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Resumo: 

Visto a biologia se tratar de uma disciplina cuja linguagem é composta de termos de origem 

grega e latina, seu estudo no Ensino médio é dificultado pela incompreensão dos alunos 

acerca de seus termos. Ademais, a utilização dos termos pelos alunos, quando fraca ou 

ausente, pode acarretar dificuldades também no ensino da disciplina. Desta forma, realizamos 

uma pesquisa com os alunos do Ensino Médio de uma escola estadual do município de Nova 

Olímpia visando atingir os seguintes objetivos: perceber a dificuldade de compreensão dos 

alunos em relação a alguns termos da biologia; verificar a freqüência de utilização de alguns 

termos biológicos pelos alunos nas aulas de biologia e em outras ocasiões; verificar situações 

de ocorrência do uso da linguagem biológica em outras disciplinas, e finalmente; localizar a 

fonte da qual os alunos extraem a maior parte dos termos. A pesquisa foi realizada na Escola 

Estadual Wilson de Almeida, situada no município de Nova Olímpia – MT, com alunos do 1º, 

2º e 3º anos do Ensino Médio, matriculados no ensino regular, no período vespertino. 

Participaram da pesquisa 76 alunos, sendo a maioria do sexo feminino, na faixa etária dos 14 

– 17 anos. Cada aluno respondeu a dois questionários (um relativo à utilização e outro à 

compreensão dos termos), sendo um composto por 5 questões ( 4 fechadas e 1 aberta ) e outro 

contendo 4 questões ( 3 fechadas e 1 aberta ). Verificamos que a maioria dos alunos apresenta 

dificuldade de compreensão dos termos da biologia, não conseguindo interpretar corretamente 

ou desconhecendo totalmente o significado. Além disso, a utilização da nomenclatura 

biológica pelos alunos é pouco freqüente, estando presente nas aulas de biologia, mas tendo 

muito baixa ocorrência nas de outras disciplinas. Por fim, constatamos que é na escola onde 

os alunos acabam tendo contato e consequentemente extraindo a maior parte dos termos. 

 

Palavras – chave: Ensino de Biologia; Linguagem Biológica; Significado dos Termos 

Biológicos; Interdisciplinaridade.  

 

1- INTRODUÇÃO 

A Biologia caracteriza-se enquanto disciplina, principalmente por sua nomenclatura 

composta principalmente de termos de origem grega e latina , que lhe confere um certo grau 

de complexidade. 

Para Mayr (1988) na história da biologia, as definições formuladas comprovaram-se como 

sendo de difícil compreensão, razão pela qual um grande número de definições foram 

repetidamente modificadas. 

Em vista disso, o ensino de biologia, especialmente no Ensino Médio, é marcado pela 

dificuldade de compreensão por parte dos alunos de alguns de seus termos. Apesar de, no 

ensino de Biologia ser esperado que os alunos sejam capazes de construir uma visão ordenada  



e integrada dessa ciência, ao invés de limitarem-se à compreensão e memorização de termos 

técnicos (EMMECHE e EL-HANI,2000, p.42), a incompreensão acaba por vezes suscitando 

em generalizações indevidas e incorreções acerca do significado desses termos. Ademais, a 

utilização desses ternos pelos alunos, quando fraca ou ausente, pode acarretar dificuldades no 

ensino da disciplina. 

A não compreensão ou compreensão equivocada dos termos da biologia, além de 

prejudicar o ensino da disciplina, impõe obstáculos ao progresso científico, uma vez que este 

consiste no desenvolvimento de novos conceitos, e no aperfeiçoamento das definições através 

das quais esses conceitos são articulados. Não obstante, o progresso nas Ciências Biológicas 

é, em grande medida, dependente do desenvolvimento desses conceitos ou princípios 

(MAYR, 1988, p.61-62). 

Ainda de acordo com Mayr (1988) uma outra dificuldade encontrada na terminologia 

biológica é o fato de que um mesmo termo pode ter significados diferentes, em ciências ou em 

disciplinas diferentes, sendo que a história da ciência é marcada por muitas controvérsias 

célebres, as quais foram provocadas quase sempre por referências feitas a conceitos 

diferentes, mas por meio de um mesmo termo. 

No mundo atual, onde a Biologia Molecular e a Engenharia Genética proporcionam 

descobertas que repercutem em transformações para toda a humanidade, e especialmente onde 

os desequilíbrios ambientais são uma realidade cruel que implica em conseqüências 

catastróficas para o mundo todo, um conhecimento básico da Biologia mostra-se ser de 

crucial importância para todo indivíduo. Além disso, admite-se que a formação biológica 

contribua para que cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar as explicações 

atualizadas de processos e de conceitos biológicos ( MYRIAN, 2008,p.11). 

Nessa perspectiva, o ensino de Biologia adquire uma responsabilidade que ultrapassa o 

âmbito da formação escolar e que culmina na difícil tarefa de formação de consciência 

ambiental e de senso crítico nos indivíduos. Dessa forma para Myrian (2008) no estágio atual 

do ensino brasileiro, a configuração do currículo escolar do Ensino Médio deve ser  objeto de 

intensos debates, para que a escola possa desempenhar adequadamente seu papel na formação 

de cidadãos.Assinala ainda que, como parte desse processo, a Biologia pode ser uma das 

disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais 

insignificantes e atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito. 

A dificuldade de compreensão enfrentada pelos estudantes do Ensino Médio em relação 

aos termos biológicos reflete, portanto, a deficiência do processo de formação biológica 

presente nas escolas, em especial as públicas, e torna evidente a necessidade de construção de 



um novo processo que possibilite aos alunos efetivamente entender o significado dos termos e 

assim, sentirem-se atraídos pela disciplina e convictos da sua significante importância. 

Um conceito cada vez mais presente nas discussões dos educadores é o da “alfabetização 

biológica”, referindo-se a um processo contínuo de construção de conhecimentos necessários 

a todos os indivíduos que convivem nas sociedades contemporâneas (BIOLOGICAL 

SCIENCE CURRICULUM STUDY, 1993).  

Um dos modelos desse conceito admite quatro níveis de alfabetização biológica: 

Nominal: Quando o estudante conhece os termos, mas não o significado biológico; 

Funcional: Quando os termos mencionados são definidos corretamente, sem que os 

estudantes compreendam seu significado; 

Estrutural: Quando os estudantes são capazes de explicar adequadamente, em suas 

próprias palavras e baseiam em experiências pessoais os conceitos biológicos; 

Multidimensional: Quando os estudantes aplicam o conhecimento, relacionando 

conhecimentos de outras áreas. 

Nas escolas públicas brasileiras verifica-se de forma mais manifestativa os níveis de 

alfabetização biológica nominal e funcional, os quais estão diretamente associados à 

dificuldade de compreensão dos termos da Biologia. Nesse sentido, a adoção da alfabetização 

biológica pelas escolas como prática integrante do ensino de Biologia constitui mais que uma 

boa alternativa para a melhoria do ensino da disciplina, sendo, sobretudo uma necessidade 

para a configuração do currículo escolar do Ensino Médio e para o desempenho correto do 

papel da escola na formação de cidadãos.  

 

2- OBJETIVOS 

 Este artigo tem como objetivos abordar a compreensão dos alunos do Ensino Médio da 

Escola Estadual Wilson de Almeida - Nova Olímpia/MT em relação à nomenclatura utilizada 

na Biologia, a freqüência de utilização e o contato dos mesmos com os termos técnicos da 

Biologia. 

 

3- METODOLOGIA 

 Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual Wilson de Almeida, localizada no 

município de Nova Olímpia/MT e envolveu estudantes do 1°, 2º e 3º anos do Ensino Médio, 

matriculados no ensino regular e no período vespertino. 

 Participaram da presente pesquisa, 76 alunos, na faixa etária dos 14 – 17 anos, sendo a 

maioria do sexo feminino. 



 Os dados foram coletados mediante a aplicação de questionários aos alunos sendo um 

composto por 4 questões fechadas e 1 aberta, totalizando 5 questões, e outro composto de 3 

questões fechadas e 1 aberta, constando portanto, de 4 questões. Logo, cada aluno respondeu 

a dois questionários, um relativo ao item compreensão e outro ao item utilização 

respectivamente.  Em ambos os questionários, uma das questões fechadas elencava 20 termos 

técnicos da Biologia retirados de livros didáticos do Ensino Médio, os quais julga-se serem 

usados no ensino da disciplina de Biologia  e que portanto, os alunos tenham contato. 

 

4- CONCLUSÕES 

 A análise dos questionários aplicados nos permite destacar algumas conclusões a 

respeito da compreensão e utilização dos termos biológicos pelos alunos do Ensino Médio da 

escola pesquisada. 

 A maioria dos alunos apresenta dificuldade de compreensão acerca dos termos da 

Biologia, não conseguindo interpretar corretamente ou desconhecendo totalmente o 

significado dos termos. 

 A utilização da nomenclatura biológica pelos alunos é pouco freqüente, o que 

certamente está associado ao fato dos mesmos não compreenderem o significado dos termos. 

 A ocorrência de situações de uso da linguagem biológica em outras disciplinas, que 

poderia sugerir interdisciplinaridade, é muito baixa, demonstrando que os alunos têm mais 

contato com os termos nas aulas de Biologia e que, a fonte da qual eles extraem a maior parte 

dos termos é a própria escola. 

Tabela 1. Avaliação dos alunos quanto aos termos biológicos. 

Nível de dificuldade % 

Fácil 30,07 

Difícil 55,18 

Muito difícil 5,55 

Outros 9,20 

  

 Tabela 2. Compreensão dos alunos em relação ao significado de alguns termos biológicos. 



 Termos % 

Crossing-over 90,80 

Pneumatóforo 68,13 

Partenogênese 66,05 

Haplóide 50,22 

Hemafrodita 37,60 

Metamorfose 20,31 

  

Tabela 3. Freqüência de utilização dos alunos acerca dos termos biológicos. 

 Utilização % 

Ocasionalmente 68,69 

Frequentemente 31,31 

  

Tabela 4. Utilização pelos alunos de alguuns termos biológicos. 

 Termos % 

Biodiversidade 87,04 

Procarioto 42,37 

Heterozigoto 40,18 

Fenótipo 39,23 

Hematófago 22,47 

Ectotérmico 11,39 
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