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A BIOLOGIA E SEU OBJETO DE ESTUDO NO ENSINO MÉDIO – ANÁLISE DE 

LIVRO DIDÁTICO 

 

RESUMO: A biologia é considerada uma ciência responsável por estudar a vida, como seu próprio 

nome diz. Entretanto ao se afirmar isso faz se necessário, segundo os estudiosos da área entender o 

que é a vida. É preciso também uma definição do que seja vida para depois definir qual o objeto de 

estudo desta ciência. Tomamos por conceito a definição que considera a vida ou os organismos vivos 

aqueles que possuem estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução e evolução. Assim neste 

trabalho pretendeu realizar uma pequena análise do campo de estudo da biologia a nível de ensino 

médio e como o livro didático trata desses temas. Para isso tomou – se como corpus de análise autores 

que tratam do campo de estudo da biologia e documentos que norteiam o ensino da biologia no ensino 

médio. Por fim procedeu-se a análise de uma unidade de um livro didático como base para o trabalho 

e algumas considerações acerca do ensino de biologia nas escolas.   

PALAVRAS CHAVE: Biologia, Estudo, Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

A biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Tem como objetivo 

estudar a estrutura, o crescimento, o funcionamento, a reprodução, a origem, a 

evolução, a distribuição dos seres vivos e suas relações com o ambiente e entre si. 

Compreende, além disso, várias outras ciências como: a ecologia, a bioquímica, a 

genética, a zoologia, a botânica entre outras. 

O nome biologia  vem da junção de dois termos gregos: bio, que significa vida, 

e logos, que significa estudo. Podendo se  dizer, deste modo que  a Biologia é 

a ciência responsável por estudar a vida em todos os seus aspectos.  Entretanto neste 

ponto surge uma dúvida que muitas vezes não é questionada:  O que é a vida? E que 

aspecto da vida a biologia estuda? 

Estas são perguntas por vezes difíceis  de responder, uma vez que o conceito de 

vida não é muito claro entre os estudiosos da biologia, segundo Bertoni (2007) 

“Com efeito, até o fim do século XVIII, a vida não existe. 

Apenas existem seres vivos. Estes formam uma, ou 

antes, várias classes na série de todas as coisas do 

mundo: e se pode falar da vida, é somente como de um 

caráter [...] na universal distribuição dos seres. [...]. A vida 

não constitui um limiar manifesto a partir do qual formas 

inteiramente novas do saber são requeridas. Ela é uma 

categoria de classificação, relativa, como todas as outras, 

aos critérios que se fixarem. (FOUCAULT apud 

EMMECHE e ELHANI, 2000, p. 34 ). 

 Para este autor as discussões sobre a vida só começaram a aparecer no século 

XVIII, antes disso não existiam estudos relacionados ao significado da vida, o que se 



 
 

estudava era apenas a classificação dos seres vivos. Nesse sentido  pensar a vida 

enquanto  objeto de estudo da biologia implica pensar sobre o ensino desse 

conhecimento enquanto disciplina escolar, ou como conhecimento científico nos 

diferentes níveis e especialidades educacionais, com o propósito de compreender tal 

fenômeno.  

Para Bertoni (2007), a biologia como disciplina escolar, tem a biologia no campo 

pesquisa científica como referência. Dessa maneira, é difícil pensar que  o 

conhecimento biológico produzido pela pesquisa  possa ser mediado e ensinado nas 

disciplinas escolares na forma de conhecimentos científicos. O que nos remete ao 

entendimento de que é necessário selecionar conhecimentos específicos para o 

currículo dessa disciplina, estabelecendo critérios para essa seleção e definindo 

formas de se ensinar tais conhecimentos. 

Diante do acima exposto o presente artigo pretende discutir a biologia como 

disciplina escolar e quais caminhos o professor pode dispor para que o entendimento 

dessa disciplina possa ocorrer de fato. Para isso falaremos sobre o objeto de estudo 

da disciplina bem como algumas considerações sobre o currículo escolar e por fim 

propõe se a analisar um capítulo de um livro didático de biologia, bem como algumas 

considerações acerca do trabalho com a Biologia em sala de aula. 

 

2. A BIOLOGIA E O CONCEITO DE VIDA 

 

Para a grande maioria dos pesquisadores, um ser vivo é um organismo que 

apresenta metabolismo, reproduz-se e está sujeito a processos evolutivos. Para 

Vanessa Sardinha dos Santos (2018) pode-se definir os seres vivos por uma série de 

características indispensáveis, entre elas: são constituídos por células, precisam de 



 
 

energia para realizar seu metabolismo, respondem a estímulos, apresentam material 

genético, se reproduzem e evoluem.   

 Quando dizemos que os seres vivos são constituídos por células estamos nos 

referindo ao fato de que estes são constituídos por unidades estruturais e funcionais. 

Estas por sua vez são consideradas funcionais pois, dentro delas ocorre uma série de 

reações químicas responsáveis pela sobrevivência dos organismos, essas reações 

são chamadas de metabolismo. Além disso tanto animais como plantas são sensíveis 

às informações recebidas do meio e reagem a elas. Ainda todos os seres vivos 

apresentam o DNA que carrega as informações que são transmitidas às gerações por 

meio dos genes e também são capazes de dar origem a outros seres. 

Diante do acima exposto, cabe agora ao trabalho tentar explicitar quais os 

fatores ligados à vida a biologia estuda. Já foi dito que a biologia se preocupa com 

toda e qualquer característica dos organismos vivos então ao estudar a biologia é 

preciso analisar as características, as estruturas das células, os genes, os órgãos, o 

desenvolvimento da evolução e também a maneira como esse ser vivo se relaciona 

com outros seres e com o meio em que vive. 

A partir disso tornou-se necessário a divisão da biologia em áreas para que o 

seu estudo se tornasse satisfatório. Além disso é importante salientar que:  

“a Biologia não existe apenas para descrever 

seres vivos. Foi por meio dela que conseguimos 

descobertas maravilhosas, como as que 

ocorreram no campo da saúde e que contribuíram 

para a prevenção de várias doenças e cura de 

problemas que anteriormente eram sentenças de 

morte. Essa ciência também tem alcançado 

resultados maravilhosos na Genética, como a 



 
 

criação de organismos geneticamente 

modificados. Além disso, a Biologia exerce papel 

fundamental na Criminalística, ajudando a 

responsabilizar criminosos a partir do estudo de 

material biológico em cenas de crimes.” (Ma. 

Vanessa dos Santos) 

 

2.1 Os diversos campos de estudo da biologia 

Já foi dito que a biologia é, por definição, a ciência natural que se encarrega 

dos estudos de todos os tipos de vida. Sabe-se que no mundo existem milhões de 

seres vivos diferentes e cada um deles pode ser estudado sob diversos pontos de 

vista diante disso para que o entendimento dessa disciplina seja mais completo torna-

se necessário dividi-lo em áreas, pois cada uma dessas áreas se preocupa em estudar 

uma coisa diferente, mas que esteja dentro da proposta da área, de forma que cada 

um dos segmentos da biologia represente um olhar diferente sobre a vida. Ainda 

assim, sem que ocorra essa divisão, torna-se  quase impossível estudar essa ciência. 

Vejamos então algumas de suas áreas ou subdivisões:  

1- CITOLOGIA: também chamada de biologia celular, propõe-se a estudar as 

células, sua composição, sua estrutura, sua organização e seu 

metabolismo. Como disciplina é básica para as  outras áreas; 

2- ZOOLOGIA: é o ramo da biologia que estuda os animais; 

3- BOTÂNICA: é o ramo da biologia que estuda as plantas; 

4- FISIOLOGIA: é  o ramo que estuda as funções físicas, bioquímicas e 

mecânicas dos animais e vegetais;  

5- VIROLOGIA: é o estudo dos vírus; 



 
 

Essas são algumas das várias áreas de estudo da biologia, entre outras. 

 

2.3 A biologia no currículo escolar  

 

 A escolha dos conteúdos a serem estudados na disciplina de biologia de acordo 

com as DCEs foram pautados pelo contexto histórico pelo qual a disciplina se 

estruturou que  seguiu um movimento não linear perpassando por momentos de crise, 

mudanças de paradigmas e a busca constante pela explicação do fenômeno da vida.  

Segundo as diretrizes curriculares para o ensino de biologia, a construção do 

conhecimento para essa disciplina perpassou por muitos conceitos elaborados para 

que se entendesse o fenômeno da vida. Desde os mais antigos registros que o homem 

fazia ao tentar entender o que era a vida, notamos uma profunda contemplação da 

natureza e da necessidade de garantir a sobrevivência humana. Entretanto ao analisar 

os conteúdos apresentados pela biologia nota-se que estes não tem  a ver com a 

contemplação da natureza em si, mas com resultados de modelos teóricos elaborados 

pelo ser humano “que evidenciam o esforço de entender, explicar, usar e manipular 

os recursos naturais.” (Paraná, 2008) . 

Segundo Souza, Santos, Corazza (2015) . 

 “A concepção de currículo proposta na DCEs para o 

ensino de Biologia está justificada com base nas teorias 

críticas fundamentada ao materialismo histórico dialético, 

considerando as dimensões científica, filosófica e 

artística, enfatizando-se a importância de todas as 

disciplinas. [...], os conteúdos básicos e específicos de 

Biologia são subsidiados pelos conteúdos estruturantes: 

organização dos seres vivos, mecanismos biológicos, 

sistemas biológicos, biodiversidade e manipulação 



 
 

genética. O conteúdo específico da disciplina de Biologia 

selecionado pelo professor para cada série deve ocorrer 

de forma integrada, ou seja, sofrer a influência do 

contexto social, histórico e econômico em que o aluno 

está inserido”. 

 

Desse modo pode-se encontrar diversos questionamentos ao se analisar o 

currículo para as aulas de biologia, entre eles: quais métodos presentes nas diretrizes 

podem subsidiar o ensino da biologia? Como estabelecer a seleção de conteúdos a 

serem trabalhados e que propiciem a construção do conhecimento escolar?  

É papel do professor possibilitar ao aluno que o conhecimento seja construído 

por meio de métodos que facilitem e estimulem a iniciativa dos alunos favorecendo o 

diálogo dos alunos entre si, com o professor sem deixar de valorizar a relação com o 

conhecimento adquirido e acumulado historicamente (Saviani, apud Souza,Santos 

Corazza, 2015). 

Sendo assim, para cada conteúdo estruturante as DCEs (2008) propõem um 

trabalho que perpassa diferentes aspectos da abordagem da biologia. Por exemplo: 

ao se trabalhar o conteúdo organização dos seres vivos, as DCEs (2008) sugerem 

que o trabalho pedagógico seja abordado mediante uma concepção metodológica que 

permita abordar a classificação dos seres vivos como uma das tentativas de conhecer 

a diversidade biológica de maneira a considerar a história da vida, para assim 

conhecê-la. 

Também ao analisar o currículo para esta disciplina encontramos abordagens 

e estratégias para que o estudante se aproprie dos conceitos. Ainda segundo Sousa,  

Santos, Corazza (2015)   



 
 

“o ensino de Biologia sugere a problematização como 

estratégia no desenvolvimento dos conteúdos, parte do 

principio da mobilização do alunado na procura por 

conhecimentos indispensáveis para resolver problemas. 

Estes problemas incluem os conteúdos da Biologia ao 

dia-a-dia do alunado para que ele procure agir na 

sociedade de maneira crítica. Recomenda-se ainda, o 

método experimental como recurso de ensino para uma 

visão crítica dos conhecimentos biológicos, sem a 

apreensão da procura de resultados únicos.” 

 

2.3 Análise do livro didático 

 

O livro didático é um instrumento importante para o ensino formal e apesar de 

não ser o único material que possa ser utilizado em sala de aula, é uma ferramenta 

decisiva para a qualidade do aprendizado advindo do ambiente escolar (LAJOLO, 

1996). Assim pode-se dizer que o livro didático é a maior ferramenta que o aluno 

dispõe para o estudo, tanto por sua disponibilidade quanto por sua acessibilidade. Já 

para o professor o livro é visto como um material de apoio no qual o mesmo pode se 

valer para enriquecer a sua aula.  

Ainda segundo Lajolo, (1996) o livro didático mesmo sendo bom não é melhor 

que o professor, uma vez que é o docente que melhor conhece a realidade de seu 

alunado e atua como construtor de conhecimentos e de práticas em sala de aula. Para 

Kellen Giani (2010) é fundamental que o professor analise o livro didático de forma a 

reconhecer suas insuficiências e aprimorar suas práticas docentes com outros meios 

além dele e de modo também que a abordagem dos conteúdos não ocorra de maneira 

simplista e reduzida apenas ao conteúdo apresentado no mesmo.  



 
 

A partir da exposição acima veremos uma unidade do livro didático Conexões 

com a Biologia, volume 1, de Rita Helena Bröckelmann, da Editora Moderna, 

procurando analisar se o mesmo se apresenta de acordo com os parâmetros 

sugeridos nas DCEs.  

O livro escolhido é dividido em oito unidades, cada uma delas dividida em 

temas, além disso cada unidade apresenta ainda uma relação da ciência com a saúde, 

a sociedade ou a tecnologia. Também cada unidade apresenta uma profissão ligada 

às ciências, atividades para os alunos desenvolverem no caderno, a sessão fique por 

dentro, além de uma atividade prática.  

Para a análise o presente trabalho irá se ater a unidade 4 que trata do tema 

célula, apresentando as seguintes divisões: A descoberta da célula, a diversidade 

celular, a membrana plasmática, citoplasma e organelas, núcleo celular, bem como a 

relação da ciência com a saúde, a profissão de farmacêutico e para finalizar uma 

atividade prática de observação de células vegetais em microscópio.   

De acordo com as DCEs (2018)  

“Organizar os conhecimentos biológicos construídos ao 

longo da história da humanidade e adequá-los ao sistema 

de ensino requer compreensão dos contextos em que a 

disciplina de Biologia é contemplada nos currículos 

escolares.” 

As DCEs (2018)  sugerem que o estudo seja pautado pela problematização, 

nesse sentido o livro didático em questão, na unidade estudada, começa por 

problematizar a questão do cólera, como estratégia para fazer com que o aluno pense 

sobre o problema e desenvolva estratégias para resolvê-lo. Para isso a unidade tem 

como subtítulo: “Um problema, uma solução”. Assim sobre o cólera esta unidade 

propõe uma situação, um problema e uma possível solução para este problema que 



 
 

deverá ser pensada em grupo, bem como questões nas quais os alunos analisam 

valores e atitudes relacionadas ao conhecimento do aluno.  

A seguir o livro traz o tema “A descoberta da célula” e questiona como podemos 

estudá-las se elas não podem ser vistas a olho nu? Esta questão estimula a iniciativa 

do alunado como prevê ad DCEs (2018) da disciplina de biologia. São apresentadas 

também a “Diversidade celular”, “A membrana plasmática”, “O citoplasma e as 

organelas”, “O núcleo celular”. Para cada tema o livro traz uma pergunta de 

problematização o que ajuda o aluno a entender o assunto a ser tratado. 

Ainda nesta unidade didática é apresentado ao aluno um texto relacionando 

ciência e saúde e uma atividade de discussão em grupo. A seguir é trazida uma 

profissão que nesta caso é a profissão de farmacêutico. Por fim são propostas de 

atividades finais com questões que são analisadas de acordo como o conteúdo 

estudado. Questões essas de interpretação, análise e de pensamento critico. Ainda 

sugere a revisão do problema proposto na abertura da unidade e para finalizar uma 

atividade prática de observação de células vegetais em microscópio.  

Levando em conta o conteúdo das DCEs (2018) o trabalho proposto pelo livro 

didático em questão está em conformidade com a proposta, pois mobiliza o alunado, 

estimula a iniciativa, favorece o diálogo, problematiza e mobiliza o pensamento critico 

em sociedade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“a disciplina de Biologia contribui para formar sujeitos 

críticos e atuantes, por meio de conteúdos que ampliem 

seu entendimento acerca do objeto de estudo – o 



 
 

fenômeno VIDA – em sua complexidade de relações” 

DCEs (2018) 

Sendo um importante material a ser usado pelo professor o livro didático deve 

ser muito bem analisado, entretanto,  

“para iniciar a análise de um livro didático, é importante 

considerar que esse recurso não é autoridade indiscutível 

em sala de aula, uma vez que há uma série de 

características que devem ser consideradas na prática 

educativa”  

 

Assim , após a análise dos textos que subsidiaram o presente trabalho e após 

a análise da unidade do livro didático de biologia proposta, pode-se dizer que o livro 

está de acordo com a ideia de formação do pensamento crítico e na ideia de que a 

disciplina de biologia tem como fundamento o estudo da vida, estudo esse pautado 

na realidade escolar.  

Já foi dito que o livro didático é um apoio ao professor, mas é este que através 

da sua prática pode ou não fazer um bom uso daquele. Desse modo o professor ao 

oportunizar ao aluno a mobilização para questões do dia a dia e como este pode agir 

de maneira crítica na sociedade estará contribuindo para a formação de uma 

sociedade crítica pautada na iniciativa para a resolução de problemas no nosso dia a 

dia.  
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