 

educandos. 

Às estratégias utilizadas para a abordagem da Biotecnologia: 
debates, apresentação de trabalhos, pesquisas científicas na 
mídia, apresentação de seminários,  aula expositiva, filmes e 

estudo dirigido.  

O livro didático ainda tem um papel muito relevante ao se 

Sem Sugestão. 
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trabalhar tais temas, apesar de os professores utilizarem textos, 
revistas e jornais. 

Há uma dificuldade em discutir assuntos relacionados com a 
Biotecnologia nas salas de aulas devido: a carga horária ser 
reduzida, ter pouca disponibilidade do material, ser temas 

polêmicos de natureza ética, moral e social e, ao mesmo tempo, 
complexos e sua própria desatualização 

 

 

 

 

120 

Educ. 

A influência do curso 
de formação de 

professores de biologia 
na prática pedagógica 

dos docentes da 
Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia – 

UESB 

SANTOS, L. 
H. dos 

Analisar as modificações 
ocorridas na prática docente 

de professores universitários a 
partir de um programa de 

Formação de Professores em 
Biologia presente na 

Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB). 

Os professores formadores têm ideias diferentes sobre o perfil 
dos profissionais formados no curso de formação em serviço. 

 O profissional formado no curso de formação em serviço se 
diferencia do curso de formação inicial.  

Muitos formadores modificam sua prática ao trabalhar no curso 
de formação em serviço.  

A avaliação sofreu algumas alterações depois da passagem como 
docente pelo curso, de certa forma estas eram mais simples em 

relação às da formação inicial. 

 Os conteúdos foram selecionados de maneira superficial, sendo 
impressos de acordo com o aprendizado da turma. A relação 
professor-aluno presente no curso de formação continuada se 

mostrou diferenciada da formação inicial, sendo que esta é 
bastante estreita, visto que se trata de pessoas mais experientes e 

com toda uma vivência no âmbito sala de aula.  

Sem Sugestão. 

 
 
122 
Evol. 

EVOLUÇÃO 
HUMANA: 

conhecimento dos 
alunos ingressos no 
curso de Ciências 

Biológicas da UESB – 
campus de Jequié 

ALMEIDA, M. 
de S. 

Identificar e analisar o 
conhecimento dos alunos do I 
semestre do Curso de Ciências 

Biológicas da Universidade 
Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Campus de Jequié a 
respeito do assunto “Evolução 

Humana”. 

Os alunos já tiveram contato com o conteúdo de Evolução 
Humana nas aulas de Biologia dadas na 3ª série do ensino 

médio, todavia, eles apresentaram uma visão superficial e até 
equivocada sobre a temática, às vezes confundem a evolução 

humana com a biológica. Existem ainda outros fatores que 
interferem na assimilação do conteúdo, tais como, as concepções 

religiosas e antropocêntricas de alguns alunos. 

 

Sem Sugestão 

 
 

Temas transversais: SANTANA, P. Verificar as concepções que os os docentes têm conhecimento do que são temas transversais, Sem Sugestão. 
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123 
Educ. 

concepções de docentes 
de escolas estaduais do 
município de Jequié-BA 

Temas transversais: 
concepções de docentes 
de escolas estaduais do 
município de Jequié-BA 

F. A. de professores da Rede Estadual 
de Ensino têm acerca do 

conhecimento sobre temas 
transversais em educação. 

como trabalhá-los, como avaliá-los, quem deve abordá-los, qual 
o local mais indicado para essa abordagem se  somente na 

escola, se em casa, na comunidade, como disciplina ou não, por 
especialistas ou por todos aqueles que saibam e tenham a 

didática para se trabalhar transversalmente.   

Essa verificação positiva é diretamente ligada a criação, pelo 
MEC, dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - e cursos 
oferecidos pelos governos, os quais permitem que os docentes 
possam se preparar para trabalhar nessa nova perspectiva em 
sala de aula, apesar dessa prática não ser efetiva por todos os 
professores - sendo este fato verificado, também na pesquisa. 

 
 
124 
Evol. 

O olhar de professores 
de Biologia sobre o 
ensino de evolução 

ROCHA, R. S. Verificar as concepções que os 
professores da Rede Estadual 

de Ensino têm acerca do 
conhecimento sobre temas 
transversais em educação 

Atualmente o que se percebe é que as diversas teorias que têm 
sido adotadas para explicar a evolução têm provocado 

equívocos no processo ensino-aprendizagem, no momento de 
ensinar os conceitos de evolução. Os temas mais polêmicos, que 
envolvem a evolução, dizem respeito aos aspectos científicos e 

religiosos (criacionismo e evolucionismo).  

Tratar deste tema em sala de aula necessita precauções e 
conhecimentos, mas muitas vezes, essas qualidades faltam em 
alguns professores, não somente pela falta de conhecimento, 

mas, por deficiência na formação dos mesmos. 

Sem Sugestão. 

 
 
 
130 
Educ. 

O uso da informática 
educacional: um perfil 
perspectivo na visão de 

professores de escola 
pública 

ALMEIDA, F. 
B. 

Traçar um perfil perspectivo 
da utilização da informática 

educacional na visão de 
professores da escola pública, 
verificando-se a importância 

de se utilizar esse recurso 
tecnológico como forma de 
apoio e aprimoramento dos 

conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula. 

 A informática educacional se faz presente em nosso dia-a-dia 
permeando mudanças significativas no processo ensino-

aprendizagem  na prática docente, sendo este, utilizado de 
forma adequada e contribuindo assim, para a autonomia dos 

educandos e reflexão acerca dos conteúdos trabalhados. 

SUGESTÃO: Em virtude de muitas evoluções 
no uso da informática educacional, propomos 
mudanças na forma de ensino, preparação do 

docente para acompanhar a evolução 
tecnológica de forma a inserir novas 

metodologias de trabalho, bem como, a 
utilização adequada do computador na escola 

para que os educandos possam com esse 
recurso, pensar, fazer reflexões e expressar 

livremente suas ideias ampliando seus 
conhecimentos. 

 
 
132 
Educ. 

O uso da imagem no 
ensino de ciências: 

contribuição ou ação 

SOUSA 
FILHO, H. R. 

Verificar quando, como e 
porque as imagens são usadas 

no ensino de Ciências, 

Os educadores possuem o hábito de usar imagens no dia a dia 
de sala de aula, notoriamente nos conteúdos dos seres vivos, 
anatomia humana e citologia, alguns professores possuem a 

Sem Sugestão. 
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inócua à 
aprendizagem? 

buscando possibilitar uma 
reflexão das suas 

potencialidades de acordo a 
sua leitura. 

ideia de imagem somente como representação visual do tipo 
cinematográfica ou televisiva.  

Os motivos de utilizar imagens no ensino de Ciências são: 
motivar, estimular, facilitar a aprendizagem, diminuir a 

abstração e diversificar a aula.  

Os educadores não estão alcançando o potencial almejado com 
as imagens, devido a terem limitações no uso, o que, muitas 

vezes, causa uma ação inócua à aprendizagem. 

 
 
 
136 
Educ. 

Concepções dos 
professores do ensino 
fundamental sobre a 
experimentação de 
Ciências em sala de 

aula 

SILVA, K.  R. Conhecer as concepções dos 
professores de ensino 
fundamental sobre a 

experimentação de ciências em 
sala de aula. 

Os professores tratam a experimentação e as aulas práticas como 
sinônimos, bem como, ao se falar de aulas práticas ou 

experimentação, vêm logo em suas mentes o conceito de 
laboratório bem equipado, com materiais diversos, ou ainda, 
tem-se a visão de laboratório como lugar onde se transmite o 

conteúdo ou como o local onde se incentiva o aluno através da 
realização de atividades.  

 

SUGESTÃO - Sabendo-se da importância da 
experimentação e de práticas para as aulas de 
ciências e ainda da realidade de milhares de 

escolas brasileiras em que não existe 
laboratório e por vezes falta até materiais 

básicos, podemos sugerir que aulas práticas e 
experimentos podem ser realizados sem o 

laboratório. 

 
 
 
145 
Educ. 

Aulas Práticas de 
Biologia em escolas 

estaduais de Jequié-BA 

MOARES, R. 
C. S. 

Saber as razões pelas quais os 
professores utilizam ou não as 
atividades experimentais no 

Ensino Médio. 

Existem vários motivos que dificultam a realização das aulas 
práticas como: falta de espaço e materiais para estruturação do 

laboratório, carga  horária reduzida que dificulta o planejamento 
e execução de tais atividades, políticas salariais defasada e uma 
ausência, na formação acadêmica, de discussões relacionadas ao 

tema.  

 

SUGESTÃO: é importante salientar a 
necessidade de um esforço conjunto entre as 

escolas, o estado e as universidades, cada qual 
assumindo seu papel na promoção das 
atividades práticas, já que as mesmas 
constituem uma modalidade didática 

importante para a formação social e humana 
dos alunos. 

 
 
146 
Educ. 

A informática como 
instrumento didático 

para o ensino de 
Biologia 

BATISTA, R. 
M. S. 

Verificar o uso da informática 
como instrumento didático 
para o ensino de Biologia. 

Destaca-se a importância e contribuição da informática para o 
ensino de Biologia bem como o valor do professor no ensino 

onde a informática é o instrumento que viabiliza a 
aprendizagem.  

O uso do computador nas aulas de Biologia, a construção do 
conhecimento embrenhou-se por outros rumos, pois, as 

estratégias e métodos de aprendizagem encaminharam o 
aprendiz a uma experiência mais autônoma. Passou-se a 

trabalhar com uma multiplicidade de recursos: imagens, sons, 
palavras, cores, movimentos tornando a aprendizagem mais 

SUGESTÃO: salientamos que a contribuição 
que a informática traz para o ensino é um 
caminho para novas pesquisas, visando 

sempre à melhoria da qualidade no processo 
de ensino-aprendizagem, especialmente no 

ensino de Biologia. 
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independente, desvinculada da instrução direta e explícita via 
professor. 

 
 
 
 
153 
Ed. 
Esp. 

Inclusão de portadores 
de Síndrome de down: 
uma visão comparativa 
de professores da rede 
regular de ensino e de 
escolas especializadas 

SOUZA, C. S. 
S. 

 

Verificar de que forma a 
inclusão dos alunos 

portadores de Síndrome de 
Down vem sendo percebida e 

desenvolvida pelos 
professores da rede regular e 
especializada na perspectiva 
de contribuir para discussão 

em torno da questão da 
inclusão de tais alunos em 

classe regular. 

Os professores afirmam que não estão preparados para trabalhar 
com o aluno especial. Acreditam que as escolas necessitam ainda 

de muitas adaptações físicas e estruturais, além de apoio 
especializado para se tornarem realmente acessíveis a esses 

alunos.  

Uma das maiores dificuldades relatadas pelos professores foi a 
falta de preparo dos mesmos para receber esses alunos.   

SUGESTÃO: seria necessário um maior 
investimento público no aperfeiçoamento 
desses profissionais, assim como, maior 

interesse dos mesmos na busca de melhorar 
sua prática pedagógica objetivando 

desenvolver uma educação de qualidade para 
todos os educandos, independente de suas 

necessidades educacionais. 

 
 
 
161 
Educ. 

A utilização de aulas 
práticas na visão de 
universitários de um 

curso de biologia 

PARAGUAI, 
L. N. 

Verificar as ideias que os 
alunos do primeiro e do 

quinto semestre do curso de 
Biologia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB, campus de Jequié, 
apresentam a respeito das 

aulas práticas, nas disciplinas 
que cursaram ou estão 

cursando. 

O trabalho traça então, em relação aos discentes, um perfil com 
base em pensamento e idéias de alunos de uma situação desses 
métodos de ensino dentro da universidade. Diante destas idéias 

discutimos o quanto estes momentos são importantes para a 
formação do futuro biólogo. 

Sem Sugestão 

 

 

170 

Ed. 
Esp. 

A (in) clusão de alunos 
surdos nas aulas de 
Biologia: visão dos 

alunos surdos e suas 
professoras 

MIRANDA, E. 
A. 

 

Analisar e descrever como tem 
sido o ensino de Biologia para 
os alunos surdos incluídos em 

classes da rede pública de 
educação na cidade de Jequié-

BA, bem como perceber a 
visão das suas respectivas 
professoras da disciplina 

frente a sua inclusão. 

Tratou sobre a motivação desses alunos em aprender a 
disciplina de Biologia e foi observado que todos gostam da 

disciplina e almejam aprendê-la. Em relação à compreensão dos 
mesmos sobre os conteúdos e as dificuldades encontradas para o 
seu aprendizado, eles demonstraram que conseguem aprender 

um pouco, mas ainda apresentam dificuldades com a 
nomenclatura específica da disciplina e, no que se refere à 

comunicação com o professor, apesar de todos terem intérpretes 
que lhes auxiliam nesse processo.  

Às professoras, responderam que sentiram medo e insegurança 
quando receberam um aluno surdo. Apontaram a comunicação 

como principal dificuldade na educação inclusiva, mas, que 

SUGESTÃO: é necessário uma capacitação 
profissional para que se possa contribuir para 

a inclusão real dos alunos. A educação 
inclusiva é aquela que consegue oportunizar a 

todos igualmente, isso não significa 
homogeneizar todos, mas tratar cada um 

respeitando suas particularidades. 
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segundo elas, com a presença do intérprete o trabalho é 
facilitado.  

 
182 
Evol 

Um estudo de revisão 
bibliográfica sobre 

pesquisas que enfocam 
o Ensino de Evolução 

SILVA, M. G. 
B. da 

Analisar as pesquisas que 
enfocam o ensino de evolução. 

A análise permitiu caracterizar algumas tendências dessa 
produção com base nos seguintes descritores: autor; tipo de 

publicação; ano (apresentação ou defesa); instituições de origem; 
titulação; distribuição geográfica; nível de ensino e foco temático 

(problemáticas investigadas). Espera-se com o trabalho 
contribuir para a ampliação da divulgação das pesquisas no 

campo do Ensino de Biologia e, em específico, daquelas 
dedicadas a investigar a realidade do Ensino de Evolução em 

nossas escolas. 

 

Sem Sugestão. 

 
 
 
197 
Biot 

Biodiesel: um tema 
contemporâneo no 
ensino de Biologia 

BARRETO, F. 
O. 

Analisar as concepções dos 
estudantes do ensino médio 

sobre o tema biodiesel. 

É essencial a inclusão de temas contemporâneos, como o 
biodiesel, no ensino médio. Os alunos sugeriram palestras, 

oficinas e a sala de aula como espaço de discussão e 
aprendizagem sobre esta temática, sendo que revelaram não 

terem percebido a abordagem deste tema em nenhuma 
disciplina. 

 

SUGESTÃO: é necessário que o processo 
educativo inclua novos conteúdos no ensino 
médio conectando os conhecimentos atuais 

com a realidade do estudante, utilizando 
diferentes metodologias, para que este perceba 
a ligação entre ciência, tecnologia e sociedade, 
essencial para seu posicionamento crítico em 

diferentes situações no seu cotidiano. 

 
 
 
 
 
205 
 
Educ. 

Experimentação, 
Aspectos Lógicos, 
Pedagógicos e a 

Biologia. Ex: aplicação 
de um teste de análise 

combinatória numa 
abordagem piagetiana 

BATISTA, N. 
da S. 

Verificar se os alunos do 
Ensino Médio apresentam 

uma análise combinatória, que 
é indispensável ao 

pensamento hipotético-
dedutivo e se o professor 

considera o nível cognitivo do 
estudante nas provas de 

Biologia. 

Dois, dos seis alunos, ainda não desempenham a análise 
combinatória, estando no período das operações concretas. Estes 

alunos terão muita dificuldade na aprendizagem das Leis da 
Hereditariedade, pois ainda não possuem a operação cognitiva 

implícita neste conteúdo, a análise combinatória.  

Ao analisar as avaliações escritas, percebemos que os 
professores não estão considerando o nível cognitivo de seus 
alunos, já que encontramos adolescentes do terceiro ano do 
Ensino Médio operando no estágio concreto e, as avaliações 

exigem a aplicação da análise combinatória, estrutura que estes 
alunos ainda não dispõem, pois esta só existe a partir do período 

formal. Estas conclusões podem explicar parte dos resultados 
considerados como insatisfatórios pela escola.  

SUGESTÃO: À medida que compreendemos 
que alguns alunos “não aprendem” não 

porque são desinteressados, mas porque não 
possuem estruturas cognitivas adequadas para 
a aprendizagem de determinados conteúdos, 

buscamos alternativas de ensino. Neste 
sentido, a escola deve proporcionar atividades 

que permitam o desenvolvimento de 
estruturas cognitivas do período formal, 

buscando uma aprendizagem efetiva. 

 

 

Avaliação do ensino de 
biologia em escolas 
estaduais de ensino 

SANTANA, P. 
S. 

Identificar se este ensino de 
biologia está trazendo alguma 
transformação significativa e 

Os alunos vêem a biologia como a ciência que estuda a vida, 
apesar de uma parte se referir a ideia de vida atrelada ao ser 

humano. Os dados da pesquisa revelaram também que os 

SUGESTÃO: Assim, evidencia-se a 
necessidade de repensar as formas de 

abordagem do conteúdo, utilizando-se das 
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207 

Educ. 

médio mediante o olhar 
dos discentes 

se de alguma maneira está lhe 
fornecendo subsídios para a 

compreensão do mundo. 

alunos desejam mudanças na forma de abordagem do conteúdo 
e percebem, com clareza, a necessidade da diversificação das 

metodologias de ensino, por parte dos professores. 

diversas formas de estratégias de 
aprendizagem, ampliando assim sua rede de 

significados e consequentemente 
proporcionado aos discentes, o 

desenvolvimento de uma aprendizagem 
significativa. 

 

 

210 

Educ. 

A importância do uso 
de aulas práticas no 

ensino de ciências das 
escolas públicas de 

Jequié 

ALMEIDA, T. 
A. 

Identificar a importância do 
uso das aulas práticas dentro 
do ensino de ciências para o 

processo de ensino-
aprendizagem do aluno. 

A utilização de aulas práticas no Ensino de Ciências contribui 
para despertar o interesse e a participação dos alunos pelo 

conhecimento e facilitar o aprendizado, tornando as aulas mais 
dinâmicas e criativas.  

O uso de aulas práticas pode contribuir para o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos, no entanto, é importante que o 
educador tenha bastante clareza dos objetivos do seu trabalho e 

compreenda a importância da articulação entre a teoria e a 
prática realizada em sala de aula. 

Sem Sugestão. 

 

 

 

13 

Educ. 

Estudo avaliativo da 
estratégia metodológica 
escola ativa: análise de 

uma classe 
multisseriada da escola 
alfa, no município de 

Gongogi – Ba 

LIMA, A. C. L. Identificar e discutir o 
processo de implantação da 

estratégia metodológica Escola 
Ativa na cidade de Gongogi-
BA e analisar a contribuição 
dessa estratégia na melhoria 
da prática docente de uma 

classe multisseriada de uma 
escola localizada no referido 

Município. 

Os benefícios advindos da implantação da Escola Ativa foram a 
possibilidade de colocar em debate a educação do campo no 

município, com a melhoria do desempenho dos educandos na 
leitura e escrita, bem como entendimento crítico das outras áreas 
do conhecimento, e do compromisso com a aprendizagem real, 

onde educandos entendem-se como responsáveis com a 
aprendizagem, assumindo posturas diferenciadas com a nova 

compreensão de mundo e de organização social, conjuntamente 
com a visão critica do local onde vivem e as maneiras de 

melhorar para terem vida plena no campo. 

 Existem dificuldades com a rotação de professores, fomentado 
por motivos políticos, agravada por falta de regulamentação no 
plano de cargos e salários do magistério, bem como no início da 
implantação da metodologia, a quebra de paradigmas devido às 
concepções apresentada, minimizada através dos microcentros e 

capacitações em serviço.   

A Progressão Continuada, como forma de desenvolvimento 
continua do currículo sem mecanismos de retenção evidenciou 

se maior compromisso com a aprendizagem do aluno. A 
estratégia consolidava seus elementos e instrumentos de 

 

Sem Sugestão. 
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maneira coordenada colaborando no desenvolvimento da 
educação, permitindo ao professor (a) uma visão mais ampla da 

realidade dos educandos e consequentemente tornando mais 
eficiente o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

216 

Educ. 

Perspectivas e 
envolvimento de 

professores da 
educação ‘’’ do 

município de Jequié-BA 
em atividades de 

formação continuada 

GUSMÃO, F. 
B. 

Verificar o nível de 
envolvimento de alguns 

professores da rede pública de 
ensino de educação básica do 
município de Jequié-BA  em 

atividades de formação 
continuada e analisar como os 
professores têm avaliado essas 

atividades. 

Os professores do município reconhecem a necessidade das 
atividades de formação continuada como um meio essencial 

para o aperfeiçoamento e reformulação de suas práticas 
pedagógicas frente aos avanços científicos e tecnológicos 

contemporâneos.  

As atividades que obtiveram maior número de participações 
foram os congressos, simpósios e encontros, pois, foi ressaltado 

que estas atividades permitem a conciliação do tempo 
disponível com o exercício do trabalho.  

SUGESTÃO: é necessário um incentivo maior 
por parte dos governantes para a formação 

continuada dos professoress, haja visto que, os 
incentivos provenientes dos órgãos públicos 
encontram-se restrita a parcela dos docentes, 

fazendo com que estes custeiem sua 
participação por meio de recursos do próprio 
salário. Entretanto, a oferta desses cursos pelo 

Estado ou Município tem-se dado mais 
frequente. 

 

 

220 

Educ. 

A motivação no 
processo de ensino-
aprendizagem de 

Ciências. 

DIAS, L. F. Identificar os fatores que 
motivam os alunos no 

processo de ensino-
aprendizagem de Ciências. 

O processo de motivação no ensino-aprendizagem de Ciências 
se dá quando através de fatores extrínsecos e intrínsecos como: 

segurança e domínio do professor quanto ao conteúdo abordado 
em sala de aula: afinidade entre educando e educador, bem 

como educando e a disciplina: a utilização de recursos 
metodológicos e didáticos: a estrutura da instituição de ensino; a 

participação da família e a motivação do educando. Buscar 
estratégias que motivem os envolvidos não é tarefa fácil. 

Educando e educadores apresentam comportamentos e opiniões 
diversas, mas, que visam atingir em âmbitos gerais objetivos 

comuns no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem 
de Ciências.  

SUGESTÃO: É sabido que não há modelo ideal 
pré-estabelecido que comporte a diversidade 

de poder encontrar em uma instituição de 
ensino. Tendo em vista que todos os 

envolvidos no processo devam tentar 
encontrar maneiras motivadoras que facilitem 

o processo de ensino-aprendizagem de 
Ciências. 

 

 

223 

Educ. 

Formação em serviço: 
uma análise do curso 

De magistério superior 
Da UESB 

SOCORRO, N. 
C. F. dO 

Analisar de que forma o curso 
de Formação de Professores 

em Educação Infantil e Séries 
Iniciais do ensino fundamental 
da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia - UESB tem 

contribuído para a prática 
pedagógica das professoras 

participantes. 

O tempo de docência dos entrevistados dessa pesquisa variou 
entre 6 a 20 anos, a formação anterior ao do curso atual, foi o 

magistério;  

O papel social do professor é ajudar na formação de cidadãos 
críticos, capazes de mudar sua realidade;  

A avaliação do curso de Formação de Professores da UESB, foi 
dita como excelent, porém há uma exigência quanto as 

mudanças da prática pedagógica. 

Embora as professoras tenham engajado no curso em virtude da 

 
Sem Sugestão. 
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legislação, o mais importante foi a aquisição de novos 
conhecimentos adquiridos que possibilitaram a melhora da 

prática pedagógica em sala de aula.  

228  

Educ. 

 

A internet e a pesquisa 
escolar no ensino de 
Biologia em escolas 
públicas de ensino 
médio na cidade de 

Jequié-BA 

OLIVEIRA, Y. 
M. de 

Verificar e analisar o uso da 
internet por alunos do ensino 
médio em escolas públicas do 

município de Jequié-BA na 
disciplina de Biologia, com 
ênfase nos seus trabalhos 

escolares e o papel do 
professor como mediador 

destas pesquisas. 

A participação do professor nesse processo de mediação entre 
aluno e pesquisa escolar com auxílio da web é evidenciada e 

expressiva. Todo aparato dinâmico que a informática, 
especialmente a internet, possui com agilidade, recursos 

diversos. 

SUGESTÃO: Especialmente a internet, possui 
com agilidade, recursos diversos que atraem 

os alunos para a rede como fonte de pesquisa. 
Nesse sentido, é  necessário que ocorram 

reestruturação da ordem educacional, além da 
extrema necessidade da formação continuada 

dos professores para o uso de tecnologias 
informais e de comunicação (TIC’s) em 

atividades de pesquisa na escola. 

242 

Educ. 

Avaliação da 
aprendizagem: um 
estudo das práticas 

avaliativas utilizadas 
no curso de Biologia da 

UESB/Campus de 
Jequié 

SARDINHA, 
E. L. 

Analisar as práticas avaliativas 
existentes no curso de Ciências 

Biológicas da Universidade 
Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Campus de Jequié, 

investigou-se as concepções e 
crenças de discentes deste 

curso em relação às avaliações 
desenvolvidas nas diferentes 

disciplinas do curso. 

No curso de Ciências Biológicas da UESB/Campus – Jequié 
ainda existe o predomínio do modelo de avaliação 

tradicionalista. Os discentes do curso apresentam-se com 
conceitos de senso comum sobre as diferentes concepções de 

avaliação.  

 

SUGESTÃO: há uma real necessidade de 
atenção, investimento e mudança com respeito 
às concepções e atitudes na área de avaliação 
da aprendizagem, para que essa não continue 

sendo desvinculada do processo de ensino-
aprendizagem, como se nada tivesse haver 

com este tema. 

251 

Educ. 

A pesquisa em ensino 
de Biologia no Brasil: 

um estudo baseado em 
dissertações e teses 

defendidas em 2005 e 
2006 

ANJOS, M . da 
S. 

Analisar a produção 
acadêmica sobre Ensino de 

Biologia em termos 
quantitativos e qualitativos 
considerando descritores 

previamente estabelecidos. 

 Existen um quadro de evolução das DTs sobre ensino de 
biologia nos anos analisados, os autores e orientadores que se 

destacam neste campo, as principais instituições que atualmente 
realizam esses estudos, sua distribuição entre as regiões 

brasileiras, dados sobre  titilação, bem como o investimento das 
agências financiadoras no fomento a essa subárea de pesquisa. 
Apresentamos detalhes sobre os níveis escolares privilegiados, 

as subáreas da Biologia que são objeto de atenção dos 
pesquisadores e, as tendências em termos de temáticas e 

principais problemáticas sob enfoque nos estudos investigados. 

 
Sem Sugestão. 

262 

Educ. 

Caracterização da 
prática pedagógica de 

professores de Ciências: 

VASCONCEL
OS, C. B. 

Construir uma tipologia para 
caracterização das práticas 

pedagógicas de educadores, 

Os docentes apresentam-se ecléticos quanto à apropriação das 
abordagens pedagógicas, utilizando elementos das diversas 
abordagens, embora haja uma predominância da abordagem 

SUGESTÃO: Há uma necessidade de 
mudanças tanto na prática docente, como na 

infraestrutura das escolas, na aquisição de 
recursos, pois os professores têm alegado que 
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um olhar sobre suas 
práticas metodológicas 

bem como caracterizar essa 
prática de aulas.Verificar os 

tipos de abordagens 
metodológicas utilizadas pelos 
professores em suas aulas de 

Ciências e as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 

tradicional, considerando as dificuldades enfrentadas quando a 
infra-estrutura e recursos disponíveis.  

 

suas aulas poderiam ser melhores, caso 
dispusessem dos recursos necessários para 

uma aula de ciências alternativa, dinâmica e 
motivadora. 

265 

Evol. 

O desenvolvimento do 
pensamento evolutivo 
no Ensino de Zoologia 

dos Invertebrados: uma 
análise focando o curso 

de graduação em 
Ciências Biológicas da 

UESB/ Jequié-BA 

PAIM, F. G. Verificar se as disciplinas de 
Zoologia de Invertebrados (I, 
II e III), no contexto do curso 

de graduação em Ciências 
Biológicas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Campus de Jequié, 
conduzem os discentes a 
construir uma percepção 

estruturada ou sistematizada 
do pensamento evolutivo. 

Os estudantes não compreendem a história evolutiva dos grupos 
de invertebrados, apesar dos resultados das análises dos planos 

de ensino e entrevistas com os professores apontarem uma 
preocupação em trabalhar com a perspectiva evolutiva nas suas 

disciplinas.  

O ensino de Zoologia numa perspectiva evolutiva permitiria aos 
alunos compreender os diversos fenômenos biológicos da 

história da vida na terra e assim reunir e interpretar a dinâmica 
do passado para explicar o presente.  

SUGESTÃO: é necessário intensificar as 
discussões sobre a história evolutiva dos 
invertebrados, no contexto do ensino das 
referidas disciplinas, possibilitando aos 

estudantes uma visão sintética dos diversos 
acontecimentos que permitiram a diversidade 

dos seres vivos. 

 

272 
Educ. 

Aulas práticas para o 
ensino de Biologia no 

olhar de docentes 

ANDRADE, L. 
A 

Verificar a aplicação das aulas 
práticas aliadas aos conteúdos 

em sala de aula e quais as 
dificuldades encontradas para 

a aplicação dessas aulas no 
Ensino Médio. 

Os docentes reconhecem a importância das aulas práticas, 
embora sejam muitas as dificuldades que eles relatam como falta 

de espaço adequado, material de apoio e reagentes. 

 
Sem Sugestão. 

 

 

274 

Educ. 

O ensino de ciências em 
turmas de Educação de 

Jovens e Adultos 

SANTOS, M. 
N. 

Identificar e analisar as 
principais dificuldades e 

dilemas presentes no ensino 
de Ciências, em turmas de 

EJA, do ensino fundamental. 

Os docentes têm pouco tempo de experiência com a EJA, e em 
sua maioria não tem um ensino voltado para turmas de jovens e 
adultos. A  maioria dos jovens têm afinidade com a disciplina de 

Ciências. 

 São oriundos da escola pública. Vários são os motivos que 
levaram esses jovens a estarem fora do ambiente escolar, sendo o 

trabalho um dos principais fatores que influenciam na 
desistência ou abandono da escola.  

SUGESTÃO: necessidade de um currículo 
voltado para o ensino não regular, sendo este 

um aspecto ímpar para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem com estes jovens e 

adultos que voltaram para a escola. 

276 

Educ. 

Propostas 
metodológicas e o 

estudo de ciências no 

LOPES, R. dos 
S. S. 

Planejar uma sequência 
didática para aulas de 

Ciências, o desenvolvimento 

As propostas adotadas foram bem aceitas pelos alunos e 
atingiram o objetivo motivacional através da maciça 

participação nas discussões e interesse em conhecer mais a 

Sem Sugestão. 
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nível fundamental desta sequência em sala-de-
aula, e a avaliação dos seus 

efeitos em termos de 
aprendizagem dos alunos. 

respeito do Filo estudado. 

279 

Ed. 
Esp. 

Dificuldades de 
portadores de 

deficiência visual em 
sala de aula no ensino 
de Ciências no ensino 

fundamental 

NUNES, V. H. 
C . 

 

Caracterizar e mapear as 
dificuldades de aprendizagem 
de discentes com Deficiência 

Visual em aula de Ciências do 
Ensino Fundamental, bem 

como analisar como os 
docentes lidam com essas 

situações e quais contribuições 
são acrescentadas. 

Os deficientes visuais, ainda, enfrentam muitas dificultes para a 
aprendizagem, como a incompreensão e despreparo da família; 

falta de preparação dos docentes; salas de aula muito cheias; 
muito barulho nas aulas; falta de materiais didáticos e recursos 

específicos, dentre outros. Mesmo com as dificuldades 
enfrentadas, os docentes se esforçam para possibilitar, da melhor 
forma possível, o processo de aprendizagem, propondo diversas 

formas de trabalho.  

Existe uma boa interação da escola regular com o Centro de 
Apoio, que auxilia na preparação das atividades e até mesmo do 

próprio docente, facilitando a aprendizagem e a inclusão das 
pessoas com deficiência visual. 

SUGESTÃO: Ressalta-se, que é preciso maior 
envolvimento da família, da escola e da 
sociedade, no sentido de cobrar políticas 

públicas mais eficazes e eficientes na 
promoção da inclusão social. 

 

284 

Educ. 

Aulas de campo no 
ensino de Ciências para 
o ensino fundamental. 

OLIVEIRA, C. 
S. de. 

Analisar se as atividades de 
campo são introduzidas pelos 

professores no ensino de 
Ciências, ainda verificar seus 

conceitos sobre essas 
atividades. 

Algumas das dificuldades dos docentes em ensinar Ciências: 
não ter a formação apta para lecionar tal disciplina. Além da 
falta de apoio escolar para a realização de aulas de campo.  

O conceito para aulas de campo é o que acaba desmotivando os 
professores a realizá-las, pois os mesmos associam essas aulas 

com viagens ou excursões, o que torna inviável financeiramente 
para os colégios públicos, devido a dificuldade de transporte 

para deslocar uma grande quantidade de alunos. 

 
 

Sem Sugestão. 

 

285 

Educ. 

A postura do professor 
de Ciências e Biologia 
diante de situações de 

controvérsia: um 
estudo exploratório 

 

GOMES, C. N. 
S. 

Analisar a postura dos 
professores de Ciências e 

Biologia diante das discussões 
referentes a temas polêmicos 
que aparecem nas aulas de 

Ciências e Biologia. 

As professoras discutem assuntos polêmicos em sala, tendo uma 
postura ética, permitindo que suas aulas desenvolvam sua 
capacidade crítica e formulem suas opiniões; no sentido do 

professor não impor seu ponto de vista ao educando. 

 Houve uma preocupação das docentes em ouvir primeiro os 
conhecimentos prévios dos alunos, as informações que eles 

possuem em relação a cada tema.  

Há uma preocupação em discutir com os educandos a 
valorização da vida e a influência das pesquisas científicas na 

vida humana. O estudo revela que, pelo menos nos 

 
Sem Sugestão; 
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depoimentos, as professoras pretendem contribuir para o 
desenvolvimento moral de seus alunos, formando cidadãos 

críticos e autônomos. 

 

293 

Educ. 

Disciplina e 
aprendizagem: um 
estudo de caso do 
Colégio da Polícia 

Militar do estado da 
Bahia “Prof. Magalhães 

Neto” de Jequié-BA 

SOUZA, L. R. 
de 

 

Discutir a relação do modelo 
educacional militar, baseado 

na hierarquia e disciplina, com 
a aprendizagem dos alunos 
nos ensinos fundamental e 

médio, a partir da percepção 
de membros da comunidade 

escolar: professores, diretores, 
coordenadores, pais e 

estudantes. 

Os procedimentos para manter a disciplina é o diferencial dessa 
escola. Esse estudo possibilitou uma maior compreensão do 

Colégio Militar, além de propiciar reflexões a cerca da educação, 
oferecendo desta forma subsídios para que a sociedade reflita 

sobre o objeto de estudo desta investigação e possa então 
construir a sua opinião. 

 
 

Sem Sugestão. 

 

 

 

298 

Educ. 

Avaliação das ações de 
um projeto vinculado 

ao programa de 
popularização da 

Ciência da FAPESB, em 
dois colégios da cidade 

de Jequié-BA 

FIGUEIREDO 
, P. S. de 

 

Avaliar o impacto, sob a 
perspectiva dos participantes, 

das ações do projeto 
“Conhecimento da                

diversidade citogenética da 
ictiofauna da bacia 

Hidrográfica do Rio de Contas 
- BA, visando à conservação de 

recursos naturais e estudos 
evolutivos” vinculado ao 

edital do Programa de 
Popularização da Ciência da 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia-  

FAPESB. 

A avaliação permitiu verificar que as ações alcançaram os 
objetivos de divulgar os conhecimentos científicos da pesquisa 
de citogenética de peixes e estimular a Iniciação Científica dos 
participantes. Por outro lado, o período de execução das ações 

não foi satisfatório para a maioria dos participantes, nem mesmo 
houve uma preocupação com a continuidade das mesmas.  

SUGESTÃO: Espera-se com o presente 
trabalho contribuir para o planejamento e 

aprimoramento das atividades institucionais, 
bem como prestar contas à sociedade das 

atividades desenvolvidas juntamente com os 
resultados obtidos. 

301 

Educ. 

Um estudo de revisão 
bibliográfica sobre o 
uso de recursos de 

informática em aulas de 
Ciências 

RIBEIRO, T. A. 

 

Analisar o conhecimento 
acessível sobre o uso de 

recursos de informática nas 
escolas através de pesquisas 

publicadas em revistas da área 
de Ensino de Ciências e 

disponíveis em páginas da 
internet no país. 

A produção de estudos nesta temática é crescente, embora haja 
variações na quantidade de trabalhos em alguns anos. As 
modalidades que mais se apresentaram foram os estudos 

relativos a pesquisas com intervenção. A área mais abordada foi 
a de Biologia e Ciências; e os recursos mais utilizados foram os 
do tipo hipermídia, multimídia, hipertextos e outros ambientes 
virtuais. A maioria dos estudos privilegia a educação superior e 
dos trabalhos que envolvem a educação básica, direcionados aos 

 
SUGESTÃO: conclui-se que é indispensável o  
uso crítico da informática e que os professores 
devem exercer a sua profissão sem precisarem 

ser substituídos por máquina. 
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professores. Na análise conjunta dos trabalhos examinados 
verificou-se que os pontos positivos dos recursos de informática 
explicitados por esses estudos foram: promover a concentração 

dos estudantes; exibirem os assuntos de forma lúdica e 
motivacional; promoção da aprendizagem conceitual mais 

adequada; suprir a carência de materiais didáticos; permitir o 
uso de diferentes linguagens; incentivar o trabalho cooperativo; 

propiciar o estabelecimento de conexões entre os conceitos; 
permitir aos docentes adequar seus horários e possibilidades de 

interação aos momentos mais convenientes a ele. Os pontos 
negativos atribuídos ao uso desses recursos se referem a 

pequenos problemas nos programas disponíveis, como por 
exemplo,  a  linguagem  em inglês, que pode impedir ou 

dificultar os estudantes /professores a utilizarem da maneira 
mais adequada certas ferramentas. Constatou-se também que os 

adolescentes nem sempre utilizam o computador e demais 
recursos de informática de maneira vantajosa.  

 

FISIOLOGIA 

Nº TEMA AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÃO 

 

 

5 

Fisio 

Levantamento das 
concepções dos alunos 
concluintes da 7ª série 
do ensino fundamental 

sobre o processo 
respiratório 

LEAL, I. C. S.  
C. 

Detectar quais concepções são 
sustentadas pelos alunos sobre 

o processo respiratório e 
identificar os possíveis 

obstáculos à aprendizagem. 

As concepções ou ideias alternativas de alguns alunos, confirma 
que as concepções são realmente resistentes à mudanças como 

afirmam os vários estudos sobre esse tema. Os possíveis 
obstáculos à aprendizagem do sistema respiratório identificados 

na pesquisa foram: os livros didáticos apresentando o assunto 
com maior enfoque na respiração pulmonar e fazendo pouca 

menção da respiração celular; os professores que também 
seguem o conteúdo dos livros, levando o assunto para a sala de 
aula de forma que os livros apresentam e as ideias alternativas 

que também constituem obstáculos ao processo de 
aprendizagem. 

SUGESTÃO: faz-se necessário que, esses 
conhecimentos alternativos, sejam 

aproveitados pelos educadores nas aulas de 
ciências, com o uso de analogias, 

relacionando o conhecimento dos alunos com 
o conteúdo a ser apresentado na sala de aula. 

O estudo também indica a necessidade de 
capacitar os professores para que eles 

utilizem os conhecimentos prévios dos 
alunos no processo ensino-aprendizagem. 

31 O papel do ensino de 
ciências e biologia na 

SOUZA, T. A. 
de 

Analisar o papel do ensino de 
Ciências e Biologia tendo em 

Os resultados permitiram conhecer a gravidade do problema e 
as dificuldades que a escola enfrenta para cumprir seu papel 

Sem Sugestão. 
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Fisio prevenção contra as 
drogas 

vista a prevenção às drogas. como corresponsável no trabalho de prevenção às drogas. 

45 

Fisio 

Concepção dos alunos 
do ensino médio em 
relação a antígeno e 

anticorpo. 

SILVA, M. O, 
da 

Detectar as ideias dos alunos 
do, sobre os termos antígeno  e 
anticorpo em um determinado 
colégio da rede estadual desse 

município. 

A pesquisa revelou que os alunos apresentam sérias 
dificuldades para compreender os conceitos antígeno e 

anticorpo, comprometendo também a compreensão mais ampla 
do sistema imunológico humano.  

SUGESTÃO: seria interessante que no ensino 
médio fosse enfatizado o estudo dessa 
temática. 

54 

Fisio 

Concepções dos alunos 
sobre o papel do 

sistema imunológico no 
corpo humano 

SANTOS, C da 
S. 

Fazer um levantamento das 
concepções dos alunos do 

ensino médio da rede pública 
na cidade de Jequié sobre o 

sistema imunológico. 

A pesquisa  revelou um conhecimento bastante superficial e 
básico sobre o tema, mostrando que os alunos apresentam 

dificuldades para compreender como este sistema age, 
demonstrando um conhecimento precário. Neste sentido,  

SUGESTÃO: é necessário que os educadores 
procurem novas estratégias para abordar este 

sistema de forma que os alunos possam 
identificar a enorme importância do sistema 

imune para o organismo humano. 

 

 

57 

Fisio 

Uma abordagem sobre 
drogas psicotrópicas 

nos livros didáticos do 
ensino fundamental e 

médio 

OLIVEIRA, E. 
A de 

Analisar 33 livros didáticos de 
Ciências e Biologia, da 5ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental e 
do 1º ao 3º ano do Ensino 
Médio, a fim de verificar a 

presença do tema drogas nos 
mesmos, além de diagnosticar 

a correção de conceitos, de 
ilustrações ou de informações. 

A análise da estrutura dos textos revelou alguns problemas nos 
itens analisados, com o tema sendo tratado de uma forma 

bastante superficial. É necessário acima de tudo que o livro 
didático por possuir um lugar de destaque na educação 

brasileira, possa, juntamente com outros recursos didáticos, 
cumprir o seu papel de levar informações de qualidade que 
sirvam para redução do consumo de drogas, e de orientação 

para cuidar melhor da saúde e auxiliar na formação e 
implantação de programas de prevenção antidrogas nas escolas 

brasileiras. 

 

Sem Sugestão. 

 

 

69 

Fisio 

Drogas: educando para 
prevenir (Uma 

proposta de ação 
preventiva) 

CAMPOS 
NETO, O. 

Informar sobre as condições de 
vida associadas a um bom 

estado de saúde e facilitar as 
mudanças comportamentais e 

ambientais. Promover o 
desenvolvimento psicossocial. 

Criar recursos teóricos e 
técnicos para que eles 

desenvolvam um equipamento 
de habilidades que o 

capacitem a prevenir e 
resolver adequadamente o 
maior número de situações 

A escola se apresenta como o lugar privilegiado a partir do qual 
pode ser coordenado um trabalho educacional eficaz para fins 

de prevenção do consumo de drogas. A intervenção 
comportamental-educativa se define como atuações que têm por 

objetivo informar sobre as condições de vida associadas a um 
bom estado de saúde e facilitar as mudanças comportamentais e 

ambientais que o possibilitam 

 

 

Sem Sugestão. 
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relacionadas à iniciação ao 
consumo de drogas, sobretudo 

as primeiras ofertas. 

99 

Fisio 

Conhecimentos e 
concepções de alunos 

do ensino fundamental 
sobre drogas 
psicotrópicas 

SOUZA, L. S. Conhecer o que os alunos 
sabem e pensam sobre drogas 

psicotrópicas. 

Das respostas obtidas, as que mais chamaram a atenção foram às 
referentes ao álcool e ao tabaco, por tais drogas serem as de 
maior consumo pela população brasileira de acordo com as 

pesquisas realizadas. As questões pertinentes a essas drogas são 
em um total de 9 das 25 presentes no questionário e a maioria 
dos alunos pesquisados demonstraram conhecimento sobre as 

mesmas em 88% das questões.. 

SUGESTÃO: Podemos sugerir que, o 
conhecimento sobre drogas não é o fator 
preponderante para evitar a prática do 

consumo. 

 

 

 

172 

Fisio 

O uso de anabolizantes 
entre os estudantes do 

ensino médio de 
escolas públicas de 

Jequié-BA 

 

MORAES, F. 
de O. 

Analisar o uso de 
anabolizantes por estudantes 

da 3ª série do ensino médio do 
sexo masculino de três escolas 

da cidade de Jequié. 

Os alunos afirmaram já terem feito o uso de anabolizantes. Uma 
grande parte dos entrevistados possuía o conhecimento sobre 

algum tipo de esteróide. 

Há uma assiduidade dos alunos  nas academias da cidade de 
Jequié. Foi abordado também o conhecimento sobre os efeitos 

destas drogas quando são ilicitamente administradas no 
organismo, e a maioria dos alunos apresentou este 

conhecimento, assim também os alunos que fizeram o uso ilícito 
dessas drogas, mesmo sendo do conhecimento deles os efeitos 

deletérios de tais substâncias quando mal dosadas no 
organismo. 

Sem Sugestão. 

 

 

 

195 

Fisio 

Análise do tema 
pediculose nos livros 

didáticos de ciência dos 
1º e 2º ciclos do ensino 
fundamental de escolas 
públicas e privadas de 

Jequié-BA 

NUNES, C. B. Analisar a abordagem dada ao 
tema pediculose nos livros 

didáticos de Ciências (de 1º e 
2º ciclo do ensino 

fundamental) de algumas 
escolas públicas e privadas de 

Jequié. 

Das 8 coleções pesquisadas 6 apresentam o tema pediculose. 
Esses livros, em linhas gerais, teciam comentários superficiais 

sobre o tema, mas não atendendo as expectativas de um ensino 
de Ciências que favoreça a formação da cidadania, pois apenas 

um livro comentou sobre o contágio e o tratamento da 
pediculose e nenhum discutiu sobre as formas de prevenção 
dessa doença e muito menos sobre os fatores ambientais que 
influenciam na sua incidência. Verificou-se também que os 

autores pouco se preocupam em expor figuras ilustrativas ou 
propor atividades educativas que pudessem auxiliar professores 
a trabalhar com o assunto em sala de aula como também ajudar 
os alunos a contextualizar sobre o que foi falado ou lido sobre a 

doença. 

SUGESTÃO:  concluiu-se a necessidade de os 
autores de livros de Ciências abordarem 

melhor o tema pediculose em seu conteúdo e, 
ao mesmo tempo, que o professor possa fazer 
uma  avaliação criteriosa dos livros para que 
seja feito um trabalho efetivo de educação em 
saúde, contribuindo assim para a diminuição 
da incidência desta doença em sala de aula 
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PALEONTOLOGIA 

Nº TEMA AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS APRESENTADOS SUGESTÕES 

 
252 
 P 

Abordagem 
paleontológica nos 
livros didáticos de 

Ciências utilizados em 
escolas públicas do 

município de Jequié-
BA. 

SILVA, M. 
M. 

 

Analisar a abordagem da 

paleontologia em 27 livros 
didáticos de ciências voltados 
para as séries finais do ensino 

fundamental (5ª a 8ª) utilizados 
em escolas públicas do 

município de Jequié-BA. 

A maioria dos exemplares analisados enfatizou aspectos 
relacionados à temática, mas observou-se que os conteúdos 
foram apresentados de forma sucinta. Dentre os tópicos, o 

conceito de fóssil foi o mais de destacado estando presente em 
12 dos 27 livros. As atividades classificaram predominantemente 

como cópia e forma de realização individual.  

Às ilustrações apresentaram-se corretas, com legenda 
autoexplicativa e com boa qualidade gráfica. A análise indicou 

ainda que 12 destes materiais didáticos não mencionaram 
conteúdos referentes a esta ciência. 

Sem Sugestão. 

 
 
271 
  P 

O Papel das aulas em 
ambientes naturais na 

área de paleontologia e 
a Formação de 

Professores de Biologia 

CAMPOS, L. 
dos S. 

Analisar a importância das 
atividades de campo em 

ambiente naturais dentro da 
disciplina Paleontologia, e seu 
papel no aperfeiçoamento da 

aprendizagem   dos  estudantes   
do   curso   de   Ciências   

Biológicas. 

Anotações no diário de campo sobre as percepções dos 
estudantes ao longo de duas viagens à Morro do Chapéu. Medo, 
espanto, percepções de espaço e textura dos ambientes que são 

visitados em uma aula de campo, demonstram o acréscimo 
motivacional e perceptivo de fatores indisponíveis nas aulas 

expositivas convencionais, além de evidenciar que as emoções e 
sentimentos exprimidos pelos estudantes em campo, auxiliam 
na aprendizagem dos conteúdos à medida que eles recorrem a 
aspectos da condição humana, como os sentidos e as sensações 

para auxiliar na elaboração do conhecimento perceptivo-
experimental. 

 
Sem Sugestão. 

 

 

 

 


