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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo discutir os processos de formação de professores a luz 

da abordagem histórica da elaboração do conceito de interação ecológica e discutir como o 

desenvolvimento do pensamento conceitual sobre esse tema pode contribuir com a formação 

inicial de professores de Biologia. O domínio conceitual deveria ser inerente aos processos 

formativos, uma vez que, sob a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, é necessária a 

relação entre o conhecimento historicamente produzido e as relações sociais, culturais e 

políticas dos sujeitos em formação. Para atender o objetivo desta pesquisa e estabelecer as 

relações pretendidas utilizou-se de pesquisa teórico-bibliográfica. Com o intuito de relatar e 

discutir os processos de construção do conhecimento biológico, mais especificamente do 

conceito de interação, foi realizado o percurso histórico do conceito. A partir disso foram 

desenvolvidas discussão sobre como a apropriação do desenvolvimento conceitual, pode 

propiciar aos professores em formação, instrumentos para tomada de decisões sobre os 

instrumentos didáticos. O conceito de interação ecológica se constituiu como tal em meados do 

século XIX, contudo, as noções referentes às relações dos organismos vivos entre si e com o 

meio físico-químico já haviam sido consideradas desde a Grécia Antiga. A percepção da 

elaboração de um conceito a partir das relações históricas e lógicas que o constitui permite aos 

professores em formação identificar os processos de contradição, reformulação, permanências, 

rupturas e complexificação do conhecimento científico. Além disso, propicia os instrumentos 

necessários à reflexão sobre a prática social dos professores. Compreender o processo de 

elaboração do conhecimento científico, considerando os aspectos externos e internos 

relacionados a ele, serve como meio de reelaboração do próprio conhecimento na e para 

formação de professores. Finalmente, com as discussões teóricas desenvolvidas na pesquisa 

consideramos caras para a formação de professores, abordagens que considerem a História da 

Ciência em todo o processo formativo. Porém, não se trata de incluir mais uma disciplina na 

estrutura curricular, mas de propiciar aos sujeitos uma formação que contribua efetivamente 

para a apropriação da ciência que ensinará, se trata de delimitar mais e melhor o campo de 

atuação docente. E para isso se fazem necessárias reflexões sobre os propósitos dos cursos de 

formação de professores. 

Palavras-chaves: Interação ecológica. História da Ciência. Formação de professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This research aims to present the processes of teacher training in the light of the historical 

approach to the elaboration of the concept of ecological interaction and discuss how the 

development of conceptual thinking on this topic can contribute to the initial training of Biology 

teachers. The conceptual domain should be inherent to the formative processes, since, from the 

perspective of Historical-Critical Pedagogy, the relationship between the historically produced 

knowledge and the social, cultural and political relations of the subjects in formation is 

necessary. To understand the objective of this research and establish the intended relationships, 

theoretical-bibliographic research was used. In order to unveil the processes of construction of 

biological knowledge, more specifically the concept of interaction, the historical path of the 

concept was carried out. Based on that, a discussion was developed on how the appropriation 

of conceptual development can provide teachers in training with tools for making decisions 

about teaching instruments. The concept of ecological interaction was constituted as such in the 

middle of the 19th century, however, the notions regarding the relationships of living organisms 

with each other and with the physical-chemical environment had already been considered since 

Ancient Greece. The perception of the elaboration of a concept based on the historical and 

logical relations that constitute it allows teachers in training to identify the processes of 

contradiction, reformulation, permanences, ruptures and complexification of scientific 

knowledge. In addition, it provides the necessary instruments for reflection on the social 

practice of teachers. Understanding the process of elaborating scientific knowledge, 

considering the external and internal aspects related to it, serves as a means of re-elaborating 

the knowledge itself in and for teacher training. Finally, with the theoretical discussions 

developed in the research, we consider it expensive to train teachers, approaches that consider 

the History of Science in the entire training process. However, it is not a question of including 

one more subject in the curricular structure, but of providing subjects with training that 

effectively contributes to the appropriation of the science they will teach, it is about delimiting 

more and better the teaching field. And for that, it is necessary to reflect on the purposes of 

teacher training courses. 

Keywords: Ecological interaction. History of Science. Teacher training. 
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Motivos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa tem forte relação com o meu processo formativo. Em 2013 ingressei no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás. Em minha 

família esse fato já representava um marco, pois nela poucas pessoas haviam concluído o ensino 

médio, tampouco ingressado no ensino superior. No ano de 2014, iniciei um estágio no 

laboratório de Ficologia, sob orientação da Prof.ª Dra. Sirlene Aparecida Felisberto. Nesse 

período, realizei pesquisas com o processo de sucessão ecológica de cianobactérias em uma 

estação de tratamento de esgoto (ETE). Mesmo estando imersa em uma pesquisa relacionada à 

área de conhecimento específica da Biologia eu tinha intrínseco a mim o desejo de atrelar esse 

conhecimento à licenciatura. No ano de 2015 ingressei, então, no PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Biologia, sob orientação da Prof.ª Dra. 

Simone Sendin, bem como da Prof.ª Dra. Andréa Goldschmidt. O PIBID tinha como objetivo 

o desenvolvimento de ações coletivas entre a escola parceira, alunos de graduação e professores 

da Educação Básica. Nele discutíamos a História e Filosofia da Biologia no ensino de ciências 

a partir de atividades experimentais. 

Com o ingresso no PIBID tive o meu primeiro contato com discussões que visavam 

estabelecer a relação entre a História e Filosofia da Ciência (HFC) e a formação de professores. 

Concomitantemente às discussões realizadas no âmbito do PIBID também eram desenvolvidas 

atividades em parceria com a escola campo. Em todas as atividades havia a abordagem da HFC. 

No decorrer do meu processo formativo, mais especificamente nas disciplinas da 

graduação e no PIBID, meu interesse por investigar os processos formativos dos cursos de 

Licenciatura foi despertado. Foi também nesse período que emergiram em mim preocupações 

referentes aos aspectos políticos da educação, bem como questionamentos relacionadas à 

concepção de educação e de escola que temos e, ainda, preocupações associadas à qual 

concepção eu deveria almejar.  

Diante dessas inclinações, ao chegar na reta final da graduação, optei por participar do 

processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

(PPGECM) da UFG. Inicialmente pensei em discutir de que forma os conceitos ecológicos 

poderiam ser utilizados como instrumentos para a Educação Ambiental. Mas com o início das 

disciplinas do mestrado, e com as discussões realizadas no grupo de estudos Colligat1 sobre 

 
1 Criado em 2011 o grupo reúne pesquisadores da UFG e outras instituições que desenvolvem pesquisas 

relacionadas à formação de professores de ciências e biologia no ensino superior e na educação básica. O grupo 
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HFC e formação de professores, o projeto foi reconstruído. A pesquisa foi, então, tomando outra 

direção e comecei a considerar como os temas estruturantes da Biologia (estudados no PIBID) 

poderiam contribuir com a formação de professores. Mas esses temas estruturantes são plurais 

e complexos, assim, ao longo de minha trajetória acadêmica fui me delimitando a interação 

(teoria ecológica) como o eixo da pesquisa aqui apresentada. 

 
abrange orientações de iniciação científica, dissertações e teses que relacionam essa formação à identidade e 

profissão docente, ao ensino/aprendizagem de ciências, à educação de jovens e adultos, à história e filosofia da 

ciência/biologia e às relações entre tecnologias e educação (LESEC). 
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Introdução 

 

Na área da educação a formação de professores é sempre tema de discussão, seja em 

trabalhos acadêmicos, seja na sua relação direta com o contexto sócio-político. Comumente a 

essência dessas discussões está relacionada ao perfil do professor(a) que a universidade pública 

está formando, deixando em segundo plano discussões acerca do papel social desse profissional 

e da escola. Superando essa visão entendemos que os cursos de formação de professores não 

podem estar desvinculados da realidade social, afinal, o trabalho docente está atrelado à 

formação social dos sujeitos e se desenvolve em um espaço muito característico, a escola.  

Martins (2015) assevera que a formação de professores é resultado das transformações 

pessoais dos sujeitos, na relação com os processos formativos pelos quais passam. Desse modo, 

o social, em adição ao profissional, resulta em um indivíduo em interação/mediação com o 

mundo. O sujeito assim formado age no e sobre o mundo. Saviani (2011) considera, por sua 

vez, que a formação de professores é também essencial para as mudanças necessárias à 

educação, fazendo um paralelo entre o que é educação e qual o papel do professor em diversos 

contextos (político, social, histórico, econômico, etc.).  

Cabe aqui destacar o papel político da profissão docente, já que as normas políticas 

determinam, em certa medida, os caminhos da docência. Devemos, pois, considerar, nessa 

perspectiva, que as mudanças na configuração da sociedade acarretam mudanças estruturais nos 

cursos de formação de professores.  

A escola não tem exclusivamente a função de “transmitir” o conhecimento científico 

para que os sujeitos memorizem, mas é inerente à educação o papel de promotora da 

transformação social a partir dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. 

Quando o aspecto social da educação se torna secundário ou inexistente, essa passa a atender 

só ao capital e, por consequência, acaba mecanizando, descentralizando, desvalorizando e 

subjugando o trabalho docente. Considerando esses aspectos da educação Manacorda (1989, 

apud MARTINS, 2015, p. 20) problematiza o enrijecimento do trabalho docente e do papel 

social da escola. Vejamos: 

 

No bojo das considerações negativas sobre o papel informativo da escolarização, 

sobre a pedagogia científica que legitima a racionalização do ensino, sobre a excessiva 

valorização dos saberes científicos etc., deixam implícita a secundarização da 

educação escolar. Por diferentes estratégias, tais como a afirmação de que não é só 

por meio da escola que se ensina e que se aprende, pela apologia do saber experiencial, 

pelo primado do conhecimento que a vida proporciona etc., ratifica-se a cotidianidade 
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do contexto escolar, a ter como cruel consequência (não considerada por essas “novas 

teorias”) o “analfabetismo histórico, político e conceitual”. 

 

É nesse sentido que se torna cada vez mais relevante realizar discussões acerca do perfil 

de professor que as universidades estão formando. Talvez a preocupação crescente em formar 

indivíduos aptos a atender as necessidades do mercado esteja ocultando ou secundarizando a 

real importância dos professores.  

Para Martins (2015) e Saviani (2011) os cursos de formação inicial são técnicos e 

desumanizam2 o sujeito, isso os afasta das discussões sociais. Aqueles que atuam na educação, 

seja na pesquisa, seja em sala de aula, enfrentam cotidianamente uma série de pressões como: 

salas lotadas, desvalorização social, baixos salários e subordinação do fazer profissional. As 

políticas públicas incoerentes com o contexto sociopolítico no qual atuam são formas de 

esvaziamento do fazer do professor, usadas como meios de manutenção do sistema educativo 

que visa atender as demandas do capital. 

O programa Residência Pedagógica (RP), por exemplo, criado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em 2018 demarca muito bem a concepção de mundo e de formação de 

professores que o governo tem. A RP prevê a reorganização curricular das licenciaturas 

incentivando o “aprender” na prática, com os professores da escola. Ele demarca, 

intensivamente, o recuo da teoria em detrimento da prática. No portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é possível ler a seguinte definição: 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 

da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando 

na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso (CAPES, 2018). 

 

A valorização do “praticismo” em detrimento da relação teoria-prática, na qual esses 

cursos deveriam estar pautados, compromete uma formação crítica e, consequentemente, a 

potencialidade da docência no ensino na educação básica. Assim como outras medidas adotadas 

pelo Estado para, supostamente, promover a melhoria da qualidade da educação, a RP foi 

elaborada sem a participação das instituições formadoras e dos pesquisadores da área. E isso é 

próprio do sistema: quanto mais racionalizado o conhecimento, e mais mecanizado o trabalho 

docente, melhor para a manutenção das classes, em outras palavras, melhor para a dominação 

dos oprimidos (MARTINS 2015; GUEDES; 2019; LIBÂNEO, 2005).  

 
2 Desumanizar no sentido de desconsiderar as subjetividades dos sujeitos em formação. Cada sujeito carrega 

consigo preconcepções de mundo, e por consequência de educação. Ele traz consigo uma carga social, econômica 

e política que deveria ser considerada ao longo de seu processo formativo (Martins, 2015).  
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Outro exemplo de programa de Estado que poderia ser enquadrado como reforço do 

“praticismo” é o PIBID que, apesar de permitir que as Universidades o estruturem de diversas 

formas, ainda assim pode representar a manutenção do “praticismo” em detrimento das 

discussões teóricas. Contudo, existem exemplos de como o PIBID pode ser estruturado de 

maneira a combater essa concepção de formação, atrelando as discussões teóricas em 

conformidade com as atividades de cunho prático. 

Ainda no que diz respeito à formação de professores existem diferentes modelos 

formativos, alguns deles “tradicionais”, centrados nos saberes das técnicas de ensinar. Outros 

estão centrados na prática em sala de aula. E há também aqueles que propõem uma formação 

crítica-reflexiva do fazer docente, em uma relação de práxis. Não cabe neste momento fazer a 

análise de cada modelo formativo proposto, essa discussão será ampliada ao longo dessa 

dissertação. Vale ressaltar, no entanto, que esses modelos expressam os aspectos tomados como 

mais importantes para a prática docente, dissociando, em alguns casos, teoria e prática (isto é, 

colocando uma em grau de maior importância em detrimento da outra). 

Considerando as diferentes perspectivas sobre a formação de professores faremos aqui 

uma breve discussão sobre elas. A formação de professores pautada na racionalidade-técnica 

visa atender as demandas do mercado, racionaliza o conhecimento a fim de “treinar” os futuros 

professores para que sejam capazes de orientar os sujeitos, tornando-os aptos a lidarem com o 

aparato tecnológico. Não existe, portanto, preocupação em conduzir os alunos à compreensão 

dos processos que os levaram a manusear tal aparato. Nessa perspectiva, o papel do professor 

é instruir os sujeitos com vistas a “formar a elite intelectual e técnica para o sistema produtivo” 

ou, ainda, a “formar mão-de-obra intermediária centrada na educação utilitária” (LIBÂNEO, 

2005, p. 27).  

Já no modelo de racionalidade prática a ênfase está nas relações estabelecidas entre os 

sujeitos e o conhecimento. O foco, nessa perspectiva, é compreender como os sujeitos aprendem 

e promover o desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, cabe ao professor compreender a 

realidade social dos sujeitos e, com isso, proporcionar os meios de aprendizagem (LIBÂNEO, 

2005).  

Na contramão dessas duas perspectivas formativas apresentadas tem-se as correntes 

sociocríticas que, em grande parte, versam sobre a relação entre a produção do conhecimento e 

a atividade cotidiana dos professores. Essas correntes de pensamento valorizam a formação 

social dos sujeitos para além das competências exigidas pelo sistema produtivo. As teorias 

sociocríticas têm suas bases no marxismo e, por isso, valorizam as relações sociais, culturais, 
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econômicas e históricas que culminaram na elaboração do conhecimento científico (LIBÂNEO, 

2005). 

Os cursos de formação de professores não podem se restringir apenas à formação 

acadêmica (conhecimento específico de área), mas devem, também, propiciar espaços de 

diálogo com a formação humana dos sujeitos envolvidos no processo (SAVIANI, 2011; 

MARTINS, 2015). Porém, é preciso ter certa prudência ao se tratar desse tema, haja vista que 

o discurso da personalização do professor vem carregado de significados, que em muitos 

momentos tendem à alienação dos sujeitos.  

Maricato (2012) discute a relevância de outros aspectos inerentes à formação docente, 

e que refletem diretamente no ensino de ciências e biologia. Para ele é essencial que, atrelado 

ao conhecimento específico, estejam a epistemologia e a didática para, assim, promover as 

mudanças necessárias a uma educação de qualidade. Maricato (2012) ainda defende que é 

preciso que a epistemologia perpasse todo o processo formativo dos sujeitos, principalmente 

no que tange à apreensão da natureza das ciências (que é única para cada ciência).  

A relação ensino-aprendizagem parte também da relação entre os sujeitos, portanto, “a 

pretensão de formação de um ‘novo professor’ demanda compreendê-lo como pessoa, nas suas 

relações com o mundo e consigo próprio” (MARTINS, 2015, p. 16). Silva et al. (2019) 

destacam o quão difícil é a formação de professores, ainda mais em um cenário onde as 

mudanças políticas, sociais e culturais têm, cada vez mais, racionalizado o fazer docente. 

Inconscientemente os professores em formação acabam reproduzindo os processos de 

racionalização do conhecimento científico e do docente. Isso pode ser atribuído à própria 

configuração do sistema de educação no qual os sujeitos são formados. Nesse existe sempre 

maior ênfase no produto final (definições) em detrimento dos processos que culminaram na 

elaboração da ciência que originou esse produto.  

Entendemos que para problematizar o cenário ora apresentado são necessárias 

mudanças de perspectiva no que tange à formação de professores. Mudanças essas capazes de 

propiciar a superação da visão da técnica pela técnica ou da prática pela prática. Tomando como 

modelo formativo as teorias sociocríticas surge, então, a preocupação: que tipo de profissional 

docente a universidade tem formado? O que se espera deste professor? O domínio conceitual? 

O domínio prático? Essas são questões complexas, mas que carecem ser discutidas. O trabalho 

docente consiste em mais do que “transmitir” conhecimento, ele envolve o domínio das 

questões pedagógicas/técnicas, o domínio conceitual, a apropriação da construção do 

conhecimento, bem como a compreensão das relações históricas e filosóficas que permeiam 
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esse conhecimento. É parte do papel da escola, e por consequência do professor, promover os 

meios de transformação social. Entendemos que uma proposta formativa viável, capaz de 

superar os limites formativos indicados anteriormente, seria por meio da pedagogia histórico-

crítica (PHC) proposta Saviani (2011) e didatizada por Gasparin (2009).  

Gasparin (2009) assevera que a relação ensino-aprendizagem deve partir da realidade 

social para que, com a incorporação dos conteúdos (conhecimento científico), os sujeitos 

possam retornar à realidade e transformá-la. É uma relação dialética do trabalho pedagógico, 

no entanto, os conteúdos precisam ter o aspecto social intrínseco. É preciso, inicialmente, a 

compreensão de que os conteúdos ensinados carregam consigo aspectos históricos, filosóficos, 

conceituais, culturais, ideológicos, etc. Nesse sentido, uma abordagem histórica e filosófica nos 

cursos de formação de professores pode acarretar numa formação integral, na efetiva 

apropriação do conhecimento científico produzido. Mesmo que Saviani (2011) ou Gasparin 

(2009) não tenham realizado reflexões acerca da PHC na formação de professores de 

ciências/biologia podemos realizar, aqui, uma reflexão de aproximação entre essa proposta 

pedagógica e a formação profissional no ensino superior. 

 

O pensamento teórico atrelado à abordagem da história e filosofia da ciência 

Para a PHC cumpre aos professores conhecer de forma crítica a ciência que lecionam e 

é nesse sentido que ela se relaciona com a abordagem da história e filosofia da ciência (HFC). 

No entanto, a inclusão da HFC na formação de professores e no ensino de ciências e biologia 

não precisa culminar, necessariamente, na inserção de mais uma disciplina na matriz curricular 

dos futuros professores ou alunos, tendo em vista que ela pode se constituir em uma abordagem 

aliada ao próprio conhecimento científico. Ao considerar a HFC como abordagem é possível, 

por sua vez, relacionar os aspectos internalistas e externalistas 3da construção do conhecimento 

científico (sem dicotomizá-los), explicitando também a natureza desse conhecimento 

(NORATO, 2019).  

Matthews (1995) destaca a importância da abordagem da HFC ressaltando que, em uma 

formação crítica, os professores conhecem não só os conceitos de sua ciência, mas conhecem 

também os vieses epistemológico, cultural e social que fazem um determinado conceito ser 

mais aceito em detrimento de outro (GASPARIN, 2009; MATTHEWS, 1995). Com isso, 

 
3 Compreendemos que já está superada, nas pesquisas relacionadas a História e Filosofia da Ciência, essa dualidade 

entre os aspectos internalistas e externalistas. Compreendemos esses aspectos são indissociáveis, mas, optamos 

por utilizar tais termos, como forma de ilustrar a abordagem realizada ao longo da dissertação.  
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defendemos que a HFC seja atrelada ao produto da ciência, isto é, ao conceito e seu processo 

de elaboração. 

O esvaziamento do conhecimento científico o faz parecer como algo dado, linear e 

pronto. Contudo, o conhecimento é sempre contextualizado e determinado por intenções e 

necessidades humanas (GASPARIN, 2009). De forma geral, o que sugere a pedagogia 

histórico-crítica é que o processo educativo se paute na forma como a ciência é concebida pela 

humanidade (GASPARIN, 2009; SAVIANI, 2011). Esse tipo de abordagem, quando refletimos 

sobre a formação de professores, propicia aos futuros docentes uma visão mais ampla da sua 

ciência. Norato (2019) ressalta a importância de discussões dessa natureza, seja nos processos 

de ensino de ciências e biologia, seja na formação de professores. Conhecer as nuances que 

compreendem a elaboração do conhecimento científico permite aos sujeitos irem além das 

definições desconexas da ciência que as fundamentam. Permite, enfim, enxergar a elaboração 

de conceitos a partir de diferentes perspectivas. Além disso, esse conhecimento também indica 

que, conforme um determinado conceito vai sendo construído, ele vai se complexificando, a 

depender da lente com que é analisado.  

Considerando o papel social, político e cultural dos processos de ensino Norato (2019), 

ao exemplificar como um mesmo conceito (célula) pode ser discutido sob olhares 

epistemológicos distintos, salienta a importância do papel da educação e do professor no 

processo de desmitificação da ciência. 

 

Essa perspectiva consensual da ciência é o que orienta a seleção dos conteúdos a serem 

ensinados. Afinal, é na escola que são socializados os conhecimentos considerados 

clássicos, ou seja, aqueles que persistem no tempo dentro de uma ciência, o que inclui 

os conceitos e os procedimentos que permitiram suas formulações. A transposição 

desses conceitos para o ambiente escolar é realizada pelo professor, e ocorre em meios 

sociais específicos (NORATO, 2019, p. 44). 

 

Nesse sentido, a PHC como uma forma de abordagem dos conhecimentos biológicos 

permite que os professores sejam agentes de mediação entre a realidade e o conhecimento 

científico. Trata-se de uma verdadeira mudança na compreensão de como formar os futuros 

docentes. Primeiro compreendendo a realidade desses sujeitos para, a partir dessa compreensão, 

promover os meios de transformação (SAVIANI, 2011; GASPARIN, 2009; MATTHEWS, 

1995).  

Quando tomamos como objeto de reflexão a formação de professores de 

Ciências/Biologia indagações emergem acerca dos meios necessários para a construção do 



21 

 

conhecimento biológico (indagações essas que serão discutidas e analisadas ao longo dessa 

dissertação). 

Para além dos aspectos históricos e filosóficos da ciência, Duarte (2016b) ressalta que 

a PHC é também meio de transformação social. Isso porque ela trata, em certa medida, da 

emancipação dos sujeitos. Seja pelo fato de que ela visa promover a tomada de consciência da 

humanidade e de suas relações, seja porque ela intenta levar os sujeitos a compreenderem os 

processos de alienação.  

Duarte (2016b) esclarece ainda que, para ser efetiva, a PHC precisa superar a pressão 

pelo conhecimento espontâneo, pelo imediatismo imposto pelo capital. Os movimentos de 

rupturas e permanências na elaboração do conhecimento científico precisam ser explicitados, 

não apenas a título de compreensão da natureza da ciência, mas também como forma de 

apreensão do conhecimento. Como resultado, enfim, do processo dialético no qual o sujeito é 

levado à tomada de consciência de que a ciência foi e é produzida dentro das relações sociais, 

políticas e culturais (DUARTE, 2016b; NORATO, 2019). 

Tomando como ponto de reflexão a correlação entre a PHC e o pensamento teórico cabe 

a nós discutir de que forma o conhecimento biológico se apresenta no processo educativo. Sem 

nos esquecer, contudo, que o ensino de Biologia perpassa também pela reestruturação dos 

cursos de formação de professores. 

 

O lugar do conhecimento biológico no processo educativo e de formação de professores 

A biologia enquanto ciência pode ser considerada “nova”, pois só se consolidou como 

tal por volta do século XIX. Nascimento Jr. (2010), ao fazer uma retomada histórica da 

Biologia, ressalta algumas características particulares dessa área do conhecimento, dentre elas, 

a própria natureza do conhecimento biológico. A Biologia, para o autor, pode ser compreendida 

sob duas perspectivas de mundo diferentes, que coexistem e não se anulam: a “natureza em 

processo de transformação e a natureza como mecanismo” (p. 123). Essas visões de mundo se 

tornam essenciais para a compreensão das teorias fundantes da Biologia, ao passo que, a 

depender da natureza do objeto de investigação, uma teoria pode se aproximar mais de uma ou 

outra visão, ou até mesmo permear as duas. 

Para complementar a organização da Biologia proposta por Nascimento Jr. (2010) 

podemos utilizar as ideias de Mayr (2008) sobre como a Biologia tenta responder a três 

perguntas fundamentais: “O que?”, “Como?” e “Por quê?”. Para o autor essas perguntas 

representam a própria natureza da Biologia. As duas primeiras correspondem às causas 
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próximas, aquilo que diz respeito à estrutura dos organismos, a sua funcionalidade. Já o último 

tipo de questão corresponde às causas últimas que “levam a mudanças ocorridas durante o 

processo de evolução” (MAYR, 2008, p. 101). Explicitando outras relações é possível indicar 

que as perguntas do tipo “o que?” e “como?” têm estreita relação com as ciências experimentais 

que visam compreender a estrutura interna dos organismos, a funcionalidade deles. Já as 

perguntas do tipo “por quê?” estão atreladas às ciências de cunho histórico/processual que, por 

essência, visam compreender os processos no espaço e tempo, as relações do organismo com o 

meio externo (MAYR, 2008; NASCIMENTO JR., 2010). 

Ainda sobre a estrutura da Biologia, Nascimento Jr. (2010), após considerar o 

movimento histórico da área, propõe quatro estatutos (estruturantes)4 que caracterizam a 

Biologia enquanto uma ciência autônoma, são eles: estatuto conceitual, epistemológico, 

ontológico e histórico-social. Mesmo que a cada estatuto caibam atributos distintos, eles se 

inter-relacionam em diversos aspectos. De maneira sintética, o estatuto ontológico diz respeito 

ao olhar do cientista sobre o objeto de investigação, à relação entre o sujeito e o fenômeno 

estudado. O estatuto epistemológico faz referência à própria construção do conhecimento 

biológico e está intimamente relacionado ao estatuto histórico-social que indica, por seu turno, 

o contexto “no qual a ciência se constitui” (p. 26). E, por fim, o estatuto conceitual, esse diz 

respeito à elaboração das teorias fundantes da Biologia (evolução, homeostase, celular, 

ecossistema, herança) (NASCIMENTO JR. 2010).  

Dentro dessa lógica de organização poderíamos agrupar as teorias em duas categorias, 

as de caráter experimental (homeostase, celular e herança) e as de caráter histórico/processual 

(evolução e ecossistema). A fim de verticalizar a discussão optamos por demarcar como escopo 

desta pesquisa uma das teorias propostas por Nascimento Jr. (2010), a Teoria do Ecossistema, 

que compõem o estatuto conceitual.  

Consideramos que a Teoria do Ecossistema é um dos pilares fundamentais da Biologia 

na contemporaneidade. Isso porque, nesse início de século XXI, quando várias crises se 

entrelaçam, a crise ambiental (e seus determinantes ecológicos) é uma das mais planetárias. 

Mesmo entendendo que as catástrofes ecológicas sejam apenas uma pequena parte das 

consequências da racionalidade econômica dominante, elas têm grande influência na dinâmica 

do planeta e afetam, primeiro, quem tem menos (GUIMARÃES, 2010). 

 
4 O termo estruturante aqui utilizado faz referência aos temas gerais de uma disciplina em específico. Estabelece 

a relação de abstração e centralidade de um conceito, que em conjunto com outros temas estruturantes, concebem 

o conhecimento geral de uma determinada área do conhecimento científico. Em síntese, “seriam os eixos 

norteadores da organização sintática e curricular de uma área específica do conhecimento” (ADÚRIZ-BRAVO; 

IZQUIERDO; ESTANY, 2002, p. 470). 
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Entendemos, pois, que a apropriação dos conceitos nucleares5 que sustentam a Teoria 

do Ecossistema pode propiciar aos futuros professores instrumentos que os ajudarão a ampliar 

o ensino de Biologia e, ainda, a contribuir com os educandos para que eles possam, a partir dos 

conceitos biológicos, compreender melhor as relações sociais e, por consequência, agir sobre a 

realidade.  

Dessa maneira, a compreensão da biologia a partir da HFC (História e Filosofia da 

Ciência) pode ajudar os futuros professores a desenvolverem o entendimento dos processos que 

evidenciam os modos de produção de conhecimento, indo além das definições fechadas e 

prontas. Assim, o que se espera dos professores é que eles tenham domínio das questões 

ontológicas, epistemológicas, histórico-sociais e conceituais da Biologia. 

No entanto, mesmo percebendo a urgência ambiental das discussões ecológicas, e 

entendendo que a Teoria do Ecossistema seja um dos pilares fundantes da Biologia, poucas 

discussões sobre os conceitos que a compõem têm sido feitas. A questão ambiental é um tema 

importante na contemporaneidade e é quase uma unanimidade entre os cientistas que as ações 

antrópicas agem no ambiente e modificam a dinâmica do clima, da vegetação, dos animais, 

entre outros. Contudo, essas discussões não podem ser apenas informações superficiais 

veiculadas pela mídia, ou definições organizadas pela educação escolar e recortadas de sentido. 

 Dessa forma, militamos aqui para que, na escola, as discussões conceituais sobre meio 

ambiente envolvam os conceitos estruturantes da ecologia (mesmo que não fiquem restritas a 

eles), sendo que a interação ecológica é um desses principais conceitos.  

Não é mais possível secundarizar o conhecimento na escola. Se as discussões ambientais 

estão na “ordem do dia” o ensino de ciências/biologia precisa superar seu “mar de falta de 

sentido” (MATHEWS, 1995) e qualificar essas discussões com o estudo dos conceitos 

científicos que dão suporte a elas. Mas esse não é um cenário restrito ao ensino de 

Ciências/Biologia, ele tem relação com a formação dos professores. Acreditamos, pois, que 

para superar essas limitações os professores em formação precisam ser capacitados para ir além 

das definições, compreendendo de que forma as teorias se relacionam, seja no nível 

epistemológico, seja no nível conceitual (NASCIMENTO JR., 2010). 

Diante do cenário apresentado emergem indagações sobre o quanto os professores em 

formação realmente têm aporte teórico sobre os conceitos que ensinam, em especial o de 

interação ecológica. Até que ponto as disciplinas, nos cursos de formação, têm propiciado a 

 
5 São aqueles conceitos que fundamentam uma teoria, são conceitos essenciais para a compreensão da estrutura da 

teoria científica (NORATO, 2019).  
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eles uma formação integral, que leve em conta os modos de produção do conhecimento? Para 

que os professores possam, de fato, desempenhar seu papel como mediadores do processo de 

transformação da realidade de seus alunos é preciso que eles tenham domínio dos aspectos 

processuais do conteúdo que ensinam.  

No que tange às relações ecológicas, muito discutidas em Educação Ambiental, é 

preciso que eles compreendam que em um ecossistema existem diferentes níveis de interação 

que, por sua vez, são essenciais para a sua manutenção. Uma formação crítica sobre a 

elaboração do conceito de interação ecológica pode propiciar a superação da visão 

conservacionista e ecologista da constituição dos ecossistemas (CONTIN, MOTOKANE, 

2012). Essa formação pode chamar ao diálogo uma discussão que leve em consideração os 

aspectos socioculturais da dinâmica ecológica, lembrando sempre que os custos 

ambientais/ecológicos de hoje podem ser o “custo” social de amanhã (GUIMARÃES, 2010).  

A escolha pela Teoria do Ecossistema como escopo desta pesquisa emergiu como uma 

forma de promover a superação da reprodução do pensamento conservacionista sobre as 

relações ecológicas entre os seres vivos. Para isso, optamos por realizar discussões sobre a 

constituição do conceito de interação ecológica como nuclear para a Biologia (sem restringi-lo 

às discussões referentes à Ecologia). 

Entendendo a escola como uma instituição promotora da formação cidadã, crítica e 

social, são necessárias mudanças na formação de professores a fim de prover meios de reflexão 

sobre o papel da escola e da docência (DANTAS, 2016; MARTINS, 2015). Nesse sentido, 

emerge a preocupação com a apropriação do conhecimento por parte dos professores em 

formação; será que eles entendem os processos (lógico-históricos) que deram origem à ciência 

que ensinam ou só reproduzem seus produtos (definições)? Será que conhecem os conceitos 

nucleares pertinentes à Biologia? Compreendem as relações históricas, epistemológicas, sociais 

e culturais que fundamentam a biologia, suas teorias e conceitos, em especial o conceito de 

interação ecológica? Não é intenção deste trabalho responder essas perguntas, mas partimos 

delas para problematizar a formação conceitual do futuro professor.  

A abordagem histórica da Biologia, desde os cursos de formação, pode fazer com que 

os professores entendam os elementos nucleares que constituem essa ciência. Ela pode ainda 

propiciar aos professores capacidade para contextualizar a Biologia, interna e externamente, e 

maior competência para selecionar os conteúdos a serem ministrados, organizar esses 

conteúdos e o material didático a ser utilizado de forma a relacionar esses conhecimentos aos 

contextos social, político, econômico e cultural que envolvem o conceito de interação 
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ecológica. Compreendendo os modos de produção da Biologia, as teorias e a elaboração dos 

conceitos, os professores podem também estabelecer as relações necessárias para elucidar os 

conteúdos de forma que sejam independentes do material didático. Assim, as contribuições da 

HFC para a formação de professores vão além da compreensão da produção científica, elas 

também possibilitam aos professores em formação o desenvolvimento de habilidades que lhes 

permitem saber delimitar quais conceitos são nucleares/essenciais para o ensino de Biologia. 

Nesse contexto, optamos por selecionar um conceito para pensar o seguinte: será que a 

reconstrução histórica do conceito de interação ecológica e sua influência na 

construção/desenvolvimento da teoria do conceito de interação ecológica poderiam auxiliar na 

formação de um professor com domínio conceitual mais amplo? Se sim, como essas discussões 

poderiam ser integradas aos cursos de formação inicial de professores, considerando para isso 

uma perspectiva pedagógica delimitada (PHC)?  

Pensando na Biologia como produção humana que se desenvolve na história, 

influenciando e sendo influenciada por questões externas a ela, que vigoram em cada época, o 

objetivo dessa pesquisa foi discutir os processos de formação de professores sob a 

abordagem histórica da elaboração do conceito de interação ecológica. A partir disso 

emergem como objetivos específicos: realizar o levantamento/discussão de como o conceito de 

interação ecológica é apresentado em teses e dissertações; evidenciar os processos que 

culminaram no desenvolvimento do conceito de interação ecológica ao longo da história e; 

estabelecer a relação entre o desenvolvimento do pensamento conceitual com os cursos de 

formação de professores de Biologia.  

Para discutir as implicações do domínio conceitual nos cursos de formação de 

professores optamos, neste trabalho, por utilizar como referencial a Pedagogia Histórico-Crítica 

(SAVIANI, 2011). Na PHC o papel da educação é “permitir aos sujeitos acesso aos 

conhecimentos sistematizados” (SAVIANI, 2017)6. Mas como o professor pode auxiliar nesse 

acesso sem dominar a ciência que ensina? Entendemos que para que possa conhecer a ciência 

que ministra o professor precisa, antes, desenvolver o domínio conceitual. Por meio desse 

domínio é possível compreender o processo de desenvolvimento da ciência, possibilitando a 

compreensão de como os conceitos científicos foram se complexificando ao longo do tempo 

com a inserção de novos elementos ou juízos7. 

 
6 Fala de Saviani em vídeo disponibilizado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk). 
7 Para Kopnin (1978) um juízo carrega em si as propriedades ou indícios do objeto, sendo considerado a “célula 

do pensamento”. 

https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk
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Seguindo o pressuposto de que para se ensinar Biologia os professores precisam, antes 

de tudo, saber muito sobre Biologia é importante esclarecer com mais detalhes o que 

exatamente significa “saber biologia”. Esse saber envolve conhecer os processos que 

culminaram na elaboração de dado conhecimento; envolve também conhecer a natureza da 

ciência e, talvez, seja exatamente isso que falta aos professores em formação. 

Compreender a natureza da ciência da qual se parte, por sua vez, vai além da percepção 

crítica sobre essa ciência: significa estabelecer relações entre teorias, observações, hipóteses e 

conceitos que a compõem (MATTHEWS, 1995).  

A apropriação de conceitos pode representar uma mudança qualitativa do pensamento. 

Engels (1976), discorrendo sobre as leis da dialética, em especial sobre a Lei da transformação 

da qualidade em quantidade e vice e versa, aponta que para toda e qualquer mudança qualitativa 

há, antes, uma mudança quantitativa. E esse movimento é inerente à própria natureza. Ele ainda 

ressalta que na Biologia as variações quantitativas não são necessariamente mensuráveis, isso 

devido à própria natureza dessa ciência; contudo, não quer dizer que essas transformações não 

ocorram. Para ensinar Biologia, portanto, os professores precisam conhecer os diversos 

elementos que constituem essa ciência. Para que isso ocorra, entretanto, é preciso, 

primeiramente, que eles compreendam que esses aspectos externos, são influenciados, 

filosófica e cientificamente. Essa é uma relação que só é possível de ser estabelecida a partir da 

lógica dialética, a qual determina as “observações acerca do movimento e da contrariedade do 

mundo, dos homens e das suas relações” (PIRES, 1997, p. 86).  

São das contradições que surgem quando da elaboração do conhecimento científico que 

emergem as leis, teorias e conceitos. É no movimento dialético que sujeito e objeto podem 

transformar-se mutuamente. Já na lógica formal a relação sujeito-objeto se estabelece de forma 

unidimensional, é dualista. O movimento das contradições não é expresso na produção do 

conhecimento, por isso não é possível compreender os modos de produção do conhecimento 

(PIRES, 1997; LEFEBVRE, 1993). 

Com aporte nesse referencial pretende-se desvelar as transformações qualitativas, que 

culminaram no desenvolvimento do conceito de interação ecológica. Para tanto realizaremos 

uma reflexão sobre as implicações desse tipo de abordagem nos cursos de formação de 

professores para, por meio desse movimento, propiciar a mudança de percepção acerca desse 

conceito. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado O 

conceito de interação ecológica nas produções acadêmicas – o que indicam as pesquisas? 
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fizemos a análise e discussão das teses e dissertações que compõem o corpus da pesquisa, 

visando indicar as aproximações e distanciamentos das propostas apresentadas com o objeto de 

análise dessa dissertação.  

Já no segundo capítulo, intitulado Interação ecológica – relações dos organismos 

entre si e com o meio foi realizada a discussão sobre a elaboração do conceito de interação ao 

longo da história da humanidade. Nele indicamos as nuances que culminaram no conhecimento 

sistematizado e como esse conceito se tornou nuclear para a Biologia.  

Por fim, no terceiro capítulo, intitulado Formação de professores de Biologia: do 

domínio ontológico ao conceitual fizemos discussões referentes ao domínio conceitual nos 

cursos de formação de professores, tomando o conceito como instrumento de reflexão sobre a 

realidade. À luz da Pedagogia Histórico-crítica discutimos sobre como a abordagem histórica 

pode contribuir para a apropriação e elaboração do conhecimento científico por parte dos 

professores, propondo, inclusive, sua inserção nos cursos de formação de professores. 

Partindo dos pressupostos apresentados nessa introdução consideramos caro à formação 

docente o desenvolvimento do pensamento conceitual. A formação de professores não trata 

apenas da apreensão de práticas pedagógicas, trata também da apropriação das relações 

estabelecidas entre os processos de elaboração dos conceitos inerentes à ciência que se ensina. 

Mais precisamente, no caso do presente trabalho, dos conceitos biológicos. 

É importante salientar, contudo, que para o recorte desta pesquisa algumas decisões 

foram tomadas. Sabendo que seria inconcebível discutir todos os conceitos elementares da 

Biologia optamos por delimitar como foco das discussões o conceito de interação ecológica, 

como já destacado.  

Acreditamos que a Educação deve ser meio de transformação social para os sujeitos, em 

seus diversos níveis, e para isso é necessária significativa mudança nos processos formativos, 

propiciando instrumentos que permitam aos sujeitos se reconhecerem como seres históricos. 

Para isso lançamos mão das discussões realizadas nessa introdução como norte para a 

elaboração dessa pesquisa, entendendo que é parte intrínseca da Educação promover os meios 

de emancipação humana.  
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Capítulo 1 – O conceito de interação ecológica nas produções acadêmicas - O que indicam 

as pesquisas? 

 

A utilização da História e Filosofia da Ciência como instrumento de reflexão sobre o 

conhecimento científico tem sido tema de muitas discussões nos últimos anos, seja no campo 

do ensino de ciências, seja no campo da formação de professores. A abordagem da HFC 

contribui para a mudança na percepção da construção do conhecimento científico, mostrando a 

ciência como fruto da coletividade, da cultura, da história, permeada pelas relações sociais. 

(MATTWES, 1995; MARTINS, 1998; CARNEIRO; GASTAL, 2005).  

No entanto, não basta apenas incluir a HFC nos currículos orientadores, tem-se que ter 

cuidado também com a forma como ela é utilizada. Comumente, em livros texto de nível básico 

e superior, a relação da história e filosofia da ciência com os conceitos se apresenta de forma 

linear, a-histórica, ou ressaltando os “gênios” de cada época (MARTINS, 1998; CARNEIRO; 

GASTAL, 2005). Concepções essas que contribuem para reforçar os estereótipos de cientista e 

de ciência.  

Conhecer a história da ciência significa, também, compreender a própria natureza do 

conhecimento científico (NdC). A NdC indica como a ciência é construída, explicita os aspectos 

internalistas e externalistas que fazem parte dela. A integração entre a HFC e a NdC permite 

romper com essas concepções ao explicitar o processo de elaboração e reelaboração de um 

conceito.  

No que tange à formação de professores uma necessidade que parece ser emergente é a 

apropriação da ciência à qual ela se vincula. No campo do ensino da Biologia um dos problemas 

enfrentados é a falta de domínio conceitual. Em grande parte das pesquisas em ensino de 

Ciências/Biologia tem-se como objeto principal a concepção de alunos ou de professores em 

relação a dado conteúdo. A questão é que poucas pesquisas têm se ocupado em investigar a 

apropriação de conceitos. Frequentemente encontramos nos livros didáticos e material de apoio 

de professores definições biológicas que não estabelecem relações com outros conhecimentos 

(MOURA, 2014; MARTINS, 1998).  

Diante do exposto, acreditamos ser necessário delimitar, antes de discutirmos sobre o 

levantamento bibliográfico realizado, o lugar do conceito, do histórico e do lógico, segundo o 

método adotado. 
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1.2. O lógico, o histórico e o conceito 

A construção do conhecimento científico pode ser entendida sob três pontos distintos, 

histórico, lógico e conceito, mas que se relacionam. Kopnin (1978), ao discutir o 

desenvolvimento do pensamento8, estabelece as relações entre o processo histórico e o lógico. 

Para esse autor o lógico carrega em si os processos históricos que culminaram na construção de 

teorias, leis, conceitos, na reelaboração do próprio pensamento. Sendo assim, os processos 

históricos e lógicos não se desvinculam do desenvolvimento do pensamento, mas se 

complementam. Kopnin (1978) define o histórico como sendo 

 

[...] o processo de mudança do objeto as etapas de seu surgimento e desenvolvimento. 

O histórico atua como objeto do pensamento, e o reflexo histórico, como conteúdo. O 

pensamento visa à reprodução do processo histórico real em toda a sua objetividade, 

complexidade e contrariedade (p. 183). 

 

Nesse sentido, ao se propor realizar uma abordagem histórica do objeto é preciso, antes 

de qualquer coisa, identificar a essência desse objeto, ou seja, partir para o desenvolvimento 

lógico dele. Isso porque é no processo lógico que estão contidos os aspectos históricos que 

culminaram na construção do objeto. Para o autor a forma lógica “de desenvolvimento reflete 

o processo histórico, daí ser ela necessária para interpretá-lo” (KOPNIN, 1978, p. 184). Dessa 

maneira, podemos entender o lógico como meio de conhecimento do histórico, tendo em vista 

que ele 

 

[...] fornece o princípio para o estudo multilateral deste. Quando se torna por base da 

explanação da história do objeto o conhecimento da essência, tornam-se então 

compreensíveis e explicáveis todas as demandas históricas, causalidades e desvios, 

que, sem obscurecerem a necessidade, encontram seu lugar na manifestação e 

complementação desta. A história do objeto se manifesta viva, vigorosa no nosso 

pensamento (KOPNIN, 1978, p. 185-186). 

 

Ao considerar o desenvolvimento de uma teoria, estamos também considerando o 

próprio movimento lógico e histórico do pensamento. Por essa razão o estudo do objeto não 

deve partir do ponto inicial de seu desenvolvimento ao longo da história até seu ponto de maior 

complexidade. Mas deve fazer o movimento contrário (do maior estádio de desenvolvimento 

para o menor), pois dessa forma, o processo lógico que culminou na elaboração da teoria, e de 

seus conceitos, pode ser melhor delimitado.  

 
8 “Modo de representação da realidade por meio de abstrações” (KOPNIN, 1978, p. 187). 
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Kopnin (1978) ainda discute as formas de pensamento, se voltando especialmente para 

o tripé juízo, conceito e dedução. Para ele o movimento de construção do pensamento parte da 

relação entre esses elementos. Em outras palavras, a teoria científica é construída com base 

nesse tripé, sendo que podemos compreender cada um desses elementos da seguinte maneira: 

a) Teoria científica – seria a “forma mais madura do pensamento” (KOPNIN, 1978, p. 

196). Na teoria estão expressas as particularidades e a universalidade do objeto. Mas 

ela não poderia existir sem os conceitos, que são parte do objeto;  

b) Conceito – É a síntese de múltiplas ideias. Pode ser entendido como o ponto de união 

entre o singular e o universal, tem em seu constructo os elementos que corroboram a 

construção do objeto; 

c) Juízo – Representa o singular. É a forma fundamental do pensamento. É a partir do 

juízo que se elaboram conceitos, deduções e teorias; 

d) Deduções – representam a unidade entre conceito e juízo. Se referem ao movimento de 

(re)formulação de conceitos a partir dos juízos. Representam o próprio movimento do 

pensamento. 

Tomando o exposto como referência, e entendo que o processo lógico-histórico, está 

presente no desenvolvimento do conceito, o objetivo desse capítulo é discutir/verificar 

como o conceito de interação ecológica aparece nas teses e dissertações que compõem o 

corpus dessa pesquisa. 

 

1.3. Revisão de literatura 

Para delimitar o objeto de pesquisa dessa dissertação foi realizado um levantamento de 

teses e dissertações que abordavam o conceito de ecossistema e/ou interação ecológica na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), mantida pelo Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), tendo apoio financeiro da Financiadora de 

Estudos e Pesquisas (FINEP). A BDTD foi criada no ano de 2002 com o intuito de divulgar as 

teses e dissertações produzidas em todo o território nacional9.  

Para refinar a busca acerca da temática utilizamos os seguintes descritores: “Teoria do 

Ecossistema10”, “ensino”, “educação” e “ecossistema”. Foram encontradas três teses com o 

descritor “Teoria do Ecossistema”. Após a leitura dos títulos e resumos das referidas teses 

 
9 Informações retiradas do site da BDTD. Disponível em http://bdtd.ibict.br/vufind/. 
10 A plataforma também considerou Teoria de Ecossistema e Teorias dos Ecossistemas, apresentando também 

como resultado as pesquisas que se utilizavam esses termos.  

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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verificamos que apenas uma delas tinha relação com o ensino de ciências. As outras duas 

estavam voltadas para as áreas de conhecimento específico da Biologia e da Ecologia. Em 

seguida utilizamos os descritores “ecossistema” + “ensino” e “ecossistema” + “educação”, 

obtendo como resultado 182 trabalhos, entre teses e dissertações. Realizamos, então, a leitura 

dos títulos e resumos desses 182 trabalhos a fim de selecionar as pesquisas de acordo com o 

objeto dessa dissertação.  

Essa leitura nos levou a descartar 175 trabalhos a partir dos seguintes critérios de 

exclusão: [1] relação dos trabalhos com os conceitos de interação ecológica e/ou ecossistema11; 

e [2] trabalhos relativos às áreas de educação ou ensino. Optamos por definir esses critérios 

para que pudéssemos refinar as discussões propostas. Em um segundo momento, após o 

levantamento preliminar da literatura, foi realizada a leitura integral das duas teses e das cinco 

dissertações que vieram a compor o corpus de análise (Quadros 1 e 2). 

 

Quadro 1 - Descritores usados para a seleção das Teses e Dissertações/ autor e título 

Tipo/ Código Descritor Autor Título 

T1 Teoria do 

Ecossistema 

Dorotea Cuevas 

Fracalanza 

Crise ambiental e ensino de ecologia: o 

conflito na relação homem-mundo natural 

T2 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Luciana Carvalho 

Carrilho 

Trajetórias animadas na formação do 

pensamento conceitual no ensino de ciências 

D1 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Karina Fernandes 

Gomes Marques 

Análise dos saberes, práticas docentes e 

livros didáticos de geografia do 2º ano do 

ensino médio, sobre os conteúdos: 

ecossistemas, biomas e biodiversidade 

D2 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Patrícia da Silva 

Nunes 

Sucessão ecológica: análise das concepções 

de estudantes ingressantes em um curso de 

Biologia por meio da história e transposição 

deste conceito 

D3 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Camilla Silen de 

Almeida Dantas 

Os ecossistemas locais nas aulas de 

ecologia: abordagens didáticas em escolas 

localizadas no entorno de uma unidade de 

conservação em Aracaju, SE 

D4 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Thisciane Ismerim 

Silva Santos 

Ecossistemas urbanos no ensino de ecologia: 

uma experiência em escola do entorno da 

APA Morro do Urubu, Aracaju, SE 

D5 Ecossistema + 

Ensino/educação 

Cristiane Contin Significados associados à palavra 

ecossistema nos posts dos blogs de 

divulgação científica do site Science Blogs 

Brasil publicados entre os anos de 2012 e 

2014 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados na BDTD. Legenda: T – Tese; D – Dissertação. 

 

 

 
11 Considerando que em alguns trabalhos os dois conceitos aparecem juntos. Contudo, para a análise aqui proposta, 

optamos por dar ênfase ao conceito de interação ecológica e por isso as discussões realizadas levaram em conta a 

maneira como esse conceito foi abordado nos trabalhos. 
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Quadro 2 - Caracterização de Local/data das teses e dissertações encontradas 

Tipo/ Código Local Ano Instituição/ Programa Foco temático12 

T1 Campinas/SP 1992 UNICAMP/ PPG em 

Educação 

Currículo e programa; 

Conteúdo e método; Educação 

Ambiental 

T2 Brasília/DF 2015 UNB/PPG em Educação Formação de conceitos; 

Características do aluno;  

D1 Brasília/DF 2012 UNB/ PPG em Geografia Formação de professores; 

Recursos didáticos 

D2 Bauru/SP 2012 UNESP/PPG em 

Educação para Ciência 

História e Filosofia da 

Ciência; Formação de 

conceitos 

D3 São Cristóvão/SE 2016 UFS/PPG em Ensino de 

Ciências e Matemática 

Educação não-formal; 

Características do aluno; 

Educação Ambiental 

D4 São Cristóvão/SE 2017 UFS/PPG em Ensino de 

Ciências e Matemática 

Educação não-formal; 

Características do aluno; 

Educação Ambiental 

D5 São Paulo/SP 2016 USP/ PPG em Ensino de 

Ciências 

Formação de conceitos; 

Educação Ambiental 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados na BDTD. 
 

A partir do levantamento da literatura foi possível verificar que os trabalhos estão 

distribuídos entre as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil. Além disso, as pesquisas 

foram desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação (PPG) em Ensino de Ciências, 

Educação, Geografia e Ensino de Ciências e Matemática, todos vinculados a universidades 

públicas (estaduais e federais).  

Foi constatado que a maior parte das pesquisas (T1, D3, D4, D5) tinha como foco 

principal a relação entre o ensino de Ecologia e a Educação Ambiental (EA), discutindo 

principalmente a apropriação dos conceitos ecológicos como instrumentos a serem utilizados 

na EA. Uma tese e duas dissertações (T2, D3 e D4) também discutiram as percepções dos 

alunos e/ou de professores acerca dos conceitos, e três pesquisas (T2, D2 e D5) discutiram a 

formação de conceitos. Apenas uma dissertação tinha como foco de discussão a formação de 

professores (D1). Vale ressaltar que em alguns dos trabalhos foi possível identificar a 

preocupação com o domínio conceitual, mesmo que esse não fosse o foco principal da pesquisa, 

e por isso elas também serão discutidas sob esse aspecto.  

Considerando os dados levantados do corpus, e os focos temáticos propostos por 

Teixeira (2009), as teses e dissertações foram agrupadas em quatro categorias, considerando o 

tema central de discussão de cada uma delas (Quadro 3). 

  

 
12 Os focos temáticos utilizados têm como base a pesquisa realizada por Teixeira (2009), na qual ele discute as 

produções acadêmicas em Ensino de Biologia publicadas entre os anos de 1972 a 2004. 
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Quadro 3 - Categorias de análise 

Foco Temático Descrição Trabalhos 

Educação Ambiental Enquadram-se nessa categoria as pesquisas que têm como 

foco a relação entre a EA e o ensino de ecologia. Ou aquelas 

que discutem apenas a Educação Ambiental. 

T1, D3 e D4 

Formação de professores Estão nessa categoria as pesquisas que trazem discussões 

acerca da formação de professores e suas nuances. 

D1 

Concepção de alunos Abarca as produções em que são discutidas as concepções dos 

alunos acerca de temas relacionados à Ecologia ou à 

Educação Ambiental. 

D3 e D4 

Formação de conceitos Abrange as pesquisas que promovem a discussão sobre a 

apropriação dos conceitos ecológicos. Considerando tanto o 

ensino, quanto a formação de professores. 

T2, D2 e D5 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em seguida serão apresentadas as análises das teses e dissertações que compõem o 

corpus da pesquisa, delimitando as aproximações e os distanciamentos do objeto dessa 

pesquisa. 

A relação entre a Educação Ambiental e o Ensino de Ecologia tem sido amplamente 

discutida, principalmente devido à crescente preocupação com a crise ambiental. Contudo, às 

vezes, Educação Ambiental e Ecologia têm sido tratadas, erroneamente, como sinônimas, como 

se fossem unidade. A Ecologia, por dizer respeito a uma área de conhecimento que tem por 

objetivo estudar as relações dos organismos vivos com o meio físico-químico é abordada, 

frequentemente, sob a perspectiva ecologista ou ambientalista, ou seja, sob o viés que se 

aproxima da Educação Ambiental (ACOT, 1990; SANTOS, 2017; NUNES, 2012; 

MOTOKANE; TRIVELATO, 1999). Esse tipo de abordagem é identificado nos trabalhos T1, 

D3, D4 e D5.  

Motokane e Trivelato (1999) discutem as diferentes formas de se abordar o Ensino de 

Ecologia a partir de quatro perspectivas distintas (natural, humana, conservacionista e 

ecologista). A Ecologia natural corresponderia à dinâmica dos ecossistemas, considerando os 

processos de fluxo de energia, interações ecológicas, dinâmica populacional e de comunidades, 

etc. Tem o caráter mais cientificista. Já a Ecologia Humana tem como foco de suas discussões 

as relações da humanidade com o meio em que vivem. Essa perspectiva considera os aspectos 

socioculturais. A Ecologia conservacionista, por sua vez, se ocupa com discussões referentes à 
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“preservação e conservação dos recursos naturais” (MOTOKANE; TRIVELATO, 1999, p. 6). 

Por fim, a perspectiva ecologista tem como objetivo principal incorporar os conceitos 

ecológicos nas discussões acerca das mudanças ambientais e, com isso, promover as 

transformações sociais necessárias para superar a crise ambiental. O ecologismo se apresenta, 

portanto, como um movimento de âmbito social e político (MOTOKANE; TRIVELATO, 1999; 

NUNES, 2012; ACOT, 1990).  

No que se refere aos trabalhos analisados, se enquadraram na categoria Educação 

Ambiental as pesquisas T1, D3 e D4. Nessas as discussões referentes à Educação Ambiental 

foram o eixo central. Verificamos que a maior parte desses trabalhos foram construídos sob o 

viés ecologista13, com exceção de D4 que, além de fazer abordagem de seu objeto sob essa 

perspectiva, também apresenta algumas ideias relacionadas à perspectiva conservacionista. 

Em T1 o foco principal é a Educação Ambiental, sendo que o aparato de conceitos 

ecológicos é utilizado para a condução da discussão. A Ecologia é entendida como instrumento 

para a implementação de práticas de ensino que visam despertar nos sujeitos a consciência 

ambiental. Apesar de parecer estabelecer as diferenças entre os objetivos da Educação 

Ambiental e os da Ecologia no processo de ensino-aprendizagem o que de fato acontece, nessa 

pesquisa, é que as duas áreas de conhecimento acabam sendo consideradas como unidade 

indissociável.  

Este tipo de “confusão” é muito comum, principalmente no que se refere à interpretação 

dos documentos norteadores da Educação. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por 

exemplo, a Educação Ambiental é considerada tema transversal (BRASIL, 1998), sendo assim, 

ela deveria ser abordada de forma interdisciplinar, abrangendo múltiplas áreas do 

conhecimento. O que de fato ocorre, no entanto, é que a EA acaba sendo atribuída como 

conteúdo complementar à Biologia (DANTAS, 2016; CARRILHO, 2015; MOTOKANE; 

TRIVELATO, 1999; NUNES, 2012).  

A dissertação D3, por sua vez, trata da crise ambiental como aspecto cultural da 

sociedade. Propõe o ensino de ecologia como forma de incentivar as discussões sobre educação 

ambiental, afirmando que cabe à escola propiciar uma formação socioambiental para que as 

mudanças de percepções de mundo e de natureza sejam possíveis. Além disso, em D3 há a 

preocupação com as questões conceituais. Nela a autora ressalta a importância do domínio de 

conceitos ecológicos para a Educação Ambiental. Ela faz uma discussão ampla no que concerne 

 
13 “O Ecologismo vem se constituindo como um projeto político de transformação social, calcado em princípios 

ecológicos e no ideal de uma sociedade não opressiva e comunitária. A ideia central é a de resolução da crise 

ecológica atual” (MOTOKANE; TRIVELATO, 1999, p. 06). 
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ao papel da Ecologia no contexto da crise ambiental. Entende a Ecologia como uma ciência 

distinta das discussões ecologistas (ambientais), mas estabelece um paralelo entre as duas 

concepções.  

Assim como as dissertações apresentadas anteriormente, D4 também realizou 

discussões sobre como o ensino de Ecologia pode ser atrelado às discussões ambientalistas. Em 

D4 percebemos que há duas abordagens da Ecologia, uma enquanto movimento ecologista e 

outra sob o viés conservacionista. Isso porque a autora postula que a EA seria a forma de 

apropriação do conhecimento científico que poderia contribuir para as mudanças 

socioambientais. Mas a autora também aponta para a importância das Áreas de Preservação 

Ambiental (APA) como meios de garantir a preservação e conservação dos ecossistemas 

naturais e a manutenção dos recursos ambientais. Mesmo que em alguns trechos da D4 

apareçam menções ao conceito de ecossistema e/ou interação, o foco principal de discussão foi 

a relação entre humanidade e ecossistemas naturais. 

As discussões sobre a questões ambientais são muito importantes, entretanto é preciso 

ter certo cuidado com a forma como essas discussões são feitas. As pesquisas que fazem parte 

do corpus analisado indicam que um dos maiores problemas referentes ao Ensino de Ecologia 

é a dificuldade de se delimitar o objeto de estudo dessa área de conhecimento. Muitas vezes, a 

Educação Ambiental também enfrenta a mesma dificuldade, principalmente pelo tipo de 

abordagem feita sobre o tema. Tanto a Ecologia quanto a Educação Ambiental são campos de 

estudo novos e possuem muitos pontos de aproximações. Contudo, ambos possuem 

características próprias, que os transformam em campos de conhecimento distintos um do outro 

(FRACALANZA, 1992; DANTAS; 2016; CONTIN, 2016).  

Na categoria Formação de Professores temos apenas um trabalho (D1).  O referido 

trabalho teve como objetivo analisar o domínio dos saberes docentes na prática cotidiana de 

professores de Geografia em escolas estaduais do Distrito Federal. Além disso, fez uma análise 

sobre como estavam dispostos os conteúdos referentes aos conceitos de Ecossistema, Bioma e 

Biodiversidade nos livros didáticos de Geografia do Ensino Médio. Para Marques (2012), 

autora do trabalho, o domínio conceitual deveria ser parte do processo de formação de 

professores. Visando melhorar a atuação docente nas escolas, Marques (2012) destaca a 

importância de os professores terem domínio sobre os saberes docentes e sobre o conteúdo que 

ensinam. Somente dessa maneira, segundo a autora, eles terão condições de optar pelo melhor 

material didático. Ainda que as bases teóricas dos conceitos de Ecossistema, Biodiversidade e 
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Biomas sejam discutidas em D1, o foco principal de discussão da dissertação está nos saberes 

necessários à docência e à prática dos professores.  

Já na categoria Concepção de Alunos se enquadram dois dos trabalhos encontrados, D3 

e D414. Neles foi possível verificar como ponto principal de discussão a apropriação, por parte 

dos alunos, dos conceitos analisados.  

Em D3, além da discussão sobre a Educação Ambiental, há também a relação da 

concepção de alunos acerca dos ecossistemas urbanos. A autora postula a importância da escola 

como espaço de formação socioambiental e como lócus das transformações de percepção dos 

sujeitos em relação ao mundo. Para a autora esses aspectos que permeiam o processo educativo 

podem ser utilizados para a transformação da realidade social dos estudantes. Ela afirma que a 

abordagem dos ecossistemas urbanos não serviria apenas para a conscientização das questões 

ambientais, mas serviria também para o processo de identificação do lugar no mundo que cada 

um ocupa nas relações de poder.  

Uma discussão semelhante foi feita em D4. Nesse referido trabalho a autora postula a 

importância da preservação de APA próximas à escola participante da pesquisa para que os 

alunos consigam perceber as relações entre os conceitos ecológicos aprendidos e as relações 

estabelecidas no mundo natural. É também uma forma de aproximar os alunos dos conteúdos 

estudados, pois os coloca dentro do processo de mudança de percepção das relações no meio 

natural.  

Por fim, na categoria Formação de Conceitos, temos as pesquisas T2, D2 e D5. A 

pesquisa T2 tem como preocupação discutir o desenvolvimento do pensamento conceitual nos 

alunos, a partir da teoria histórico cultural de Vygotsky. Dessa forma, a autora analisa como as 

animações podem ser utilizadas nesse processo. As animações foram utilizadas para as crianças 

apreenderem o conceito de ecossistema.  

Em D2 há uma discussão que remete à apropriação de conceitos para a reflexão sobre a 

crise ambiental. Não é o ensino de Ecologia a serviço da Educação Ambiental, mas os dois em 

relação. Nessa dissertação foi realizada uma abordagem histórica do conceito de sucessão 

ecológica, propondo o mesmo para os cursos de formação de professores. Tem proximidade 

com a proposta desta pesquisa, pois pensa na apropriação de conceitos por parte de professores 

em formação. Estabelece relações com a Educação Ambiental, tendo como preocupação central 

o processo de formação do conceito de sucessão ecológica.  

 
14 Para essas duas pesquisas, em especial, não foi possível delimitar qual seria o eixo principal de discussão. 

Portanto, utilizando Teixeira (2009) como referencial, optamos por inclui-las nas duas categorias de discussão em 

que se enquadram.  
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Em D5 foi realizada a análise das concepções da sociedade em relação ao conceito de 

Ecossistema. O objetivo foi desvelar as concepções da sociedade sobre a palavra ecossistema, 

bem como elucidar como é feita a divulgação de pesquisas que tratam do tema. Foi realizada, 

também, a correlação entre os significados atribuídos à palavra ecossistema e às questões 

ambientalistas. Com isso a autora faz uma retomada histórica do desenvolvimento do conceito 

de Ecossistema, elucidando como ele foi sendo ressignificado pelas pessoas que não fazem 

parte do meio científico.  

A autora de D5 indica que a maior parte dos significados atribuídos à palavra 

ecossistema está atrelada à preservação e conservação dos recursos naturais. E que esse deveria 

ser um dos aspectos abordados no ensino. O conceito de interação aparece associado ao de 

ecossistema, sendo definido como as relações entre os organismos, o fluxo de energia, e 

relacionado às mudanças evolutivas (CONTIN, 2016). Mas como não era a intenção da autora 

discutir o conceito de interação, ela deu mais enfoque para o conceito de ecossistema. 

Como síntese preparamos um quadro no qual incluímos o que entendemos sobre o 

conceito de ecossistema/relações ecológicas nesses trabalhos, considerando a relação com os 

focos temáticos destacados. 

 

Quadro 4 - Relação entre os focos temáticos com o conceito de ecossistema/interação nos 

trabalhos analisados 

Trabalho Conceito de ecossistema/interação Relação com os focos temáticos 

T1 Integração de todos os elementos que compõem um 

ecossistema, em uma rede de relações integradas. No qual há 

ciclagem e fluxo de energia e matéria. Nessa rede de relações 

não se pode excluir a ação humana, que interfere diretamente 

nas formas como as relações se dão, interrompendo-as ou 

preservando-as. 

Compreende que os aspectos 

referentes à Educação ambiental 

devem perpassar a tomada de 

consciência da humanidade como 

parte integrante dos ecossistemas 

naturais. 

T2 Relação que os organismos vivos estabelecem com outros 

seres vivos e com o meio físico e químico. Relação de 

equilíbrio no fluxo de energia em um sistema biológico que 

proporciona as condições adequadas para a ocupação dos 

ecossistemas. Integra todas as relações entre os organismos 

vivos (fator biótico) e os elementos que compõem o ambiente 

(fator abiótico). 

Aborda a utilização de animações 

como forma de apreensão de 

conceitos científicos por 

estudantes. Compreende que a 

formação do pensamento 

conceitual é parte essencial nos 

processos educativos. 



38 

 
D1 Sistema de interações entre os elementos bióticos e abióticos, 

gerando fluxo de energia que permite a diversidade de formas 

no ambiente. Relações de equilíbrio dos processos 

reprodutivos e evolutivos dos organismos vivos no meio que 

ocupam.  

Preocupa-se em discutir as formas 

de apropriação de conceitos por 

parte dos professores. Discute 

ainda os processos de apreensão de 

conceitos na relação ensino-

aprendizagem. 

D2 Influência das relações estabelecidas entre os organismos 

vivos e as modificações no espaço (ambiente). As interações 

que ocorrem permitem processos de ciclagem de energia, 

assim como podem acarretar mudanças ao longo do tempo, 

por meio das sucessões ecológicas.  

Preocupa-se com a apropriação de 

conceitos inerentes a ingressantes 

do curso de Ciências Biológicas. 

Entende como fundamental para a 

formação a compreensão histórica 

da elaboração de conceitos.  

D3 Relação entre os organismos vivos e o ambiente que ocupam, 

interações mediadas pela manutenção do fluxo de energia no 

ambiente. Organização dessas relações a partir dos níveis 

tróficos, identificados no ecossistema.  

Estabelece como discussão central 

a preservação de recursos naturais 

para a manutenção da vida. Trata 

da discussão entre o ensino de 

Ecologia e a preservação 

ambiental. 

D4 Relações sistêmicas entre todos os organismos vivos no 

espaço que vivem, incluindo as relações humanas nos centros 

urbanos. Locais onde há produção, consumo e ciclagem da 

matéria orgânica, de forma distinta da que ocorre em 

ambientes em que ocorreram pouca ou nenhuma 

antropização.  

Discute o papel dos seres humanos 

nos ecossistemas urbanos, 

estabelecendo paralelos entre o 

conceito de ecossistema e as 

interações que ocorrem nos 

ambientes urbanos. 

D5 Integração das relações entre os seres vivos e os aspectos 

físicos e químicos que compõem os ecossistemas (urbanos 

ou naturais). Relações estabelecidas entre seres humanos e 

ecossistemas naturais, e entre seres humanos nos espações 

urbanos. 

Estabelece as relações entre a 

utilização da palavra ecossistema, 

com o conhecimento científico. 

Infere que o uso do termo tem 

íntima relação com o conceito de 

ecossistema difundido em 

trabalhos científicos e com o 

conhecimento compreendido 

como popular. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com esse levantamento preliminar foi possível constatar que quando se trata do 

desenvolvimento do pensamento conceitual nos cursos de formação de professores ainda 

existem poucas pesquisas. A maior parte do corpus dessa pesquisa apresentou como foco as 

discussões referentes ao estabelecimento das relações entre Educação Ambiental e Ecologia, 

enfatizando, principalmente, as distinções entre os objetos de estudo desses campos do 

conhecimento. Em sua maioria, os trabalhos tratam as relações dos seres vivos como resultantes 

das interações entre os organismos e o meio, segundo a definição abrangente do conceito de 

ecossistema ou do conceito de interação ecológica. Existe, nesses trabalhos, o cuidado em 

delimitar o contexto em que essas relações se estabelecem, sempre preocupados em focar as 

discussões nos objetos de pesquisa.  
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No que tange às relações ecológicas, em D3, D4 e T1 ficou pouco evidente a forma 

como esse tema foi trabalhado. A abordagem conceitual, na maior parte dos trabalhos 

analisados, salvo em T2, D2 e D5, foi tratada como secundarizada ou não foi trabalhada, 

indicando que mesmo que se tenha reconhecimento de que os conceitos ecológicos ou 

ambientalistas precisam ser delimitados, até mesmo para a distinção da compreensão dessas 

áreas, poucos se propuseram a elaborar meios de abordagem conceitual.  

Os Trabalhos D1, T1 e T2 reconhecem que uma das maiores dificuldades no ensino de 

Ecologia está justamente no fato de discentes e docentes não se apropriarem dos conceitos 

ecológicos.  

O que pudemos observar, em síntese, em todos os trabalhos analisados, foi que a 

compreensão de como se dá a elaboração de conceitos científicos, e mais precisamente, de 

conceitos biológicos, tende a ser dificultada por abordagens que desconsideram os processos 

históricos e filosóficos da construção da ciência. Percebemos, também, como consequência 

disso que, na maioria dos trabalhos, os conceitos são tratados de forma a parecer estarem 

desvinculados uns dos outros.  
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Capítulo 2 – Interação ecológica: relações dos organismos com o meio  

 

Uma das subáreas que compõe a Biologia enquanto ciência autônoma é a que discute 

ideias relacionadas a populações, comunidades, ecossistemas, entre outras, e que hoje 

chamamos de ecologia. Nessa área um dos conceitos nucleares (necessário para a compreensão 

dos demais) é o de interação ecológica. Isso porque, por meio das relações dos organismos no 

e com o meio em que vivem, outros processos biológicos se desenvolvem. A interação 

ecológica não se desvincula das relações evolutivas e de herança, temas estruturantes da 

Biologia (MARICATO, 2012; NASCIMENTO JR., 2010).  

É importante destacar que o que iremos discutir nesse trabalho será o conceito de 

interação ecológica15, que difere da ideia de interação biológica, conceito esse mais abrangente. 

De acordo com Maricato (2012), o conceito de interação está presente em praticamente toda a 

Biologia, sendo fundamental para discussões nos ramos que estruturam essa ciência, entretanto 

ainda não há delimitação do conceito de interação biológica. 

 

Quando se estuda as interações biológicas vislumbra-se um universo muito amplo em 

que átomos, moléculas, estruturas biológicas (por exemplo: a membrana celular), 

processos e fenômenos biológicos estão envolvidos em vários níveis, desde o 

molecular até o ecológico. Assim, as interações biológicas, independentemente do 

nível em que ocorrem, constituem a base de existência dos seres vivos, desde os mais 

simples (por exemplo: uma bactéria) até os mais complexos (MARICATO, 2012, p. 

61-62).  

 

Esse mesmo autor discute também as dificuldades de se delimitar o conceito de 

interação devido à falta de clareza dos trabalhos que o abarcam. Ele aponta que existem muitos 

trabalhos que apresentam ou discutem o conceito de interação biológica, em distintos níveis, 

mas que a maioria não propõe ou indica uma definição para o conceito, gerando dificuldade na 

sua interpretação. Nossa intenção, nesse trabalho, é discutir a construção ou a representação da 

ideia de interação ecológica ao longo da história, buscando demonstrar como essa ideia 

contribui para a construção da Biologia.  

A Ecologia é uma ciência nova. Ela foi organizada como tal na Europa, no século XIX. 

Todavia, estudos relacionados às relações dos hábitos dos seres vivos e seus ambientes foram 

realizados ainda na Antiguidade, notadamente por Aristóteles. Este capítulo tem, pois, como 

 
15 Ou seja, este estudo trata das relações entre os seres vivos e o ambiente (fatores bióticos e abióticos). Em relação 

às formas de interação essas podem ser interespecíficas (entre organismos distintos) ou intraespecíficas (entre 

organismos semelhantes). Nessas relações podem também ocorrer o benefício mútuo para os organismos ou para 

um deles, sem que um cause danos ao outro (interação positiva ou harmônica). Podem ainda ser relações em que 

há dano a um dos organismos (interações negativa ou desarmônica) (CASSINI, 2005). 
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objetivo discutir um dos seus aspectos constitutivos, que se tornou nuclear para a rede 

conceitual da ciência biológica, a saber, a ideia de interação ecológica. 

 

2.1. Estudos sobre as relações dos seres vivos com o ambiente na Antiguidade grega 

Foi no período clássico grego (séc. V e IV a.C.) que a humanidade experimentou um 

dos momentos de maior transformação social. O desenvolvimento econômico, político, cultural 

e intelectual se deu de forma exponencial. Atenas foi um dos centros dessas mudanças por meio 

do intercâmbio entre gregos e estrangeiros, que viam nessa cidade consolidada local de 

oportunidades. Foi também nesse período que a ciência se desenvolveu com base em métodos 

e a filosofia emergiu (ANDERY, et al., 1996).  

Foi nessa época, por exemplo, que aconteceram estudos sistemáticos sobre o mundo 

natural, particularmente dos animais, feitos por Aristóteles (384-322 a.C.). Houve também 

estudos sobre as plantas feitos por seu discípulo Teofrasto (371-286 a.C.). Antes deles 

Hipócrates (460-370 a.C.) sistematizou estudos sobre o corpo humano e a saúde (ROONEY, 

2018). 

Foi no contexto de desenvolvimento do pensamento racional dentro da civilização grega 

que se instaurou as ideias antecessoras das ciências. Muitas delas influenciadas pela concepção 

de natureza grega. A natureza era, nessa perspectiva, a origem de tudo, não era criada por nada 

e ninguém, mas provedora das coisas. Os jônicos16 buscavam a essência das coisas, a exemplo 

disso Pitágoras (570-497 a.C.), ao propor a organização do mundo por um sistema numérico, 

buscava a essência de como a natureza atuava. A ideia central era a de que todos os processos 

naturais eram também cíclicos (KESSELRING, 2000; REALE; ANTISERI, 1990; TARNAS, 

2008). 

É possível afirmar que foi a partir da filosofia grega que nasceram as primeiras ideias 

sobre o que viria a ser as ciências naturais, pois os gregos ocupavam-se em entender o mundo 

que os cercava e as relações entre o homem e o mundo a partir de elementos presentes no real. 

Nesse cenário, mesmo que de forma discreta, começaram as primeiras indagações 

referentes à ideia de interação entre os organismos. Não seria exagero dizer que grande parte 

do conhecimento construído hoje tem, em certa medida, influências do pensamento grego. 

Também é inegável que outros povos, em diferentes momentos da história, contribuíram para 

a construção do conhecimento, tais como os egípcios e os fenícios (REALE; ANTISERI, 1990; 

 
16 Os Jônicos eram povos indo-europeus que por volta de 2000 a. C. ocuparam territórios gregos, levando a esses 

locais a cultura e o pensamento filosófico racional. Para o jônicos os mitos não poderiam explicar a realidade e, 

por isso, buscavam nos fenômenos da natureza a explicação para a realidade (HERING, 2000; HALL, 2001).  
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TARNAS, 2008). Esses povos, entretanto, embora tenham dado contribuições inegáveis, não 

serão contemplados neste trabalho, pois essa inclusão exigiria outros levantamentos.  

Com a reconstituição desse movimento histórico é possível afirmar que parte desses 

processos de mudança do pensamento ocidental grego contribuiu para a apreensão da ideia de 

uma natureza cíclica, na qual cada elemento possuía uma essência. Essa forma de compreensão 

da natureza foi importante para o desenvolvimento da ideia de interação entre os organismos 

vivos. Nos tópicos seguintes, apresentaremos as ideias de três filósofos que contribuíram de 

maneira radical, para a construção das ideias relacionadas à natureza e à interação biológica: 

Hipócrates, Aristóteles e Teofrasto.  

 

2.1.1 Hipócrates: das origens da noção de relações, organismo e ambiente  

Mesmo que a medicina tenha origem anterior ao Egito antigo Hipócrates (460-370 a.C.) 

é, sem dúvidas, uma das figuras mais relevantes para a área, sendo considerado o “pai da 

medicina”. A Hipócrates pode ser creditada grande parte do desenvolvimento da medicina 

enquanto ciência, tida como um tipo de conhecimento atrelado a metodologias precisas 

(REALE; ANTISERI, 1990). Esse feito está relacionado ao desenvolvimento da filosofia grega 

que, ao partir para o pensamento racional, despertou a “mentalidade científica” (REALE; 

ANTISERI, 1990, p. 113). Ainda sob a influência dos naturalistas jônicos Hipócrates praticava 

a medicina baseado nas experiências de seus antecessores e na busca pela causa e efeito dos 

males que atingiam o homem.  

A medicina praticada por Hipócrates representava o momento de ruptura entre o 

pensamento mitológico e o pensamento racional. No período da Grécia arcaica, quando todos 

os fenômenos eram explicados através dos mitos, a “medicina” também tinha caráter 

sobrenatural. Na perspectiva da medicina religiosa, o deus Apollo era o responsável por lançar 

as doenças, assim como o que detinha o poder de curá-las. Sendo assim, os males que atingiam 

os povos gregos serviam como forma de punição pelas impurezas dos homens. Com o advento 

do pensamento racional este tipo de explicação foi abandonado por parte dos filósofos gregos, 

emergindo assim a medicina naturalista.  

Essa nova forma de compreensão, seguida por Hipócrates, afirmava que as doenças 

eram causadas pelo desequilíbrio dos componentes do corpo (humores). Para ele a medicina 

deveria desconsiderar a influência dos deuses sobre as doenças e considerar os fatores externos 

do corpo como causa dos desequilíbrios. Hipócrates, assim como Platão, acreditava não ser 

“[...] possível se obter um conhecimento racional, exato, das coisas que pertencem ao mundo 
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material” (MARTINS, 1997, p. 43). Sendo assim, Hipócrates tinha a medicina como fruto das 

observações, do empírico. Contudo, Hipócrates não buscava compreender os processos internos 

do corpo, em caso de doença, mas tão somente encontrar a melhor forma de tratamento. 

Uma outra corrente médica grega era a medicina racionalista, que tinha suas bases 

alicerçadas no pensamento filosófico Aristotélico. Nessa perspectiva, as doenças tinham 

explicação na própria natureza, na origem dos fenômenos. Desse modo, não bastava apenas 

conhecer o tratamento medicinal para as doenças, era necessário, também, compreender os 

processos internos que ocorriam no corpo. Dentre os representantes dessa vertente estavam 

Diocles, Praxagoras e Mnesitheos, que relacionavam os humores com os quatro elementos. Para 

eles as doenças eram consequência do desequilíbrio entre humores e elementos fundamentais 

(MARTINS, 1997).  

Ainda que os estudos de Hipócrates tivessem foco no entendimento dos males humanos, 

suas obras também consideravam a relação entre organismo e meio ambiente um tema 

relevante. Assim, em certa medida, ali, nos escritos de Hipócrates, estava plantada a ideia de 

interação entre esses organismos e o ambiente onde vivem.  

Podemos perceber essa dinâmica na explicação hipocrática sobre a causa das doenças. 

Para ele o adoecimento humano não tinha relação com algo divino, além da compreensão das 

pessoas. Isso porque, se assim o fosse, não seria um mal, mas sim uma benção dos deuses. 

Afinal, nada de ruim poderia ser criado por seres de tamanha perfeição. Nesse sentido ele era 

contrário à ideia de que rituais místicos poderiam curar os males que causavam danos à 

humanidade. Para ele apenas a medicina – pautada em técnicas e no empírico – poderia curar 

as doenças.  

É interessante perceber que para esse filósofo as doenças do corpo somente poderiam 

ser explicadas pelo próprio corpo. Portanto, o tratamento viria de práticas relacionadas a coibir 

os sintomas no momento certo e com base nas observações do comportamento do paciente 

(REALE; ANTISERI, 1990).  

Em seu Tratado Sobre as águas, os ventos e os lugares, Hipócrates faz a aproximação 

do homem com o meio em que vive. Nessa obra ele partia da seguinte ideia: a relação do homem 

com o meio era determinante para suas condições de vida e, portanto, para sua saúde. Para 

Hipócrates “o homem representaria a parte, e para se conhecer a parte, era preciso também 

compreender o todo, sendo o meio natural também uma parte, mas que não compreenderia a 

todas elas” (REALE; ANTISERI, 1990, p. 116).  
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Para o referido filósofo as doenças partiam de três princípios “1) nómoi (costumes); 2) 

phýseis (‘naturezas’ divididas em dois aspectos: a morphé, i.e., a compleição, e o eidos, i.e., 

aspecto físico); e 3) o entorno” (CAIRUS; RIBEIRO JR., 2005, p. 93). Considerando esses três 

princípios Hipócrates indicava que os médicos deveriam, antes de ir diretamente ao paciente, 

conhecer o local onde vivia esse sujeito, pois, para ele, a posição ocupada pela cidade, a direção 

e a qualidade dos ventos e as propriedades das águas eram fatores fundamentais para determinar 

que tipos de mal acometiam os sujeitos.  

Além disso, Hipócrates realizava suas observações sobre as doenças relacionando-as às 

estações do ano. Para ele cada um desses períodos possuía as características que propiciavam o 

aparecimento de determinadas doenças em detrimento de outras (CAIRUS; RIBEIRO JR., 

2005). Na época (Antiguidade) o filósofo indicava o seguinte: 

 

Quem quiser investigar corretamente a medicina deve fazer o seguinte: primeiramente 

deve levar em consideração as estações do ano e o que cada uma delas pode produzir. 

Pois essas não se parecem nada entre si, mas diferem muito delas mesmas, inclusive 

quanto às suas mudanças. 2. Em seguida, os ventos quentes e frios, sobretudo os que 

são comuns a todos os homens. Depois, os de cada região, os que são autóctones. 

Deve-se, então, levar em consideração as propriedades das águas, pois, assim como 

diferem na boca e em peso, também a propriedade difere muito em cada água. 3. 

Assim que alguém chega a uma cidade, é inexperiente sobre ela. É preciso estar atento 

à posição dela, a como está assentada, e aos ventos e aos nascentes do sol; pois não 

podem ter a mesma propriedade a (cidade) que está voltada para o bóreas e a que se 

volta para o noto, nem a que se volta para o sol que se ergue e a que se volta para o 

sol se pondo. 4. Acerca das águas, é preciso considerar da melhor maneira possível 

como elas são, e se as usam pantanosas e moles, ou duras, provenientes dos lugares 

altos e rochosos, ou ainda se as usam salgadas e cruas (HIPÓCRATES, apud 

CAIRUS; RIBEIRO JR., 2005, p. 94). 

  

O filósofo considerava ainda que as condições de relevo, tipo dos ventos (quente ou 

frio) e a posição da cidade em relação ao nascer e pôr do Sol determinavam não somente as 

doenças possíveis a cada cidade, mas também a resistência dos homens a cada uma delas. Para 

ele essas características conferiam aos homens mudanças no aspecto físico. Por exemplo, “uma 

cidade que for voltada para os ventos quentes, que ocorrem entre o nascente e o ocaso hibernais 

do sol [...] Os homens têm as cabeças úmidas e flegmáticas, e suas cavidades são 

frequentemente perturbadas por causa das cabeças” (HIPÓCRATES, apud CAIRUS; RIBEIRO 

JR., 2005, p. 95).  

Mesmo que a ideia de interação apareça como fundamental para o tratamento das 

doenças no tratado citado anteriormente essa obra teve pouco reconhecimento no que tange às 

discussões acerca das raízes da Ecologia, ou mesmo da noção de interação. Entendemos que, 
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ao relacionar as doenças humanas conhecidas com os modos de vida da sociedade grega, 

Hipócrates desenvolveu a ideia de interação do ser vivo com o ambiente.  

 

2.1.2 Aristóteles e a História dos Animais 

Aristóteles (384-322 a.C.) foi um dos filósofos gregos com maior importância para as 

diversas áreas do conhecimento – filosofia, ciências naturais, política, psicologia etc. Em 

Atenas ele estudou na Academia Platônica, local onde começou a estabelecer as primeiras 

relações com outros estudantes. Desde muito jovem, Aristóteles entrou em contato com as obras 

de Platão. Ele o tinha como inspiração. Após concluir seus estudos na Academia Platônica 

Aristóteles, em parceria com Xenócrates, amigo da Academia, e com o auxílio de Erasto e 

Corisco, fundou uma escola em Axo, ainda seguindo o pensamento platônico (REALE; 

ANTISERI, 1990). 

Três anos mais tarde, Aristóteles decidiu se mudar para Mitilene, onde conheceu 

Teofrasto (371-286 a.C.), tido como um de seus maiores discípulos. Foi no período em que 

estiveram juntos que mais se dedicaram às ciências naturais17 (REALE; ANTISERI, 1990; 

ROCHA, 2006). Reale e Antiseri (1990) consideram que Aristóteles foi mais extraordinário 

discípulo de Platão, isso porque ele não se ateve a seguir fielmente todos os passos do mestre, 

apenas replicando-os, ele foi além no pensamento platônico. Sobre as diferenças entre mestre e 

discípulo Reale e Antiseri (1990, p. 177-178) observam: 

 

As grandes diferenças entre os dois filósofos não estão no domínio da filosofia, mas 

sim na esfera de outros interesses. Nas obras esotéricas, deixou de lado o componente 

místico-religiosos-escatológico que era tão forte nos escritos do mestre [...] trata-se 

daquele componente platônico que tem suas raízes na religião órfica, alimentando-se 

mais de e fé e crença do que de logos [...] Aristóteles sem dúvida pretendeu proceder 

a uma rigorização do discurso filosófico. Uma segunda diferença de fundo entre 

Platão e Aristóteles reside no seguinte: Platão tinha interesse pelas ciências 

matemáticas, mas não pelas empíricas, e, em geral, não manifestou nenhum interesse 

pelos fenômenos empíricos considerados em si mesmos; já Aristóteles teve um 

enorme interesse por quase todas as ciências empíricas (e escasso amor pela 

matemática) e também pelos fenômenos puros – e portanto apaixonou-se pela coleta 

e classificação dos dados empíricos enquanto tais.  

 

Em oposição a Platão quanto à compreensão da realidade, Aristóteles acreditava que a 

realidade não poderia consistir apenas no mundo das ideias, mas que era constituída no “mundo 

perceptível dos objetos concretos” (TARNAS, 2008, p. 72). Nesse sentido, Aristóteles propôs 

uma outra forma de se compreender a realidade, para ele a realidade consistia nas substâncias, 

 
17 Considerando suas obras que tratavam dos seres vivos. 



46 

 

das quais emergiam as categorias. A substância seria independente, a “coisa” concreta, 

enquanto as categorias só poderiam existir a depender da substância, responsável por 

caracterizá-las em sua realidade. Em outros termos, para Aristóteles a realidade se manifestava 

no mundo concreto, e talvez essa compreensão tenha contribuído para o seu distanciamento, no 

que concerne à ideia de natureza, do pensamento platônico.  

O pensamento aristotélico sobre a natureza representou uma nova percepção da 

realidade. Para ele a matéria estaria determinada de forma hierárquica, de modo que todos os 

organismos vivos tendiam pela busca do mais alto grau de perfeição, mesmo que, na 

compreensão aristotélica, nenhuma forma de vida poderia efetivamente mudar de nível dentro 

da escala natural da vida (REALE; ANTISERI, 1990 TARNAS, 2008). 

Para Aristóteles a realidade estava organizada em três partes. Primeira: a filosofia 

natural – a ela cabiam as discussões sobre as transformações e os processos da natureza; 

segunda: a matemática – que estava restrita ao que era imutável e, por fim, a terceira: a 

metafisica – essa se ocupava com as leis e princípios do material. Ele acreditava que o 

conhecimento científico só poderia ser concebido pela percepção da realidade, através dos 

sentidos, mas não apenas por eles.  

Na visão de Aristóteles, portanto, o conhecimento “científico, seguro, exato, do mundo 

material” (MARTINS, 1997, p. 43) só seria possível por meio da compreensão dos fenômenos 

(em sua origem). Sob essa perspectiva, “a experiencia prática, a observação, as generalizações” 

(MARTINS, 1997, p. 43) constituíam parte da elaboração do conhecimento científico 

(HOBUSS, 2014; MARCONDES, 2010; MARTINS, 1997; REALE; ANTISERI, 1990). Foi a 

partir dessa compreensão dos fenômenos naturais, e da natureza como um todo, que Aristóteles, 

ao escrever suas obras voltadas para as ciências naturais (biológicas), adotou uma postura 

diferente da tomada em suas obras anteriores18. Martins (2015, p. 4) destaca: 

 

Aristóteles é conhecido como um grande lógico, um grande metafísico, uma pessoa 

que refletia sobre os céus e o universo, um pensador que desenvolvia sistemas 

abstratos sem nenhuma base nas observações e experimentos, e cujo sistema foi 

derrubado por pensadores como Galileo, que utilizavam um novo método de pesquisa. 

Mas a descrição do Aristóteles observador, experimentador, interessado pelos seres 

vivos, é correta. Há muitos Aristóteles; e o filósofo conhecido mais popularmente é 

apenas uma das facetas desse homem polivalente.  

 

 
18 São exemplos Organon, Física, tratado Sobre o Céu, Geração e Corrupção, entre outras obras que possuíam 

teor mais filosófico sobre o cosmos e as relações sociais (MARTINS, 2015).  
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Durante o período em que esteve em Mitilene ao lado de Teofrasto Aristóteles elaborou 

uma de suas obras mais relevantes para as ciências biológicas, intitulada A História dos 

Animais. Nessa obra o filósofo evidencia diversas situações em que as espécies descritas por 

ele possuem caraterísticas físicas “adaptadas”19 ao meio em que vivem. Além disso, ele ainda 

estabelece relação entre a disponibilidade de recursos e a quantidade de indivíduos encontrados 

em determinada região. Martins (2015, p. 15) salienta que nessa obra “Aristóteles procura 

constantemente comparar e analisar os diferentes animais, examinando, por exemplo, as 

diferenças entre os estômagos ou os corações de diferentes ordens, estabelecendo – entre outras 

coisas – um tipo de anatomia comparada”. A relação do pensamento sobre as relações dos 

modos de vida dos organismos com o ambiente em Aristóteles está presente em toda a sua obra 

A História dos Animais.  

Particularmente para a ideia de interação a publicação dessa obra é um marco na história, 

pois o filósofo grego já indicava que os animais possuíam íntima relação com o meio em que 

viviam, seja pelo uso dos recursos naturais ou pela presença de possíveis presas (ROCHA, 

2006). Mas foi Teofrasto quem avançou e se aprofundou nas explicações relacionais entre os 

organismos vivos e o ambiente. Representando assim, tal como seu mestre, um marco para o 

desenvolvimento do conceito de interação. 

 

2.1.3 Teofrasto e suas contribuições para as discussões sobre a relação dos organismos 

vivos com o meio 

Seguindo os passos de seu mestre, Teofrasto não se restringiu apenas a uma ciência, mas 

esteve em contato com grande diversidade de áreas, sendo que as ciências naturais compuseram 

parte de seus estudos. Silva e Paiva (2016) destacam que a instabilidade política que veio a 

resultar na ocupação da Grécia pela Macedónia20 contribuiu para que Teofrasto e Aristóteles 

pudessem explorar diferentes lugares, propiciando reflexões acerca da influência do meio 

ambiente sobre os organismos vivos e, em certa medida, sobre a diversidade das condições 

ambientais (SILVA; PAIVA, 2016). 

Teofrasto colaborou com o desenvolvimento dos primeiros trabalhos botânicos, tal 

como afirmam Silva e Paiva (2016). Entretanto, mesmo sendo a botânica muito presente no 

livro de Teofrasto intitulado A História das Plantas, as relações entre as plantas e o ambiente 

 
19 No sentido de que a partir do empírico Aristóteles se indagava sobre a função das estruturas mencionadas. Ele 

buscava compreender a origem e a diversidade das partes dos animais. Sua obra não se restringia à descrição dos 

animais, mas também discutia as semelhanças e diferenças entre eles (MARTINS, 1997). 
20 Instabilidade causada pela fragmentação dos povos gregos, que passavam por crises políticas e econômicas, 

principalmente pelo enfraquecimento das pólis (FUNARI, 2006; MAGNOLI, 2010).  
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permeiam toda sua obra. Teofrasto, que esteve intimamente ligado às obras de Aristóteles 

referentes aos animais – História dos Animais, As partes dos Animais e A geração dos Animais 

–, procurou em sua obra sobre as plantas contrapor-se às comparações feitas entre os dois 

grupos de organismos. Para ele, ainda que as relações que esses organismos estabeleciam com 

o meio se assemelhassem, apenas poucas comparações entre animais e plantas poderiam ser 

feitas, tendo em vista que eram organismos de naturezas diferentes.  

Teofrasto tornou-se sucessor de Aristóteles após sua morte e, assim como o mestre, 

escreveu diversos livros. Em sua obra Historia Plantarum21 o filósofo grego desenvolve a ideia 

de interação entre as plantas e o ambiente. Seu sistema de classificação levava em consideração 

as relações entre as plantas e os locais onde eram encontradas, relações essas determinantes 

para as espécies que poderiam ser encontradas (ROCHA, 2006; SILVA; PAIVA, 2016; 

PRIETO, 2000). Assim como Aristóteles, Teofrasto deu um passo a mais na produção do 

conhecimento sobre a natureza: ele também considerou as condições necessárias para a 

manutenção da vida.  

Para sintetizar o que foi apresentado até aqui a figura a seguir (Figura 1) destaca o 

pensamento desses três filósofos no que diz respeito às ideias de natureza e elementos 

relacionados à compreensão de interação.  

 

Figura 1 - Síntese do pensamento antigo sobre a ideia de interação 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 
21 História das Plantas é uma das obras de maior significância para a botânica devido ao método utilizado por 

Teofrasto para classificar as plantas, e para a Ecologia, por ser um dos primeiros trabalhos a tratar das relações dos 

organismos vivos com o ambiente (SILVA; PAIVA, 2016; ACOT, 1990). 
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No que se relaciona à compreensão das formas de interação não existe um alinhamento 

nas ideias desses filósofos; não apenas em relação ao objeto de estudo (corpo – animais – 

plantas), mas também no que diz respeito à forma de interpretação da realidade. Isso é resultado 

de uma cultura na qual as formas de pensamento transitavam entre as explicações míticas e o 

pensamento racional; na qual a natureza ora era explicada no campo das ideias (idealismo), ora 

no campo do mundo material (materialismo aristotélico). Cada um desses filósofos estabelece, 

de formas distintas, relações entre os aspectos geofísicos e seus respectivos objetos. Um aspecto 

comum a todos eles é que, apesar de, em certa medida, apontarem a interação22, como um dos 

fatores importantes para a constituição de seus objetos de estudo, o conceito nem sequer foi 

formulado, ele aparece nas entrelinhas das obras desses filósofos.  

 

2.2. Idade Média – o desenvolvimento das ciências naturais  

Pernoud (1992) e Andery et al. (1996) concordam com a ideia de que não é possível 

caracterizar a Idade Média por generalizações. Esses autores afirmam que nesse período da 

história da humanidade diferentes civilizações se desenvolveram, de formas distintas. No 

ocidente havia o predomínio da religião sobre a produção do conhecimento, mesmo que a Igreja 

ainda estivesse submetida ao Estado. E era nessa instituição que o conhecimento era produzido. 

Pensadores desse período como, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Anselmo de Cantuária, 

São Bernardo de Claraval, Alberto Magno e São Tomás de Aquino eram não só teólogos ligados 

à Igreja, como também os principais pensadores dessa época. 

É interessante perceber que o movimento oposto acontecia no oriente onde, pelo 

predomínio do islamismo e de outras práticas culturais, a produção do conhecimento não se 

restringia às instituições religiosas. As produções científicas eram difundidas por toda a 

sociedade oriental. Andery et al. (1996, p. 134) ressaltam que muito do conhecimento 

produzido no oriente foi importado para o ocidente como, por exemplo, as “técnicas de 

irrigação, canalização, aclimatação de plantas exóticas, papel, pólvora, imprensa, astrolábio, 

atrelagem de cavalo [...]”.  

Mas por que, historicamente, a Idade Média ficou conhecida como período das “trevas”? 

As razões para tal afirmativa se pautam no fato do predomínio da visão cristã sobre as relações 

humanas e sobre a visão de mundo. Pontos de vistas que colocavam a Igreja como única 

 
22 Interação aqui compreendida a partir do conhecimento contemporâneo, nenhum dos filósofos gregos, aqui 

citados, cunhou interação enquanto conceito.  
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instituição capaz de conhecer a verdade sobre o mundo e a natureza, e Deus como determinante 

para a salvação ou a condenação das almas (TARNAS, 2008). Essa centralidade acarretou um 

obscurantismo religioso, econômico e cultural. Em certa medida, a Idade Média é reduzida a 

um período no qual as sociedades europeias ocidentais estavam divididas em quatro segmentos 

distintos e intransponíveis: clero, nobreza, servos e camponeses; e as mudanças eram sempre 

pouco prováveis.  

Pernoud (1992) afirma que, normalmente, a análise desse período não compreende o 

todo da organização social medieval. Para ele é preciso maior aprofundamento nas relações 

estabelecidas entre as pessoas. Esse mesmo autor faz ainda uma breve comparação entre a 

organização social da Antiguidade e da Idade Média, ressaltando especialmente as relações com 

as famílias. Na Idade Antiga a figura paterna era a referência; a história, a sociedade, as leis 

eram decididas por homens representando uma unidade. Na Idade Média, em contrapartida, a 

família era o centro da organização social, “o que importa então já não é o homem, mas a 

linhagem” (PERNOUD, 1992, p. 15). 

 

Para compreender bem a sociedade medieval, é necessário estudar a sua organização 

familiar. Aí se encontra a «chave» da Idade Média e também a sua originalidade. 

Todas as relações, nessa época, se estabelecem sobre a estrutura familiar: tanto as de 

senhor-vassalo como as de mestre-aprendiz. A vida rural, a história do nosso solo, não 

se explicam senão pelo regime das famílias que aí viveram. Queria-se avaliar a 

importância de uma aldeia? Contava-se o número de «fogos» e não o número de 

indivíduos que a compunham (PERNOUD, 1992, p. 14). 

 

A organização social pautada nas relações pessoais remonta os primórdios dos feudos. 

Após a queda do Império Romano, os senhores feudais passam, por questão de necessidade, a 

se estabelecer em suas terras em parceria com colaboradores, formam-se então as primeiras 

sociedades feudais na Europa ocidental.  

Os primeiros feudos surgiram a partir da crise no regime escravagista do império 

romano, isso porque o processo de expansão do império estava estagnado, deixando mais difícil 

a manutenção da mão-de-obra escrava, fazendo assim com que a economia romana também 

fosse diretamente afetada (ANDERY et al., 1996). 

As relações pessoais eram extremamente importantes para a manutenção dos feudos. Os 

proprietários das grandes terras cediam partes de suas terras aos vassalos e servos – 

responsáveis pela produção agrícola – em uma relação de contrapartidas, claro que em peso e 

medida diferentes. As relações não necessariamente se davam de forma igualitária. Os servos 

eram duplamente taxados, primeiro pelo trabalho que realizavam para os proprietários das terras 
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e depois por parte da produção de seu trabalho que deveria ser entregue ao senhor feudal, 

enquanto ao senhor cabia manter a proteção militar dos servos (ANDERY et al., 1996).  

Andery et al. (1996) indicam ainda que com o crescimento expressivo dos feudos esses 

foram se tornando cada vez mais autossuficientes e independentes, fazendo com que as cidades 

fossem aos poucos perdendo espaço. Essa é uma das razões pelas quais o desenvolvimento 

científico e técnico fica estagnado nesse período. O limitado conhecimento técnico produzido 

era advindo dos povos “bárbaros”23, pouco conhecimento era produzido na Europa ocidental. 

Para Pernoud (1992) as ciências nesse período não foram completamente silenciadas, mas 

tinham uma conformação distinta das ciências que conhecemos hoje. A ciência na sociedade 

medieval tinha um caráter poético, místico e imaginário, boa parte do conhecimento científico 

era produzido a fim de compreender e explicar a realidade e os fenômenos naturais, no entanto, 

pelo processo de “popularização” do conhecimento científico, as criaturas fantásticas iam aos 

poucos sendo criadas (PERNOUD, 1992). 

Sob influência do mundo imaginário as relações entre ciência e religião eram estreitas, 

quase indissociáveis. Assim como em outros momentos da história houve, na Idade Média, a 

valorização de alguns tipos de ciência em detrimento de outras como, por exemplo, a medicina 

e a astronomia – por meio das influências advindas dos povos orientais - em detrimento da 

filosofia natural ( ciências naturais/Biologia) (PERNOUD, 1992; GRANT, 2009; RONAN, 

1987; NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2011). 

Em relação à geração de conhecimento as mudanças na perspectiva de produção e 

comercialização foram de grande importância/impacto nessa atividade. Como afirmam Andery 

et al. (1996), a aproximação dos povos orientais, através do comércio e das cruzadas, 

representou também o intercâmbio de técnicas e conhecimentos científicos.  

Com o aumento das relações comerciais entre os povos orientais e ocidentais as 

sociedades feudais, aos poucos, começaram a instituir as cidades, centros de comercialização 

dos produtos dos feudos. As produções agrícolas dos feudos já não eram apenas questão de 

sobrevivência, mas passaram a significar meio de troca de serviços e produtos. Esse cenário foi 

consequência do aumento exponencial da mão-de-obra nas terras e da produção em grande 

escala dos produtos agrícolas surgindo, assim, a necessidade de se comercializar entre os povos 

(ANDERY et al., 1996).  

 
23 “[...] povos germânicos no interior do império. Eles eram chamados pelos romanos de “bárbaros”, designação 

genérica de todos os povos que não falavam latim nem adotavam os padrões da civilização greco-romana. 

Habitavam ao norte das fronteiras imperiais em regiões da atual Europa Centro-Oriental, e passaram a pressionar 

as fronteiras localizadas nas proximidades dos rios Reno, Danúbio e Don” (MAGNOLI, 2010, n.p.). 
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Como dito anteriormente, uma das características mais marcantes da Idade Média foi a 

influência da religião, em especial da Igreja católica sobre a estrutura da sociedade feudal, além, 

claro, da influência política e econômica que detinha a instituição religiosa. Pernoud (1992) nos 

chama a atenção para o fato de que a igreja só passa a ganhar mais força no período chamado 

de baixa Idade Média (entre o séc. XI e XIII/XV), momento em que o desenvolvimento 

científico volta também a ganhar força por interferência da expansão comercial entre os povos 

ocidentais e orientais, que culminou na tradução dos escritos originais de Aristóteles, a partir 

do árabe e do grego, esvaziando-se da teologia cristã.   

O conhecimento científico, como já salientado, por muito tempo ficou estagnado na 

Europa ocidental, no entanto, o aparente desenvolvimento que emerge na alta Idade Média não 

impede que as ciências sejam “limitadas” pelo viés religioso. Esse fato fez com que a 

experimentação e a observação dos fenômenos naturais fossem desconsideradas no processo de 

construção do conhecimento, existindo pouquíssimas exceções nas quais, o saber científico 

“nasce”, da experimentação ou da observação. 

Mesmo assim, na Idade Média, com a retomada dos escritos de Platão e Aristóteles, 

muitas pesquisas foram desenvolvidas. Seria um equívoco acreditar que em quase mil anos toda 

a produção científica da humanidade simplesmente ficou parada. Porém, as explicações dos 

fenômenos naturais estavam estreitamente ligadas às crenças cristãs. Como exemplo dessa 

tendência, temos a concepção de Roger Bacon (1214-1294). O referido pensador afirmava que 

toda a intelectualidade, só seria possível graças à ação de um Deus, nesse sentido, a natureza 

era tida como estática, hierarquizada e regida por Deus (ANDERY et al., 1996; PERNOUD, 

1992). 

 

2.2.1. O lugar do conhecimento sobre o mundo natural 

O papel das universidades medievais na produção do conhecimento científico foi 

essencial para a promoção das mudanças na forma de ver o mundo, ao longo desse período. 

Foram nas universidades (Oxford e de Paris) que as primeiras traduções dos escritos de filósofos 

gregos foram feitas e que a filosofia aristotélica foi retomada. Oliveira (2007) ressalta que 

grande parte do processo desencadeado na Renascença, tida como ancestral da revolução 

científica, só foi possível graças ao movimento iniciado dentro das universidades medievais 

(GRANT, 2009; OLIVEIRA, 2007). 
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Apesar das Universidades possuírem certa autonomia, ainda assim elas tinham grandes 

ligações com o clero. Elas desfrutavam de privilégios semelhantes aos dos eclesiásticos, não 

obstante não serem submissas às mesmas regras e determinações que eles.  

Ao longo da Idade Média emergiu o interesse pela natureza, filosofia e pelo cosmos em 

parte da comunidade científica (universidades e parte do clero). Era comum, nesse período, que 

antes de ingressarem nos cursos de interesse, os estudantes, obrigatoriamente, cursassem 

filosofia e lógica aristotélica (GRANT, 2009; OLIVEIRA, 2007). 

 Muitos cientistas dessa época buscaram responder a questões referentes à existência 

humana e à relação com o divino, assim, existiam duas perspectivas vigentes para explicar os 

fenômenos naturais de maneira científica: uma delas defendia que retomar o pensamento grego 

significava reforçar as ideias pagãs, e isso seria a perdição da alma. A outra perspectiva 

acreditava que a ciência servia aos propósitos divinos, servia para o homem entender o mundo. 

Deus, criador de todas as coisas, propiciou ao homem a capacidade de contemplar suas obras. 

Nesse sentido, a ciência servia como forma de contemplação das obras de Deus e, por isso, 

reforçava a existência Dele como ser onipotente e perfeito. O conhecimento se caracterizava 

como o mais alto grau de purificação da alma (RONAN, 1987; TARNAS, 2008).  

Como vemos, o conhecimento grego não foi de todo ignorado pela Igreja. Ele foi 

estudado, mesmo que de maneira discreta, e com as já referidas adaptações, para que do 

pensamento grego fossem retiradas apenas as partes de interesse da fé cristã. Sabe-se, pois, que 

não era de interesse da Igreja investigar os fenômenos da natureza, como faziam os gregos. O 

empírico havia sido deixado de lado. As obras que se aproximavam das discussões sobre os 

organismos vivos eram os chamados bestiários24. Talvez essa possa ser uma das fontes mais 

seguras de análise de como estavam estruturadas as ciências naturais no período medieval.  

Varandas (2014) ressalta que os bestiários, por mais que utilizassem dos animais como 

forma de representação, tinham como intuito aproximar o mundo natural de Deus. Eles 

possuíam em toda a sua elaboração uma linguagem carregada de simbolismos e de aspectos 

moralistas da fé cristã. Dessa forma, segundo Varandas (2014, p. 44), “tanto a Bíblia como a 

Natureza são perfeitas e sagradas, pois são fruto da vontade divina, e, como tal, nelas se 

condensa todo o Cosmos e nelas se cumpre um ideal de totalidade”.  

 
24 “O Bestiário organiza-se em torno de pequenas narrativas que descrevem várias espécies animais, com 

propósitos morais e didáticos. Neste sentido, cada uma dessas narrativas é composta por duas partes distintas: uma 

parte descritiva de sentido literal (a descrição, proprietas ou naturas) e a sua moralização e interpretação teológica 

de sentido simbólico-alegórico (também designada como moralização, moralitas ou figuras)” (VARANDAS, 

2006, p. 1). 
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Os bestiários também representavam, em contrapartida, a organização do mundo 

natural, indicando o lugar dos animais e do homem perante a natureza. Em conformidade ao 

pensamento neoplatônico, e às ideias expressas nos bestiários, Santo Agostinho (354-430) 

acreditava que as ciências eram, em essência, coisas boas, pois se ocupavam em conhecer o 

mundo natural criado por Deus, e tudo que tinha origem no Criador era bom (RONAN, 1987; 

TARNAS, 2008; VARANDAS, 2006). 

Outra representante expressiva dos dogmas cristãos da época foi Hildegarda de Bingen 

(1098-1165), a única mulher que possuía permissão para “proferir Sermões em público” 

(COSTA, 2012, p. 196). Ela também pode ser considerada a primeira cientista medieval, isso 

porque, dentre suas diversas obras (entre elas canções litúrgicas, sermões, livros sobre suas 

visões), ela também escreveu sobre as práticas médicas25 e a relação entre homem e natureza 

(COSTA, 2012). 

Hildegarda de Bingen, praticante da medicina naturalista, compreendia que as “causas 

das enfermidades, seus remédios e o funcionamento do corpo” (COSTA, 2012, p. 192) estavam 

intimamente ligados às relações dos homens com a natureza; relações essas muito semelhantes 

às ideias de Hipócrates e Galeno. Duas referências de Hildegarda de Bingen que, portanto, 

tinham vínculo com a prática da medicina. Assim como Hipócrates, ela também entendia a 

saúde humana composta pelos humores e que seu equilíbrio era essencial para livrar homens e 

mulheres dos males.  

Outra relação estabelecida por ela era que a harmonia da natureza dependia também das 

ações dos homens sobre ela. Em sentido mais amplo Hildegarda classificava os desastres 

ambientais como uma forma de resposta encontrada pela natureza diante da agressividade da 

humanidade e como uma forma de punição desses atos por Deus. Sua percepção da natureza 

simbolizava as relações de causas e consequências, ela colocava homem e natureza em 

simbiose, ambos estabeleceriam elo de complementaridade (COSTA, 2012).  

Os bestiários só começaram a ser substituídos, quanto a linguagem simbólica da 

natureza, com a retomada das obras Aristotélicas. Movimento que levou parte da sociedade 

medieval, em especial nos centros universitários, a se voltar para a ciência partindo do empírico. 

Mas esse ainda foi um processo gradual e longo dentro do período medieval. 

 
25 “Entre os anos de 1151-1158 escreveu uma grande obra de medicina, Liber subtilitatum diversarum naturarum 

creaturarum (Livro das sutilezas das várias naturezas da criação), que, após sua morte, foi dividido em duas partes: 

Physica ou Liber simplicis mediciane (Física ou Livro de medicina simples), que é um tratado de medicina 

naturalista, em nove livros, e Caussae et curae ou Liber compositae mediciane (Causas e curas ou Livro da 

medicina composta)” (COSTA, 2012, p. 12).  
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Le Goff (1996) relembra que mesmo que os livros da filosofia grega estivessem 

disponíveis nas bibliotecas eclesiásticas ou nas coleções pessoais dos nobres, eles não passavam 

de objetos decorativos. Os livros que eram traduzidos pelos monges serviam como forma de 

penitência, o conteúdo deles pouco importava, o importante mesmo era a quantidade de páginas 

traduzidas. Ainda para o autor só em meados do século XI e início do século XII ocorreu o 

primeiro movimento de “renascença”, no qual os livros clássicos que antes estavam restritos 

aos monastérios e às coleções de nobres passaram a circular entre as escolas e, tempos mais 

tarde, nas Universidades, caracterizando o “despertar” dos intelectuais da Idade Média.  

A incitação ocorrida nesse período quanto à retomada das obras dos antigos gregos fez 

nascer, ainda na Idade Média, os princípios da ciência moderna. Os intelectuais medievais 

sentiram a necessidade de se especializar cada vez mais em uma área do conhecimento, 

retomaram o modo de pensar e de fazer ciência dos antigos, mas não apenas pela repetição, 

elevando as ciências a um novo patamar, as ressignificando (LE GOFF, 1996). 

 

O intelectual do século XII é um profissional com seus materiais que são os antigos 

com suas técnicas, a principal da quais é a imitação dos antigos. Mas os antigos são 

utilizados para ir mais longe, assim como os navios italianos utilizam o mar para ir 

até as fontes orientais de riqueza (LE GOFF, 1996, p. 30). 

 

No período entre os séculos XI e XIII as duas formas de interpretar o conhecimento – o 

pensamento pagão e a razão pela fé – foram se unificando através, em grande parte, do 

movimento de traduções dos tratados de Aristóteles para o latim. Esse movimento se iniciou 

quando os tratados árabes sobre astronomia chegaram ao ocidente. Neles havia citações aos 

gregos, especialmente a Aristóteles.  

Grant (2009) afirma que mesmo que as traduções tenham tido grande importância para 

as mudanças na forma de compreensão da natureza, e mais especificamente, na elaboração da 

filosofia cristã, muitos equívocos foram cometidos. Como exemplo ele cita: obras atribuídas a 

Aristóteles que não foram por ele escritas, ou ainda a deturpação de seus escritos por 

intepretações inadequadas. Mesmo assim, a retomada da até então considerada filosofia pagã 

reascendeu o interesse pelo meio natural, muito disso devido à filosofia natural.  

Eclesiásticos, professores e estudantes das universidades deram início ao movimento de 

tradução e repercussão dos tratados aristotélicos. Esse movimento contou, em grande parte, 

com a colaboração das universidades de Oxford (Inglaterra) e de Paris (França). A retomada 

das obras de Aristóteles foi muito importante para as ciências medievais, pois, além de trazer a 



56 

 

tríade filosófica26 proposta por Aristóteles à tona, também significou mudanças filosóficas na 

própria Igreja.  

É importante destacar que o intercâmbio das produções científicas do oriente para o 

ocidente não aconteceu de maneira tranquila. Nesse período existiam grandes confrontos 

armados, ideológicos e políticos; poucos eram os territórios que permitiam essa “troca” de 

conhecimento, muito disso em decorrência das divergências quanto à produção do 

conhecimento no mundo ocidental e no oriental.  

Enquanto na Europa ocidental as relações do mundo natural eram explicadas pela 

geração espontânea ou pela criação Divina, e por isso tudo obedecia a uma ordem da Criação, 

para os povos árabes, que retomaram as obras de Aristóteles, a discussão girava em torno da 

organização da natureza, partindo das relações observadas, tais como as transformações dos 

animais e das plantas em decorrência das interações com o meio (NASCIMENTO JR. SOUZA, 

2011).  

Interessado por essas trocas, e inspirado pelos escritos de Aristóteles, Grosseteste (1175-

1253), cientista inglês, foi um dos precursores das mudanças filosóficas na Igreja, pois buscava 

compreender a natureza a partir da experimentação. Ele pensava na produção científica por 

meio da elaboração de hipóteses, testes e confirmação das hipóteses, dando um dos primeiros 

passos em direção à ciência experimental. Além disso, Grosseteste tinha grande preocupação 

com a natureza das ciências (GRANT, 2009; RONAN, 1987; LE GOFF, 1996). 

 

A ciência, dizia, começou com a experiencia dos fenômenos pelo homem, que era 

usualmente complexa. A finalidade de ciência era descobrir as razões para a 

experiencia – encontrar suas causas. Então, tendo descoberto as causas – os “agentes 

causais” -, o próximo passo seria analisá-las, secionando-as em suas partes ou 

princípios componentes. Depois disso, o fenômeno observado deveria ser 

reconstruído a partir desses princípios, com base numa hipótese, e finalmente a 

própria hipótese teria de ser testada e verificada – ou invalidada – pela observação 

(RONAN, 1987, p. 139). 

 

Outro estudioso dos trabalhos gregos e árabes que viveu na Idade média foi Alberto 

Magno (1205-1280). Diferentemente de Grosseteste que optou pela óptica como escopo de 

estudo, Alberto Magno tinha maior interesse pelo meio natural. Inspirado em grande parte por 

Aristóteles, ele foi um dos responsáveis por descrever uma série de espécies animais que o 

filósofo grego sequer conheceu. Foi Alberto quem estabeleceu a relação entre o crescimento 

 
26 Filosofia natural, matemática e metafisica – colocadas de forma hierárquica de acordo com o grau de abstração 

de cada ciência. Essa tríade serviu de base para cientistas como Roger Bacon, Grosseteste, Alberto Magno entre 

outros, classificarem as ciências de acordo com a sua natureza e objeto de investigação (GRANT, 2009). 
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das plantas e a disponibilidade de luz. Além disso, ele estabeleceu um sistema de classificação 

dos vegetais que levava em consideração a forma e a estrutura das partes vegetais, muito 

semelhante ao que Teofrasto já tinha proposto séculos antes (GRANT, 2009; RONAN, 1987).  

No entanto, todo esse interesse de Alberto Magno pelas obras gregas e árabes despertou 

no clérigo certo incômodo. Houve, assim, uma divisão, pois, ao mesmo tempo que estudar o 

ambiente a partir de Aristóteles era, para parte do clérigo, estimulante, outra parte considerava 

que o filósofo era o precursor de uma filosofia pagã - a cultura politeísta grega – e que 

representava, por isso, uma ameaça aos dogmas cristãos.  

Alberto Magno se ateve principalmente a três estudos aristotélicos: História dos 

Animais, Partes dos Animais e Geração dos Animais. Em suas obras sobre as ciências naturais, 

Alberto Magno, de forma geral, revisitava as obras aristotélicas e formulava novas questões 

sobre as apresentadas pelo filósofo grego. Assim como Aristóteles, Magno não fazia apenas 

descrições dos animais e suas partes, ele utilizava os conhecimentos em anatomia comparada 

para tentar explicar a constituição do mundo natural (GRANT, 2009; FERREIRA, 2013; 

RONAN, 1987).  

Alberto Magno, em seu tratado De Animalibus, faz uma série de comentários sobre as 

obras biológicas de Aristóteles, acrescentando suas percepções sobre o mundo natural. Para 

Alberto Magno deveria ser objeto das ciências naturais os corpos que possuíssem movimento. 

Ele dizia que todo corpo tem movimento, mas não necessariamente possui repouso e, por isso, 

o objeto de estudos das ciências naturais não deveria ser o corpo, mas sim o movimento ou a 

ausência dele nos corpos.  

Dessa percepção do mundo natural de Alberto Magno surgiu seu interesse pelos 

fenômenos biológicos. Para ele os seres vivos e os seres não-vivos possuíam um ponto de 

transição. Ferreira (2013) indica como Alberto Magno estabelecia essa relação, se utilizando de 

excertos do tratado De Animalibus:  

 

[...] um intermediário pode existir pela participação das propriedades, de forma que 

se algo compartilha da natureza de uma coisa de uma certa maneira e da natureza de 

outra de outra maneira, pode ser dito um intermediário entre elas. E é dessa [última] 

forma que o Filósofo assume a existência de intermediários misturados entre coisas 

vivas e não-vivas. Assim, plantas são como intermediários entre as coisas vivas e não-

vivas. Porque elas são imóveis em relação ao lugar, tal como coisas não-vivas e são 

materialmente imutáveis; todavia, elas são alimentadas e crescem exatamente como 

coisas vivas. Comparadas com as coisas não-vivas, então, o gênero das plantas é vivo, 

e comparadas aos animais é não-vivo (MAGNO, De Animalibus, apud FERREIRA, 

2013, p. 556). 
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Mesmo que tenha se dedicado aos estudos de Aristóteles, Alberto Magno deixou para 

Conrado da Áustria a tarefa de escrever os comentários sobre algumas das obras do filósofo 

grego (NASCIMENTO, 1982; FERREIRA, 2013).  

Em contrapartida, na tentativa de amenizar os riscos da retomada da filosofia 

aristotélica, São Tomás de Aquino fez o que a Igreja, de forma discreta, vinha tentando fazer, 

a saber, unificar as ideias aristotélicas aos dogmas cristãos, legitimando assim as contribuições 

dos gregos à filosofia medieval (GRANT, 2009; RONAN, 1987; LE GOFF, 1996). São Tomás 

de Aquino acreditava que o mundo natural era expressão da criação. Para ele a razão era a forma 

que Deus permitiu ao homem para atingir a verdade. Talvez Aquino tenha sido o primeiro a 

estabelecer os laços entre a ciência grega e os dogmas religiosos. Ele acreditava que o mundo 

natural só poderia ser compreendido sob a perspectiva aristotélica, mas a salvação, por outro 

lado, só poderia ser atingida por meio das escrituras. No que se refere a sua formação, Aquino 

tinha influências da Universidade de Paris, centro de difusão das (re)descobertas da ciência e 

filosofia grega (GRANT, 2009; RONAN, 1987).  

Mesmo com a ruptura “parcial”27 entre ciência e religião, relatada acima, a concepção 

de natureza e de mundo que vigorava na Idade Média estava voltada para a physis. A maior 

preocupação com os fenômenos físicos talvez possa explicar o pouco que se sabe sobre esse 

período no que se refere à ideia de interação biológica.  

Na transição entre Idade média e moderna aconteceram mudanças nos modos de 

produção, ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo. É importante ressaltar que essa 

não foi uma mudança repentina, foi ocorrendo aos poucos.  

É justamente na modernidade que a Ecologia se consolida como ciência, propondo um 

método e delimitando seu objeto de pesquisa; até esse momento da história da humanidade o 

que se tinha de produções científicas que faziam alguma relação com o objeto de estudo da 

Ecologia, comumente, estava atrelado a outras ciências (ANDERY et al., 1996; ACOT, 1990). 

No próximo capítulo discutiremos, pois, a construção do conceito de interação, partindo da 

modernidade. 

 

 
27 Entendemos esse processo como parcial, pois o viés religioso ainda vigorava na perspectiva científica. Mesmo 

a ciência tendo como objeto a natureza era Deus quem determinava as relações naturais, assim como o quanto dos 

fenômenos naturais o homem poderia conhecer.  
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Capítulo 3 - Idade Moderna – a nascente da sistematização do conhecimento ecológico 

 

As discussões sobre as relações dos seres entre si e com o ambiente, desenvolvidas ao 

longo da Idade Antiga e Média, foram essenciais para a consolidação da Ecologia enquanto 

ciência. Indicar ao certo o momento exato da história em que a Ecologia emerge é tarefa difícil, 

isso porque não há unanimidade entre historiadores da área quanto ao momento e a forma como 

a Ecologia “nasceu”. No entanto, como afirma Rocha (2006, p. 1), “se procurássemos traçar a 

linha cronológica da evolução histórica da ecologia enquanto ciência, notaríamos que, desde os 

tempos mais remotos na antiga Grécia, os trabalhos de inúmeros filósofos continham 

referências a temas ecológicos”.  

É fato que a maioria dos registros históricos faz referência à origem da ecologia a partir 

do século XIX. Nessa perspectiva, ela seria consequência, em parte, da ascensão da teoria da 

evolução, pelo mecanismo da seleção natural, e, em parte, do advento da Biogeografia, que 

possibilitou reflexões sobre a organização geológica da Terra (ACOT, 1990; ROONEY, 2018; 

MAYR, 1998). Certamente, muitos dos conhecimentos ecológicos, se desenvolveram ao longo 

das Idades Moderna e Contemporânea. Todavia, seria um tanto quanto leviano, pensar que esses 

conhecimentos estejam restritos a esses dois períodos da humanidade.  

O objetivo desse capítulo, portanto, é demonstrar como a consolidação da Ecologia 

enquanto ciência, e a emergência do conceito de interação ecológica, carregam aspectos 

desenvolvidos ao longo da história da humanidade. Relembramos que estabelecer as relações 

de elaboração do conceito de interação ecológica é nuclear para a Biologia. 

 

3.1. Revolução científica – das tradições às transformações  

O pensamento moderno começou a ser moldado ao longo do período denominado de 

renascença28, no qual ocorreram profundas transformações em diversos aspectos da sociedade, 

dentre elas mudanças na percepção das relações entre homem e Natureza. 

Como Medeiros (2002, p. 74) afirma, “é na cosmologia da “Renascença”, desencadeada 

nos séculos XVI e XVII, que começamos a verificar uma complexa mudança de pensamento 

que se deu em diferentes áreas como a arte, a política, a religião, a filosofia e a ciência”. Mesmo 

sendo marcado por mudanças na forma de pensar, o renascimento não pode ser apontado como 

o período de cisão entre ciência e religião, talvez possamos afirmar que esse foi o momento em 

 
28 Compreende ao período em que mais uma vez a civilização humana se volta para o conhecimento, marcado pelo 

pensamento revolucionário para as ciências, que coloca o homem em relação com a natureza e não submisso a ela 

ou a outras determinações (REALE; ANTISERI, 1990; WOORTMANN, 1996). 
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que a influência da Igreja sobre a produção científica começa a ser questionada (ANDERY et 

al., 1996; TARNAS, 2008; REALE; ANTISERI, 1990; WOORTMANN, 1996). Uma 

característica essencial do renascimento foi a manutenção do equilíbrio entre os opostos, o que 

permitia a coexistência de formas distintas de interpretação da realidade, por vezes misturadas 

umas nas outras. 

 

[...] Em seu conjunto, a posição singular que o Renascimento manteve na história 

cultural deriva no mínimo do simultâneo equilíbrio e da síntese de muitos opostos: o 

cristão e o pagão, o moderno e o clássico, o secular e o sagrado, ciência e religião, 

poesia e política. O renascimento foi ao mesmo tempo uma era, em si mesmo, e uma 

transição. Ao mesmo tempo medieval e moderna [...]. Ao mesmo tempo em que 

emergia e florescia a sensibilidade científica, surgiam também paixões religiosas – 

muitas vezes, em combinações emaranhadas (TARNAS, 2008, p. 251). 

 

A mescla do pensamento pagão com os dogmas religiosos fez emergir na Igreja católica 

a necessidade de instaurar uma reforma. Aristóteles, Platão e São Tomás de Aquino, por 

exemplo, foram revisitados e suas ideias sintetizadas para a reformulação da própria Igreja. O 

advento do humanismo, em conformidade com a crise estrutural da Igreja católica e com o 

avanço da Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero (1483-1546), alavancou as 

profundas mudanças sociais, econômicas, políticas, científicas e culturais que se 

desencadearam ao longo da modernidade. Os dogmas religiosos, não mais serviam para a 

compreensão do mundo. O apetite por novos conhecimentos, a expansão cultural por meio da 

exploração das colônias, a retomada do conhecimento pagão e o abandono da teologia como 

única forma de explicação do mundo montaram o cenário de mudanças nas relações entre 

ciência e religião ao longo da Idade Moderna (WOORTMANN, 1996). 

Reale; Antiseri (1990, p. 28) destacam que “[...] o Renascimento representou um grande 

fenômeno espiritual de ‘regeneração’ e ‘reforma’ no qual o retorno aos antigos significou 

revivescência das origens, ‘retorno aos princípios’, ou seja, retorno ao autêntico”. Não se tratava 

apenas da retomada das obras pagãs, ou da ruptura com os dogmas cristãos, foi um movimento 

de reconstrução do espírito humano. A dualidade entre fé e ciência estava presente em grande 

parte das obras que remontam a esse período histórico. 

Leonardo da Vinci (1452-1519), a título de exemplo, refletia em seus quadros a ciência 

e a religião. Em suas obras, assim como na de grande parte dos artistas renascentistas, estavam 

presentes elementos que mais tarde seriam essenciais à Revolução científica, tais como a 

representação da Natureza como ela era observada (empírico), o mundo constituído pelas 

formas geométricas (matemática) e a mecânica como expressão da realidade (TARNAS, 2008).  
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O período de transição entre Idade Média e Idade moderna também foi marcado pelo 

advento do sistema capitalista, além, claro, pelo já mencionado movimento renascentista que 

se instaurou no período de transição. Esse movimento se deu de forma gradual e processual. 

Por exemplo, enquanto em alguns países da Europa ocidental os primeiros Estados estavam se 

constituindo, em outros os feudos ainda perduravam. A centralização do poder no regime 

monárquico não foi estabelecida de forma pacífica; em grande parte da Europa do século XV 

ela foi marcada por conflitos29. Com esse processo instaurado fez-se necessário também que a 

produção de conhecimento fosse igualmente ampliada, nesse sentido, a estruturação de 

instituições científicas, expedições de exploração dos continentes (navegações), o 

desenvolvimento industrial, entre outros campos, se viram em processo de rápido 

desenvolvimento, principalmente para atender as novas demandas sociais (TARNAS, 2008; 

ANDERY et.al., 1996; REALE; ANTISERI, 1990). 

A primeira grande mudança na forma de vida dos sujeitos, que propiciou a ascensão do 

capitalismo, foi a retomada do desenvolvimento das cidades em decorrência da demarcação das 

propriedades agrícolas (nesse momento deixando de ser fonte coletiva de bens para se 

transformar em grandes produtoras de mercadoria para o comércio), forçando os servos e 

camponeses a migrarem para os centros urbanos. Foi graças à expansão territorial e comercial 

que começaram a se constituir as primeiras instituições financeiras. Outra mudança originada 

foi a necessidade de gerar capital por meio da venda dos produtos, dos meios de trabalho e da 

troca de mercadorias. Como consequência disso começaram a se desenvolver os primeiros 

aparatos técnicos voltados para as grandes navegações, como a bússola magnética (TARNAS, 

2008; ANDERY et.al., 1996; REALE; ANTISERI, 1990).  

As grandes navegações passaram a ser uma necessidade dos países europeus devido ao 

monopólio italiano sobre as rotas do Mediterrâneo e seu domínio sobre os bens comerciáveis 

entre as nações ocidentais e orientais. Visando ampliar as rotas comerciais de intercâmbio de 

riquezas as outras nações europeias começaram a exploração do Atlântico, estabelecendo, 

assim, as primeiras colônias. Essas expedições de exploração do globo terrestre foram 

essenciais para o estabelecimento de uma relação de proximidade entre culturas distintas, 

possibilitando, desse modo, as mudanças no pensamento medieval. Esse foi, de fato, um dos 

primeiros passos para a constituição do pensamento moderno.  

 
29 Como a Guerra dos cem anos, entre França e Inglaterra, um dos conflitos surgidos pelas disputas por territórios, 

mercado e por divergências políticas.  
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Com a expansão comercial e as mudanças sociais no período de transição do sistema 

feudal para o capitalismo houve ampliação da necessidade de investimento no desenvolvimento 

científico, fundamental para o desenvolvimento das nações (ANDERY et.al, 1996; TARNAS, 

2008; WOORTMANN, 1996; HOBSBAWM, 2015). 

No que se refere à ciência moderna, essa começou a ser elaborada a partir dos conflitos 

de compreensão do que era a Natureza e da relação do homem com ela. O primeiro passo para 

as mudanças intelectuais da época foi a contestação dos dogmas católicos que ocorreu 

inicialmente, como já explicitado, dentro da própria Igreja, com o avanço do humanismo entre 

o clérigo ao longo da Renascença e, em seguida, pela reforma protestante30, responsável por 

colocar os dogmas cristãos (católicos) à prova (ANDERY et.al, 1996; TARNAS, 2008). 

Foi, pois, nesse cenário de embates entre pontos de vista distintos que se constituiu a 

ciência moderna, tendo como alguns de seus precursores Galileu Galilei (1564-1642), Kepler 

(1571-1630) e Newton (1642-1727) que interpretaram a Natureza como fruto das relações 

matemáticas, empregando as leis mecânicas sobre ela. Nesse período também se instauraram 

as mudanças filosóficas com Descartes (1596-1650), Hobbes (1588-1679), Francis Bacon 

(1561-1626) e Locke (1632-1704), que refletiram e discutiram sobre no que consistia a ciência 

em sua essência e sobre a produção de conhecimento (ANDERY et al., 1996; REALE; 

ANTISERI, 1990; TARNAS, 2008). 

A era moderna marcou também mais uma mudança na concepção de natureza. Enquanto 

na Antiguidade e Idade Média se reforçavam as ideias de Natureza hierárquica, estática e 

determinística, na modernidade essa concepção foi substituída, em parte, pela ideia de 

movimento, pela relação entre os corpos e pela mudança da estrutura do Cosmos. O modelo 

geocêntrico de organização dos planetas foi então substituído pelo modelo heliocêntrico. Todas 

essas mudanças contribuíram, de certa forma, e de modo direto, para o desenvolvimento da 

Biologia, que esteve sob a influência de correntes epistemológicas distintas. Os séculos XVII e 

XVIII foram marcados por duas correntes de pensamento que, em certa medida, contribuíram 

diretamente para o desenvolvimento do pensamento biológico ao longo do século XIX. 

Considerando os últimos dois séculos da era moderna observamos que as correntes 

vigentes nesse período, mecanicistas e vitalistas, estavam em oposição no aspecto 

epistemológico e ontológico e travavam, mesmo que de forma discreta, uma disputa pela 

melhor forma de explicar as relações entre os seres vivos. Enquanto os mecanicistas pretendiam 

 
30 “A reforma protestante questionou as ideias religiosas que estavam na base do poder temporal da Igreja e 

provocou a divisão do mundo cristão. A Igreja se reorganizou por meio da contra-reforma e reafirmou todos os 

dogmas católicos” (ANDERY et al. 1996, p. 176). 



63 

 

explicar a organização da natureza como uma grande máquina, por meio dos preceitos físicos 

e dos experimentos realizados em laboratório, os vitalistas se opunham veementemente a essa 

compreensão, de que a natureza fosse comparada a uma máquina. Eles visavam explicar essa 

mesma dinâmica partindo do pressuposto da força vital presente em toda a Natureza. As 

pesquisas sobre os organismos vivos realizadas nesse período demostravam que havia interesse 

maior em desvelar as funções e finalidades das partes dos organismos, a fim de compreender o 

corpo humano. Os experimentos executados em laboratório objetivavam, justamente, 

estabelecer essas relações (estrutura – função). Foi, pois, um momento em que áreas como 

medicina, fisiologia e anatomia passaram por muitas transformações (NASCIMENTO JR.; 

SOUZA, 2015). 

Em contraposição à concepção mecanicista, naturalistas que se recusavam a estudar os 

fenômenos relacionados ao mundo vivo como uma máquina buscavam explicações baseadas 

no essencialismo grego. Para eles os seres vivos seguiam certo curso natural, regido pela força 

vital, inerente a tudo o que era animado.  

Essa ideia, contudo, foi refutada ao longo do século XIX por causa de dois fatores 

principais: o primeiro diz respeito à dificuldade encontrada pelo vitalismo em comprovar a 

existência dessa força vital, principalmente pela diversidade de vertentes que existiam dentro 

dessa corrente de pensamento. O segundo fator que contribuiu para que o vitalismo fosse se 

decaindo ao longo do tempo foi o fato de ele estar fortemente atrelado ao essencialismo e à 

teleologia, dando aspecto finalista às ciências naturais. Acontecimento esse que, com o advento 

das teorias da herança e evolução, acabou por evidenciar que os organismos vivos não seguiam, 

necessariamente, uma demanda de forças sobrenaturais, mas tinham, ao contrário, aspectos 

inerentes a eles que os permitiam se modificar no tempo e no espaço (NASCIMENTO JR.; 

SOUZA, 2015; POLISELI; OLIVEIRA; CRHISTOFFERSEN, 2013; MAYR, 2008).  

Foi em meio aos contrapontos entre mecanicistas e vitalistas que o conhecimento 

biológico foi sendo construído ao longo da modernidade. Os naturalistas pertencentes a essas 

correntes, tinham como um de seus objetivos compreender a dinâmica dos fenômenos naturais, 

fossem eles matéria inanimada ou animada. Eles também buscavam entender a relação 

estabelecida entre esses dois fenômenos. 

Apesar de, em grande parte da Idade Moderna, as ciências físicas terem sido 

protagonistas no cenário científico existem registros de ideias biológicas que carregavam em si 

os ideais da ciência moderna. Rooney (2018) ressalta que antes mesmo do nascer da Ecologia 

as ideias ecológicas já começavam a ser estruturadas por meio da fisicoteologia que, contudo, 
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atrelava o pensamento ecológico31 aos dogmas cristãos. De fato, “A fisicoteologia via os 

detalhes intricados e engenhosos inerentes à natureza como manifestação do gênio divino” 

(ROONEY, 2018, p. 180). Mesmo sob o viés religioso, essa nova área do pensamento voltou 

os olhares para os organismos vivos e para os sistemas naturais.  

Com o aumento expressivo da exploração do globo terrestre outras ciências foram se 

desenvolvendo, entre elas a Biogeografia que, assim como a fisicoteologia, teve muita 

influência sobre a compreensão das relações naturais dos seres vivos com o ambiente, ou seja, 

sobre o embrião do conceito de interação.  

A diversidade de vida (animal e vegetal) que era documentada ao longo das centenas de 

expedições serviu de base para a elaboração das teorias que tentavam explicar a constituição 

dos continentes. Foi em uma dessas expedições que Antonio Pigafetta (1492-1531), no século 

XVI, começou a observar que existiam diferenças e semelhanças na fauna e flora de diferentes 

locais do mundo, mesmo que estivessem muito próximos ou muito distantes uns dos outros. As 

observações de Pigafetta serviram como referência para as pesquisas biogeográficas do século 

seguinte (MAYR, 1998; ROONEY, 2018).  

Como já salientado, a influência do criacionismo se manteve ainda por um longo período 

sobre o pensamento biológico. Contudo, com o avançar da modernidade, as ideias cristãs 

passaram a ser vistas como obstáculos para o desenvolvimento do conhecimento biológico; 

mais precisamente para os conhecimentos das relações dos seres vivos entre si e com o meio. 

Ao longo da era moderna manteve-se, contudo, de forma expressiva, as ideias fixistas, 

finalistas e essencialistas das relações estabelecidas entre os organismos vivos. Em grande 

parte, esse processo ainda ressoava o pensamento aristotélico e platônico quanto à constituição 

e organização da natureza, reforçando a ideia da Cadeia do Ser32 (ROCHA, 2006; 

NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2015). Rocha (2006, p. 1) exemplifica essa relação ao evidenciar 

o pensamento de Lineu: 

 

Duas afirmações dão suporte a tal posicionamento: em primeiro lugar, a problemática 

lineana está profundamente arraigada às noções aristotélicas, não argumentando sobre 

as possíveis interações dos organismos vivos com seus ambientes, mas sim 

privilegiando mais uma sabedoria divina do que uma lógica material de causalidade; 

 
31 O saber ecológico pode se traduzir no empírico, na prática cotidiana, enquanto a ciência ecológica consiste na 

construção de teorias generalistas. Nas palavras de Acot (1990, p. 1): “o problema do pescador é não voltar para 

casa de mãos vazias. O do ecólogo é propor leis de estruturação e de funcionamento das comunidades de 

organismos em relação com seu meio ambiente”. 
32 Compreensão de organização dos seres vivos em uma escala hierárquica, partindo do ser de menor complexidade 

ao de maior (ser humano, para os gregos antigos). Nessa perspectiva, há a compreensão de que a natureza segue 

leis pré-determinadas por forças que fogem à compreensão humana (Divina a partir da Idade Média e Idade 

Moderna), e por isso, tem finalidade bem definida (SANTOS; CAMPOS, 2012; ARIZA; MARTINS, 2010).  
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em segundo, a ideia de que a Natureza funciona como um sistema capaz de gerenciar 

as interações entre os seres vivos, de que traz consigo a noção de conservação dos 

equilíbrios. 

 

Enquanto as ciências iam ganhando novos aspectos, influenciadas especialmente pela 

concepção mecanicista de Newton, o conhecimento das relações dos organismos vivos entre si 

e com o meio se desenvolveu de forma lenta e gradual, ganhando força séculos mais tarde, em 

meados do século XIX e início do século XX. A ciência moderna se estabeleceu sobre as bases 

experimentais, representando um salto para os conhecimentos atrelados aos processos internos 

dos organismos. A revolução científica ocorrida ao longo da modernidade possibilitou o 

desenvolvimento das diversas ciências ao longo da era Contemporânea, entre elas a Biologia, 

que passou a se constituir como ciência única por volta do séc. XIX/XX. Ainda assim, a 

influência do pensamento moderno perdurou por um longo período na contemporaneidade por 

meio, por exemplo, dos pressupostos empíricos do fazer científico, do caráter metodológico 

que exigiam as ciências modernas e da interpretação do mundo sob o viés mecanicista 

(HOBSBAWM, 2015). 

 

3.2. Interação ecológica: um conceito emergente 

O início da Idade Contemporânea (séc. XVIII) foi marcado como a era das revoluções 

ou, como Hobsbawm (2015) denomina, como o período da dupla revolução. Isso porque França 

e Inglaterra iniciaram um movimento de mudanças internas (política e econômica) que 

ressignificaram as estruturas sociais. Ainda no século XVIII ocorreram duas grandes revoluções 

que propulsionaram o desenvolvimento científico: a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa. A Revolução Industrial foi marcada pela transformação dos modos de produção em 

decorrência da ascensão do capitalismo, exigindo cada vez mais o aumento da produção e, em 

contrapartida, a redução dos custos. Além do desenvolvimento industrial e da produção em 

larga escala, o papel do trabalho também mudou com a revolução. 

 

[...] a produção industrial, que até então se organizara na forma artesanal (artesãos 

independentes), passa por diferentes formas de organização: inicialmente o sistema 

doméstico, em que um intermediário entrega ao artesão a matéria-prima, que este, 

trabalhando em sua própria casa, geralmente com as próprias ferramentas, transforma 

em produto acabado do qual o intermediário se apodera. Em seguida, o sistema de 

manufatura, em que os trabalhadores em conjunto e segundo um plano, da elaboração 

de um produto, do qual cada um produz apenas uma parte e que, portanto, só estará 

completo a partir do trabalho de diversos indivíduos. Nesse sistema, os trabalhadores 

não são mais os donos dos instrumentos de produção: estes pertencem ao empresário 

capitalista que os emprega: também não são donos da matéria-prima com que 

trabalham e, consequentemente, não ficam com o produto de seu trabalho, que 

pertence ao capitalista [...] (ANDERY et al., 1996, p. 257-258). 
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No decorrer da Revolução Industrial o trabalho é mais uma vez ressignificado. A 

demanda por uma produção cada vez maior fez com que parte do trabalho manual fosse 

substituído pelas máquinas. O sujeito passou a exercer funções ainda mais racionalizadas, 

vendendo sua força de trabalho em troca de uma compensação irrisória. E, por isso, apesar de 

participar do processo produtivo, não consumia o que tinha produzido. A mercadoria final era 

comercializada por valores maiores a fim de render lucro ao capitalista. Nesse contexto também 

se encontravam os produtos do conhecimento científico que eram cada vez menos socializados. 

Além das transformações das relações de trabalho e de produção a Revolução Industrial 

foi também propulsora do rápido desenvolvimento econômico da Inglaterra, principalmente 

devido à implementação de meios de transporte, produtos e matéria-prima mais eficientes e ao 

fortalecimento das instituições financeiras (TARNAS, 2008; ANDERY et al., 1996; 

HOBSBAWM, 2015). A Revolução Industrial foi, de fato, uma revolução muito mais 

econômica do que social.  

Por outro lado, a Revolução Francesa teve o aspecto social como o mais significativo. 

A estrutura social na França ainda era muito semelhante ao feudalismo; o mercado francês era 

basicamente constituído pela produção agrária. Os camponeses, maioria da população francesa 

na época, mantinham os privilégios da nobreza e do clero, além de serem onerosamente taxados. 

Embora, em grande parte da Europa, o sistema social tivesse mudado (ainda na Idade Moderna), 

na França o sistema econômico medieval ainda se mantinha (TARNAS, 2008; ANDERY et al., 

1996; HOBSBAWM, 2015). 

O descontentamento social dos camponeses foi decisivo para a revolução. Essa foi, 

segundo Hobsbawm (2015), uma das poucas revoluções realmente organizadas pela “massa”33. 

A crise que se abateu sobre o território francês atingiu igualmente os espectros econômico, 

político e social. A crise francesa teve início a partir dos embates entre a aristocracia e a 

burguesia. Essas duas camadas da sociedade francesa estavam em polos diametralmente 

opostos, pois, cabia à aristocracia ocupar os cargos de Estado e, por isso, essa era impedida de 

atuar na comercialização de bens e produtos. Já à burguesia cabia o desenvolvimento comercial, 

sob o pressuposto de manter a vida luxuosa da nobreza através de pagamento de impostos e 

tributos. O pouco desenvolvimento econômico da França começou a despertar o 

descontentamento de quase todas as camadas da sociedade, além da vida cara que a monarquia 

 
33 O termo “massa” foi assim utilizado, pois apesar de grande participação popular, a burguesia francesa também 

participou da Revolução Francesa (HOBSBAWM, 2015).  
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pretendia manter aumentando os impostos. Havia maiores investimentos na força bélica e em 

guerras do que na instituição das indústrias. Foi nesse cenário que se instaurou a Revolução 

Francesa, depondo a monarquia absoluta e instituindo as mudanças sociais que colocaram a 

França à frente do desenvolvimento social, científico e político europeu (HOBSBAWM, 2015). 

Boa parte das instituições de ensino surgiram a partir da revolução francesa, com a 

instituição da Real Academia, do Museu Nacional e das Escolas Politécnicas. Enquanto para os 

franceses a cultura científica nasceu da necessidade de ampliação bélica pós-revolução, na 

Inglaterra emergiu como reflexo das pressões da burguesia para o desenvolvimento técnico, 

visando o desenvolvimento das indústrias e a necessidade de aprimoramento dos meios de 

produção. Estavam rompidas as fronteiras intelectuais. A ciência, antes difundida apenas entre 

pequenos grupos restritos a nações da Europa ocidental, passou a ser difundida entre outras 

partes do globo. Nesse cenário que foram criadas as primeiras atas de divulgação científica34.  

As mudanças metodológicas e epistemológicas nas diversas áreas da ciência fizeram 

emergir a diversidade científica, da Química a Física, da Biologia a Psicologia, da Sociologia a 

Matemática. Todas as ciências partiam de um ponto comum: a investigação de fenômenos 

(naturais e sociais). Um ponto de impasse desse período nascente foi, uma vez mais, a 

implementação das ciências matemáticas como linguagem e interpretação do mundo e das 

relações existentes nesse mundo. Assim, a visão mecanicista ganhou forma e espaço no meio 

científico, limitando as explicações biológicas, sociais e psicológicas a modelos matemáticos, 

à compreensão do mundo como uma máquina (HOBSBAWM, 2015; MAYR, 2008; 

NASCIMENTO JR; SOUZA, 2015). 

A ciência moderna emergiu mediante a divergência quanto à compreensão da Natureza 

e suas relações. Ao longo do século XVIII ocorreram intensos debates sobre o tema entre 

diferentes correntes filosóficas, dentre elas o empirismo e o mecanicismo. Era possível, 

notadamente, distinguir formas de interpretação muito distintas por toda a Europa, levando a 

embates sobre o que era ciência e como ela era produzida. O ponto comum a todas as sociedades 

e academias científicas era a relação estreita estabelecida com a burguesia, que nesse momento 

da história tinha interesse direto no desenvolvimento científico. Até a metade do século XIX, 

os embates entre mecanicistas e vitalistas perduraram. As explicações dos organismos como 

máquinas ou regidos por uma força desconhecida foram aos poucos sendo substituídas pelas 

ideias materialistas. Processo esse que teve como influência a percepção de Natureza de Georg 

 
34 Projeto pioneiro da Real Sociedade (Royal Society) da Inglaterra, que tinha como objetivo mostrar ao meio 

acadêmico o que estava sendo produzido por seu corpo científico.  
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Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Segundo Hegel, o mundo natural não seguiria um 

caminho predeterminado, mas teria seus mecanismos de atuação que poderiam ser conhecidos 

pelo homem. Tratava-se do abandono da visão romantizada da Natureza por concepções 

materiais da constituição e dinâmica da vida (MAYR, 2008; NASCIMENTO JR; SOUZA, 

2015; NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2016).  

Um dos fatos marcantes para o desenvolvimento do pensamento biológico durante o 

século XIX, e início do século XX, foi justamente a busca incessante por determinar o que era 

a vida. O pensamento mecanicista já não mais atendia às demandas dessa discussão entre os 

naturalistas. Não foram apenas os vitalistas que se opuseram aos mecanicistas; organicistas 

também o fizeram. Pautados pela explicação da vida por meio de fatores físico-químicos eles 

buscavam compreender a relação entre o vivo e o não vivo. Foi nesse período que as bases 

estruturantes da Biologia começaram a ser desenvolvidas, em parte por meio das pesquisas de 

cunho experimental desenvolvidas até então. A Biologia, contudo, ainda não estava estruturada 

como ciência única, mas já começava a caminhar nessa direção (MAYR, 2008; MAYR, 1998 

NASCIMENTO JR.; SOUZA, 2016).  

A ecologia começa a dar seus primeiros passos a partir das mudanças até aqui discutidas. 

A partir desse ponto voltaremos nosso olhar para o desenvolvimento do conceito de interação 

ecológica, no contexto de ascensão do conhecimento biológico. Contexto esse em que, como 

vimos, as observações, aliadas à elaboração de hipóteses e teorias, voltaram a ser fundamentais 

para a construção do conhecimento científico. 

Os séculos XIX e XX foram de extrema importância para a Biologia, em especial o 

momento histórico ligado às expedições dos naturalistas, que ocorreram por múltiplas partes 

do mundo, gerando fontes de material para a pesquisa. Foi, por exemplo, por meio das 

navegações que Charles Robert Darwin (1809-1882), a bordo do HMS Beagle, pôde realizar as 

observações que o levaram à construção da teoria da evolução, publicada em 1859 no livro A 

Origem das Espécies.  

Com as navegações do século XVIII foram construídas inúmeras coleções botânicas e 

zoológicas, dando ainda mais gás para pesquisas de cunho experimentais e teóricas dentro da 

Biologia. Além disso, nesse mesmo período, com o grande número de espécimes em coleções 

particulares, surgiu também a necessidade de se classificar os seres vivos (ACOT, 1990; 

JACOBS et al., 2003; ROCHA, 2006; POLINARSKI; DALZOTTO; NUNES, 2010).  

Foi nesse momento que Linee (1707-1778) propôs um sistema de classificação dos seres 

vivos, ainda sob a perspectiva da natureza equilibrada e regida por Deus. Ele tinha a 
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compreensão de natureza finalista e causal, mantinha forte relação com a Cadeia do Ser, mas 

ainda assim sua proposta acabou ampliando os horizontes da Biologia no século XIX (JACOBS 

et al., 2003).  

 

3.2.1. Alexander von Humboldt – Um explorador do mundo natural 

Alexander von Humboldt (1769-1859) geógrafo, explorador e naturalista prussiano foi 

um verdadeiro “amante da natureza”. Enquanto, em seu tempo, buscava-se compreender a 

natureza por meio de leis universais, Humboldt defendia que a “natureza tinha de ser conhecida 

em primeira mão e vivenciada por meio dos sentimentos” (WULF, 2016, p. 20). Ele foi rotulado 

por muito tempo como representante dos idealistas, identificado como um romântico e 

ilustrador. Esses aspectos estiveram presentes em sua obra, contudo, não foram os únicos. 

Brito (2015) relata que Humboldt teve várias fases no processo de produção de toda sua 

obra, perpassando desde o racionalismo até o empirismo, sendo esse último presente em grande 

parte de suas obras de cunho naturalista. Mas a arte e o romantismo, muito presentes no 

idealismo alemão, corrente de pensamento à qual Humboldt se vinculou, podem também ser 

identificadas em grande parte das suas obras. Como, por exemplo, em Cosmos, obra na qual 

Humboldt objetivou compreender os movimentos dos fenômenos naturais. Para ele a ciência 

deveria ser composta pela observação e pela experimentação.  

Foi, pois, a partir de observações feitas ao longo das expedições pelos oceanos que 

alguns nomes se transformaram em essenciais para a Biologia. Assim como Erasmus Darwin35 

(1731-1802), Humboldt já “declamava” que a diversidade de formas existentes era resultado de 

transformações sucessivas das espécies. Brito (2015, p. 203) explica como Humboldt 

compreendia e fazia ciência. 

 

A ciência de Humboldt é a confluência entre um complexo conteúdo de métodos que 

passam pelo iluminismo, pelo mecanicismo e pelo idealismo entre tantos outros. Ela 

almeja uma síntese entre as ordenações fisionômicas da paisagem, medidas e 

mensuradas com o auxílio de técnicas de observação e a quantificação matemática, e 

a compreensão de um todo orgânico, regido por um telos natural, que conecta as 

diferentes formas visíveis empiricamente. Em Humboldt, pode-se perceber uma 

revalorização da sensibilidade na relação sujeito e objeto, provocando no observador 

seus ideais de harmonia e beleza. 

 

 
35 Erasmus Darwin foi um médico, filósofo, poeta e naturalista inglês. Duas de suas obras sobre as ciências naturais 

discutiam sobre evolução como, por exemplo, Zoonomia. Essa obra serviu de inspiração para a formulação das 

ideias de seu neto, Charles Darwin e, anos mais tarde, para a formulação da obra A origem das espécies (DONDA; 

MARTINS, 2016).  
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Para Humboldt a natureza compreende a totalidade dos fenômenos, abrange tudo o que 

é animado e inanimado. Com isso, para se entender as relações naturais, antes de tudo, é preciso 

conhecer os organismos. O universal e as partes se integram em relação mútua e, por isso, para 

Humboldt, para se conhecer a natureza era necessário conhecer o organismo e suas relações 

com o meio. A ideia de natureza para Humboldt já expressava que as relações dos organismos 

vivos entre si e com o ambiente fazem parte da constituição dos fenômenos naturais como, por 

exemplo, o clima. Para ele as relações estabelecidas entre os seres vivos e o ambiente que 

ocupavam estavam atreladas às características geográficas de cada região, e isso seria 

determinante para a diversidade de estruturas. Ele já indicava que essa diversidade era fruto de 

mecanismos internos à natureza. Em sua obra Cosmos Humboldt exprime sua ideia de natureza, 

colocando-a como sendo regida por forças internas, que era a responsável pelos processos que 

regiam os fenômenos naturais. Sendo assim, a natureza estaria em constante processo de 

transformação, que só seria possível identificar por meio do desenvolvimento científico 

(BRITO, 2015; WULF, 2016). 

 

A descoberta de cada lei da natureza leva a outra lei mais geral, ou torna sua existência 

presente, para o observador inteligente. A natureza, como definida por um famoso 

fisiologista (Carl Gustav Carus) e como a própria palavra indica entre gregos e 

romanos, é “o que cresce e se desenvolve perpetuamente, que só vive por uma 

contínua mudança de forma e movimento interior. » A série de tipos orgânicos é 

ampliada ou completada para nós, porque, por meio de viagens terrestres ou 

marítimas, penetramos regiões desconhecidas e comparamos organismos vivos com 

aqueles que desapareceram com as grandes revoluções do nosso planeta; à medida 

que os microscópios são aperfeiçoados e aprendemos a usá-los com mais 

discernimento (HUMBOLDT, 1875, p. 25). 

 

Com o intuito de inventariar e compreender o movimento dos fenômenos naturais 

Humboldt viajou pelo globo terrestre. Durante suas expedições ele percebeu que espécies 

vegetais de continentes distintos poderiam ser semelhantes quanto às formas de adaptação e 

condições climáticas. Seus estudos serviram não apenas de base para a Biogeografia, mas 

também foram de grande valia para a Biologia, assim como para a Ecologia, partindo do 

pressuposto de que suas ideias foram base para ampliar discussões referentes ao conceito de 

interação.  

As relações dos organismos com o meio foram, em certa medida, essenciais para a 

elaboração da concepção de natureza de Humboldt. Os organismos não estariam sujeitos a 

mudanças apenas pelo efeito do tempo, mas também por suas relações no espaço que ocupavam. 

Contudo, ele considerava que as condições climáticas e a constituição do solo eram os únicos 

determinantes da diversidade de vida no planeta, o que acabava por desconsiderar os modos de 
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vida e a estrutura dos organismos (CAPONI, 2008; BRITO, 2015; ROONEY, 2018; WULF, 

2016). Em concordância com Acot (1990), Humboldt já havia estreitado, em suas pesquisas, a 

relação entre a geologia e a botânica. Para ele, a vegetação observada em suas expedições, era 

resultado de sucessivas mudanças geológicas e climáticas, que culminaram em mudanças 

estruturais nos vegetais. E como consequência, na distribuição desses no globo terrestre, em 

síntese, Humboldt acreditava que não eram apenas as relações entre os organismos no espaço 

que determinava a sua distribuição, mas também, as condições climáticas e geográficas.  

Para Humboldt seriam as barreiras geográficas as responsáveis pela diversidade e 

distribuição dos seres vivos pelo globo. Ele entendia que as relações estabelecidas entre os 

organismos e o meio que ocupavam eram mais importantes para a diversidade de formas do 

que as relações de predação ou competição. Em suma, Humboldt atribuía a diversidade de 

formas animais e vegetais às condições climáticas e desconsiderava as relações bióticas como 

um dos fatores determinantes para a diversidade e transformação dos organismos (CAPONI, 

2008). Por volta de 1805 o conceito de geobotânica começa a ser formulado, tendo como um 

de seus referenciais as relações discutidas por Humboldt como determinantes para a diversidade 

das espécies vegetais. Nucci (2007) acentua que o conceito de geobotânica “sugere uma visão 

mais integradora da natureza”, visão essa que possibilitou a melhor compreensão das relações 

dos seres vivos no tempo e no espaço.  

Mesmo que fosse rotulado como idealista Humboldt certamente transitou por diversas 

correntes de pensamento. Em suas obras ele manteve o tom romântico de expressão. Para ele 

as belezas naturais deveriam fazer parte das descrições. E ele o fazia com enorme paixão. 

Mesmo que científicos, seus trabalhos tinham expressa sua admiração pelo mundo natural 

(BRITO, 2015). 

 

3.2.2. Charles Darwin – Relações dos organismos no espaço e as mudanças ao longo do 

tempo 

Charles Robert Darwin (1809-1882) ficou muito conhecido pela publicação do livro A 

Origem das Espécies, em 1859. Nessa obra ele discutiu os mecanismos de transformação das 

espécies ao longo do tempo, em outros termos, os mecanismos de evolução das espécies. A 

publicação desse livro representou mais que um marco na história da Biologia, significando 

uma nova forma de se compreender a natureza e as relações que nela ocorriam. Ao contrário de 

Humboldt, Darwin acreditava que a diversidade das espécies resultava não apenas da 
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localização geográfica dos organismos, mas também das relações estabelecidas por eles no 

ambiente. Caponi (2008, p. 29) explica: 

 

Obviamente, nem Buffon, nem Humboldt, já aderiram à estrita correlação entre o 

clima e a distribuição de seres vivos que, pelo menos no caso das plantas, parece 

sugerida no Discurso sobre o aumento da terra habitável de Linnaeus. Buffon havia 

estabelecido que os animais da zona tórrida do Novo Mundo não eram os mesmos que 

os da zona tórrida do Velho Mundo; e Humboldt mostrou que, no caso dos vegetais, 

também foi encontrada falta de correlação entre o clima e a distribuição geográfica 

das diferentes espécies. Mas, apesar do reconhecimento de que os fatores climáticos 

eram insuficientes para explicar a atual distribuição dos seres vivos, os dois 

naturalistas continuaram a pensar que o clima e o solo eram as causas mais imediatas 

dessa distribuição; e ambos tendiam a ignorar ou menosprezar os fatores puramente 

bióticos que Darwin iria apontar como fundamentais para entendê-lo. 

 

Para Buffon (1707-1788) e Humboldt, mesmo se não existissem barreiras geográficas, 

as espécies animais e vegetais tinham a tendência de ocupar regiões com as condições 

climáticas favoráveis. Os dois naturalistas tentavam explicar as diferenças e semelhanças dos 

organismos vivos de acordo com as regiões em que eram encontrados. Ainda assim, Humboldt 

parecia considerar que as variações das espécies estariam restritas às condições climáticas e à 

distribuição geográfica.  

Darwin acreditava, entretanto, que atribuir a diversidade de organismos apenas à 

distribuição geográfica e aos fatores climáticos era um equívoco. Primeiro por desconsiderar a 

capacidade de adaptação das espécies e segundo por desconsiderar as relações que os 

organismos vivos estabelecem uns com os outros (CAPONI, 2008; DARWIN, 2014). Darwin 

elencou relações como a competição por alimento, território e parceiros, ou ainda, as relações 

de predação, como determinantes para o estabelecimento da diversidade dos organismos. E, por 

isso, era por meio dessas relações no espaço físico/natural que se davam os processos evolutivos 

das espécies. 

Mesmo que Darwin tenha ganhado maior notoriedade por suas ideias evolutivas ele 

também teve participação no processo de elaboração do conceito de interação ecológica. Acot 

(1990), ao remontar a história da Ecologia, discute como a teoria da evolução se relaciona com 

a estruturação da Ecologia, e, portanto, também com seus conceitos. As duas subáreas da 

Biologia (Evolução e Ecologia) possuem pontos de confluência como, por exemplo, considerar 

as relações evolutivas e ecológicas nas populações e não apenas a nível individual.  

Contudo, a evolução parte dos processos de transformações das espécies ao longo do 

tempo, enquanto a ecologia tem como objeto as relações dos organismos vivos entre si e com 

o ambiente no espaço. Ainda assim, é inegável a importância da teoria da evolução para a 
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ecologia, mas é também indiscutível que ambas subáreas da biologia tiveram seus primórdios 

em pontos divergentes. A ecologia responde, assim como a biogeografia, às perguntas do tipo 

como?, enquanto a evolução se relaciona com perguntas do tipo por que?, mas ambas são 

essenciais para a compreensão dos temas estruturantes da Biologia (ACOT, 1990; JACOBS et 

al., 2003, MAYR, 2008; MARICATO, 2012). 

O conceito de interação ecológica, emergiu a partir do XIX. Inicialmente esse conceito 

era considerado em três campos distintos (botânica, zoologia e limnologia), equivalentes às três 

áreas que compunham a Ecologia. Foi por meio das generalizações que as subdivisões da 

Ecologia foram agrupadas, culminando no processo de unificação dessa ciência. Em 

decorrência disso o conceito de interação ecológica, então, se consolidou.  

Entre os autores do final do século XIX e início do século XX que contribuíram para 

essa consolidação destacam-se: E. Warming (1841-1924) que publicou “A Ecologia das 

Plantas” (1895). Esse manuscrito pode ser considerado um verdadeiro tratado de autoecologia, 

entendida como o estudo das relações das espécies (nesse caso, vegetais) com os fatores 

abióticos (luz, temperatura, umidade, nutrientes minerais, etc.); A. F. W. Schimper (1856-

1901), que três anos depois de Warming escreveu “A geografia das plantas” (1898), um livro 

de base fisiológica, no qual é defendido que o clima é o fator fundamental das regiões 

fitogeográficas do mundo; e Arthur George Tansley (1871-1955) que, em 1935, “na busca por 

uma integração dos fatores bióticos (vivos) e abióticos (não-vivos)” (JACOBS et al., 2003, p. 

17), propôs o termo “ecossistema”, unidade sistêmica que se tornou um marco não só para a 

ecologia, mas principalmente para a Biologia como um todo (REYES, 2007; JACOBS et al., 

2003; ACOT, 1990). 

Ao longo do século XIX, a Biologia esteve sob forte influência do fisicalismo, sendo 

que os modelos matemáticos e as leis físicas foram tomados como bases fundamentais das 

relações entre os seres vivos e o ambiente. Por exemplo, as leis da termodinâmica serviram de 

fundamento para explicar a ciclagem de energia nos ecossistemas. Por conta dessa forte 

influência os sistemas biológicos eram considerados fechados e, por isso, tenderiam ao 

equilíbrio entrópico (REYES, 2007). Considerando as mudanças de percepção sobre o objeto 

de estudo das ciências naturais Reyes (2007, p. 17) afirma: 

 

A segunda lei da termodinâmica apresenta um sério mistério em relação ao 

desenvolvimento antinômico e avassalador de conceitos evolutivos em Biologia da 

época, ideias que levaram à construção da Teoria Sintética da Evolução. Assim, os 

biólogos do início do século mudaram sua visão única para o organismo para uma 

visão populacional, ou seja, para os organismos conectados por seus laços 

reprodutivos. 
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Com essas mudanças estruturais do conhecimento biológico, partindo do indivíduo para 

as populações, o conceito de interação ecológica começou a ganhar forma devido, 

principalmente, à associação dos seres vivos com o ambiente, que passou a ser estruturante para 

os estudos e a compreensão dos sistemas biológicos. Acot (1990) chama a atenção para a 

pluralidade epistemológica na consolidação de Ecologia e, portanto, na elaboração de seus 

conceitos. Segundo o autor, na tentativa de estabelecer regras gerais para a dinâmica das 

populações, grupos de ecólogos seguiram o viés fisicalista, empregando as leis físicas nas 

relações entre os organismos e o meio. Mas, ao mesmo tempo, outros grupos de ecólogos 

tentavam se distanciar do movimento fisicalista, lançando mão das ideias organicistas aplicadas 

a essas mesmas relações. Sendo assim, não poderíamos nos ater à construção dos conceitos 

ecológicos descolados dos aspectos sociais, econômicos e históricos. 

Para compreender como o conceito de interação ecológica foi se desenvolvendo é 

preciso, antes, remontar ao contexto em que esse conceito foi elaborado. Trata-se de considerar 

os aspectos internos e externos à ciência nesse percurso. Para Acot (1990) as ciências tendem, 

historicamente, a atender as demandas sociais impostas a elas. Tomamos o conceito de 

interação como essencial para a Biologia, não por abranger uma de suas subáreas, mas por 

estabelecer íntima relação com outros conceitos, como hereditariedade e adaptação.  

A biologia, diferentemente da Física, Química e Matemática, é uma ciência 

relativamente nova, construída de forma distinta dessas outras ciências. Enquanto na física as 

leis foram e são (até certo ponto) extremamente importantes, em Biologia não é possível 

estabelecer leis definitivas que regem a vida, pois, como assevera Mayr (1998), “a biologia é a 

ciência das exceções”. Ainda para o autor, embora a biologia não tenha leis universais, a 

ecologia se move, contrariamente, no sentido de se aproximar dessas leis com a proposição de 

generalizações para os conceitos que utiliza (MAYR, 1998).  

Como vimos, ao longo das idades Moderna e Contemporânea muito do conhecimento 

ecológico pôde se desenvolver. Podemos relacionar esse processo às “novas” formas de 

produção do conhecimento científico, principalmente pelo estabelecimento de métodos nas 

pesquisas desenvolvidas nesses períodos. Talvez um dos principais desafios para o 

desenvolvimento do conceito aqui tratado advém das correntes de pensamento contrárias que 

estiveram em estreita relação com o desenvolvimento da Biologia e da Ecologia. O fato é que 

essas duas áreas de conhecimento, apesar de próximas quanto ao objeto de estudo, tendem a se 

distanciar nas raízes epistemológicas.  
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Como forma de síntese das discussões realizadas nesse capítulo foi elaborada a 

representação abaixo (figura 2), elencando as relações que culminaram no desenvolvimento do 

conceito de interação ecológica.  
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Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

Considerando o percurso descrito até aqui optamos por elaborar uma representação 

imagética da teoria ecossistêmica como forma de síntese dos processos que culminaram na 

elaboração do conceito de interação.  

Segundo Kopnin (1978), no estudo das formas de pensamento, a dialética tem como 

tarefa pensar a construção e o desenvolvimento das teorias, sendo que os juízos e conceitos são 

partes integrantes desse desenvolvimento. Assim, a figura 3 sintetiza o percurso de 

desenvolvimento do conceito de interação ecológica. 

 

 

 

 

Figura 2 - Síntese da elaboração do conceito de interação ao longo da Idade Moderna e 

Contemporânea 
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Figura 3 - Representação Imagética do conceito de interação ecológica
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Ao longo do processo de construção do conceito de interação é perceptível as influências 

das ideias organicistas e do fisicalismo dos séculos da modernidade. Se por um lado um grupo 

de cientistas defendia o trato das relações dos organismos vivos entre si e com o meio, 

considerando as particularidades do estudo da vida; por outro lado, buscavam-se formas de se 

estabelecer leis universais que pudessem expressar essas mesmas relações por meio de modelos 

matemáticos.  

Mesmo que na Biologia o fisicalismo, como forma explicativa dos fenômenos naturais, 

tenha sido praticamente superado, com a Ecologia o movimento parece ter ocorrido na direção 

oposta, isso porque os modelos matemáticos têm sido cada vez mais utilizados como formas de 

generalizações das relações entre os organismos vivos e o meio. Uma consequência disso é que 

a Ecologia parece tentar estabelecer leis universais que possam ser aplicadas a todos os 

ecossistemas, aproximando-se cada vez mais das ideias mecanicistas.  

No que concerne à formação de professores, após todas as reflexões feitas sobre o 

processo de construção do conceito de interação, consideramos que a abordagem histórica do 

conhecimento biológico deve ser adotada como parte integrante dos cursos de licenciatura. 

Nossa tese se baseia no pressuposto de que possuir o conhecimento referente à ciência a qual 

se vincula possibilitará aos professores em formação maior clareza na tomada de decisões e 

propiciará, também, instrumentos de análise do material didático que podem contribuir para o 

avanço nas discussões referentes ao conhecimento biológico ajudando, inclusive, na superação 

das definições fechadas e restritivas.  

A partir dessas premissas nos propusemos, no capítulo seguinte, a estabelecer relações 

entre a elaboração do conceito de interação ecológica, que é o que nos interessa mais 

especificamente, e os processos formativos de professores de Ciências e Biologia. 
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Capítulo 4 – A recuperação do percurso histórico do conceito de interação ecológica na 

formação de professores de biologia 

 

O domínio conceitual se faz cada vez mais necessário na formação de professores de 

Biologia, pois existe, como já salientado, ausência de abordagem relativa aos processos que 

culminaram na construção dos conhecimentos biológicos (COUTINHO, 1992; BAPTISTA, 

2016; MARICATO, 2012). Mas o domínio conceitual não envolve apenas apreender definições 

biológicas, envolve também conhecer a matéria a ser ensinada, bem como compreender os 

problemas e os processos que originaram esse conhecimento (BAPTISTA, 2016). O que é 

possível observar é que os professores de Ciências e Biologia têm se aproximado muito mais 

das definições prontas e fechadas, ao passo que se distanciam dos conceitos. (MATTHEWS, 

1995). 

Antes, porém, de discutirmos as implicações do pouco domínio conceitual por parte dos 

professores de biologia em formação precisamos delimitar no que consiste o conceito. Kopnin 

(1978) esclarece que a ideia de conceito se refere ao recorte temporal de determinado 

conhecimento científico, em que estão presentes os aspectos sociais, culturais, históricos e 

políticos da sociedade na qual tal conceito foi elaborado. Portanto, o conceito expressa não 

apenas o conteúdo científico, mas também as contradições presentes na sua elaboração.  

O que defendemos aqui é que a formação de professores de Biologia pode ser organizada 

a partir dos temas estruturantes da Biologia que, por sua vez, exigem dos formadores e dos 

sujeitos em formação a apropriação dos conceitos nucleares dessa ciência. Esse domínio 

conceitual, por consequência, pode propiciar aos professores os instrumentos de reflexão sobre 

a realidade. Para a lógica dialética construir o pensamento por conceitos permite aos sujeitos 

compreender o desenvolvimento intelectual como resultado do processo histórico da 

humanidade, alterando a percepção anacrônica do pensamento científico (KOPNIN, 1978). 

Levando em consideração o exposto acima, o objetivo desse capítulo é discutir quais as 

contribuições que a HFC pode oferecer no que concerne ao desenvolvimento do domínio 

conceitual em cursos de formação de professores de Biologia. Trataremos especificamente do 

conceito de interação ecológica. Nossa intenção é pensar os aspectos pedagógicos dessa 

formação, para tanto lançaremos mão da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC). 
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4.1 Os processos formativos a partir da HFC na perspectiva da Pedagogia Histórico-

Crítica 

 

A formação de professores não pode, de forma alguma, estar desvinculada da escola e 

da concepção de mundo dos sujeitos. Faz parte dos processos formativos a transposição do 

conhecimento científico para a realidade dos educandos. Duarte (2015) ressalta que as 

mudanças necessárias aos processos formativos, sejam na Educação Básica, sejam no Ensino 

Superior devem, antes de qualquer coisa, ser pautadas na concepção de mundo dos indivíduos.  

Para o autor uma perspectiva pedagógica que considera essa concepção na relação com 

os processos de ensino-aprendizagem é a PHC. Assim, Duarte (2015) advoga que essa deveria 

ser utilizada como base desde a educação infantil até as universidades, pois, caso os aspectos 

históricos, materialistas e dialéticos do conhecimento científico fossem tratados desde o início 

da vida escolar dos sujeitos, essa abordagem seria inerente aos cursos de graduação. Em outras 

palavras, representaria uma verdadeira mudança na concepção de mundo dos sujeitos.  

Sobre a relação entre a educação e a concepção de mundo dos sujeitos, Duarte (2015, p. 

13) assevera: 

 

A concepção de mundo é sempre simultaneamente individual e coletiva, isto é, ela 

possui características singulares que correspondem às singularidades da vida de cada 

indivíduo, sem nunca deixar de ser constituída coletivamente tanto em seus conteúdos 

como em suas formas. O coletivo que assegura a existência de uma concepção de 

mundo pode variar em sua amplitude, chegando, no limite à universalidade do gênero 

humano. Também o grau de individualização da concepção de mundo poderá variar, 

a depender das possibilidades socialmente existentes de desenvolvimento da 

individualidade. 

 

Nesse sentido, a PHC não se restringiria apenas à inserção dos aspectos históricos aos 

conteúdos escolares, mas implicaria, também, na inserção dos aspectos sociais, culturais e 

políticos que culminaram no desenvolvimento do conhecimento científico. Ela contribuiria, 

então, para a superação da relação meramente “conteudista”, pois o ensino passaria a ser 

pautado pelo princípio de que a escola é um espaço de transformação dos sujeitos; o que 

colaboraria, por sua vez, para a construção das ferramentas necessárias para a transformação da 

realidade.  

Contudo, para que a educação possa cumprir seu papel como espaço de transformação 

social é preciso, antes, que compreendamos que o conhecimento científico, de maneira alguma, 

se distancia da realidade dos sujeitos. Na verdade, esse conhecimento é produzido imerso nas 
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relações sociais e, portanto, carrega consigo as características culturais, sociais, políticas e 

econômicas. Batista e Lima (2015) apontam que os processos educativos pautados na PHC, 

representam mais do que uma abordagem educacional, é uma forma de transformação social. 

Visto que, os pressupostos tratados por Saviani (2011) estão alicerçados no materialismo 

histórico dialético, o qual, por sua vez, defende a superação dos modos de produção capitalista. 

Trata-se, portanto, de uma relação de práxis, em que os indivíduos em formação possam superar 

o imediato dos fenômenos. E com isso consigam compreender a essência desses fenômenos. 

Voltando estes aspectos a formação de professores de ciências e biologia, compreendemos que 

essa discussão mais ampla se faz necessária, para a formação integral dos indivíduos.   

O que temos discutido até aqui nos remete ao ideal de educação e, por consequência, de 

formação de professores que acreditamos. Todavia, a educação tem a tendência de reforçar as 

relações de poder e os processos de alienação dos sujeitos, principalmente no que tange à 

sistematização dos conhecimentos científicos (DUARTE, 2015; SAVIANI, 2011).  

Ainda sobre as relações entre a educação escolar e a transformação do pensamento dos 

sujeitos, Duarte (2015, p. 15) discute o vínculo entre conteúdo e forma para o desenvolvimento 

da concepção de mundo. Vejamos sua argumentação: 

 

O conteúdo e a forma da concepção de mundo constituem uma unidade, ou seja, não 

há concepção de mundo que seja apenas conteúdo ou pura forma. Trata-se, porém, de 

uma unidade contraditória no sentido dialético do termo, ou seja, para que um 

conteúdo se desenvolva é necessário que ele se apresente numa forma que promova a 

plena explicitação daquilo que é essencial a esse conteúdo, mas essa plena 

explicitação significa também transformação do conteúdo, que passa a não caber mais 

na antiga forma que possibilitou seu desenvolvimento. Surge assim uma contradição 

que pode resultar num estancamento do conteúdo, ou em sua involução, ou então num 

salto qualitativo resultante do aparecimento de uma nova forma que seja favorável à 

continuidade da explicitação plena do conteúdo. Compreendendo-se essa unidade 

contraditória entre conteúdo e forma entende-se porque o desenvolvimento da 

concepção de mundo requer a superação por incorporação das formas cotidianas em 

que se organiza o pensamento. 

 

A relação conteúdo e forma nos processos educativos não deve se dar de forma restritiva 

e predeterminada. Existem diferentes formas de realizar essa abordagem, o importante é que 

forma e conteúdo estejam em constante interação, assim como teoria e prática devem permear 

todo o processo de ensino e de formação de professores.  

Entendemos que o conhecimento científico, por si só, não é suficiente para romper com 

a estrutura social imposta pelo capital, nem com processos como a alienação do trabalho. Esse 

papel, em certa medida, é inerente à educação. Por isso as ciências naturais precisam ser 
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abordadas sob uma perspectiva diferente, em que a filosofia e a história dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade estejam presentes, aliadas ao conteúdo. Não se trata estritamente 

da reelaboração curricular, mas sim da tomada de consciência das relações de exploração 

presentes em toda a história.  

Para Duarte (2016a, p. 18) “arte, ciência e filosofia são tipos distintos de apropriação da 

realidade pela consciência”. Acreditamos, pois, que pela mediação do trabalho educativo dessas 

áreas (no nosso caso em especial, da área da ciência) é possível produzir avanço significativo 

no desenvolvimento dos indivíduos.  

É importante destacar, todavia, que as reflexões aqui apresentadas para a formação de 

professores não têm como intuito sugerir uma forma única de desenvolvimento das relações de 

ensino-aprendizagem, mas sim indicar que existem outras formas de estabelecer essa relação. 

Formas essas que podem contribuir de maneira significativa para a tomada de decisões dos 

sujeitos perante a realidade (DUARTE, 2016a; SAVIANI, 2011; KOSIK, 1976). 

 Considerando os aspectos discutidos anteriormente, Coutinho (1992, p. 42) destaca: 

 

O recurso à História, Sociologia e Filosofia da Ciência no ensino de Ciências pode ser 

invocado com os objetivos mais diversos, que vão desde auxiliar nas mudanças 

conceituais que se deseja promover no público estudante, motivar e facilitar a 

compreensão de princípios científicos, até armar os estudantes de instrumentos 

analíticos para empreender uma reflexão crítica sobre um domínio de fenômenos mais 

abrangente do que o próprio objeto em questão –  a ciência. 

 

Mesmo que pareça ser distante a ideia de, por meio da educação, realizar transformações 

significativas nas formas de construção do pensamento dos sujeitos, essa é uma possibilidade 

concreta mediante, em primeiro lugar, a reestruturação da concepção de educação e de 

formação de professores. Obviamente, esse não é um processo “simples”, pois envolve também 

implicações políticas, sociais e culturais, mas ainda assim é possível promover esse tipo de 

transformação, partindo da tomada de consciência dos sujeitos sobre suas subjetividades em 

relação ao coletivo humano. 

Norato (2019, p. 69), pensando de modo dialético, indica, em uma de suas pesquisas, 

que forma e conteúdo não deveriam estar separados no ensino de biologia, ou seja, “na relação 

entre uma concepção pedagógica crítica (envolvida com o movimento de práxis) os 

pressupostos da HFC corroborariam para a não dicotomização entre o processo (atividade 

científica) e produto (conceitos), forma e conteúdo”. Para discutir essa relação a autora 
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explicita, em sua dissertação, elementos de convergência entre a HFC e a PHC que podemos 

aqui extrapolar para pensar a formação de professores. 

Para a autora, no que diz respeito à visão de ciência, tanto a HFC quanto a PHC 

consideram “o movimento, a totalidade e a materialidade na realidade histórica construída” 

(NORATO, 2019, p. 75), não dicotomizando o processo do seu produto. Quanto aos conceitos, 

as duas perspectivas o compreendem como uma produção histórico-social, mas enquanto a PHC 

valoriza os conceitos indicados como clássicos (que perduraram durante os anos), e seu ensino 

enquanto um saber sistematizado, a HFC entende esses mesmos conceitos como nucleares (no 

escopo da ciência em que se ensina). Em relação ao papel do ser humano dentro dessas 

perspectivas a autora esclarece: 

 

Em ambas o papel do homem é central e ativo, nesta perspectiva pode-se pensar na 

transformação da sociedade e na superação das formas de exploração, na medida em que 

todos os homens possam se apropriar dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos 

e desta forma, promover um desenvolvimento do homem (NORATO, 2019, p. 76). 

 

A vinculação dos processos de formação dos sujeitos a abordagens da PHC e da HFC 

se faz necessária, em nossa percepção, justamente porque pode fomentar os meios de 

transformação da realidade dos sujeitos. Entendemos ser parte do processo educativo, em todos 

os níveis, a formação integral dos sujeitos para que possam se reconhecer como frutos de seu 

tempo e compreender que os conhecimentos foram e são historicamente produzidos. Quando 

as relações de ensino-aprendizagem se despregam dessa perspectiva elas tendem a ser 

mecanismos de reprodução das relações de mercado, marcadas pela marginalização dos 

sujeitos, pelos processos de alienação (NORATO, 2019).  

A PHC pode ser um instrumento capaz de contribuir com a transformação dessa 

realidade imposta no cenário educativo (em especial no Brasil), enquanto processo de 

humanização dos sujeitos. Já a HFC, enquanto abordagem, pode colaborar para a apreensão dos 

conceitos científicos ao demonstrar que esses são frutos de processos históricos, filosóficos, 

sociais, políticos, econômicos e culturais.  

Ainda segundo Norato (2019), o atrelamento da abordagem da HFC com a PHC, 

enquanto fundamentação pedagógica, significa ir além do acúmulo de informações históricas 

sobre os cientistas. Se constitui, ainda, em um movimento necessário para a tomada de decisões 

por parte dos professores sobre as formas de demonstrar os processos de elaboração do 

conhecimento científico.  
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Não é objetivo da PHC que informações “desnecessárias” ou especulações sobre fatos 

históricos sejam ensinados na escola, em detrimento do conhecimento clássico. Para a PHC “a 

função primeira da escola é lutar pelos meios de socialização do conhecimento científico, 

artístico e filosófico em suas formas mais desenvolvidas” (NORATO, 2019, p. 65). Nesse 

contexto, para que o Ensino de Biologia possa ser efetivo, no sentido de promover os meios de 

transformação social, acreditamos ser necessária uma abordagem que integre o conhecimento 

historicamente produzido (HFC) com a formação humanizada dos sujeitos (PHC). E é claro que 

isso perpassa pela reestruturação dos processos formativos de professores.  

Entendemos que os cursos de formação de professores deveriam ter como uma de suas 

prerrogativas o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos em formação. Uma formação nessa 

perspectiva capacitaria o futuro professor a participar ativamente da tomada de decisões sobre 

os programas curriculares, materiais didáticos e metodologias de ensino, sem que viesse a se 

sentir limitado, de certa forma, pelas “fórmulas prontas” do fazer docente. Ou ainda, sem que 

viesse a se sentir completamente dependente dos livros didáticos, às vezes postos como 

verdadeiros manuais de “como” ensinar (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003; 

KRASILCHICK, 1988).  

Krasilchik (1988) nos convida a refletir sobre a importância de reelaboração dos 

programas formativos para a Educação Básica e para os cursos de formação de professores. 

Considerando o aspecto social da educação a autora defende que é inerente ao processo de 

Ensino de Ciências que os conceitos científicos sejam abordados ligados aos processos de 

elaboração do conhecimento. Em conformidade com as discussões realizadas pela autora 

acreditamos que a reestruturação dos cursos de formação de professores de Ciências e Biologia, 

lançando mão da abordagem da HFC em relação com a PHC, propiciaria aos sujeitos em 

formação os instrumentos para a participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

Propiciaria, enfim, a autonomia dos professores na prática docente. 

 

4.2. O conceito de interação ecológica como estruturante para o conhecimento biológico: 

implicações para a formação de professores 

Os cursos de formação de professores de Ciências e Biologia muitas vezes não 

conseguem realizar uma abordagem ampla dos conhecimentos biológicos. Talvez essa 

dificuldade possa ser atribuída aos processos de fragmentação das subáreas da Biologia, 

culminando no distanciamento dos temas estruturantes.  
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Considerada como uma ciência “nova” a Biologia ainda passa pelo processo de 

elaboração de sua epistemologia própria, que considere a particularidade do objeto de estudo 

dessa ciência, os organismos vivos em todos os seus aspectos (genéticos, morfológicos, 

fisiológicos, evolutivos e ecológicos). Mediante essa dificuldade novas propostas de 

reformulação dos cursos de formação inicial de professores emergem, pautadas na apropriação 

do conhecimento biológico em sua essência (BRANDO et al., 2012; WAIZBORT, 2001). 

Martins (2015) nos chama a refletir sobre a formação de professores em suas diversas 

facetas e apresenta quais aspectos deveriam ser considerados pelos cursos de formação para 

propiciar, aos futuros professores, meios de desenvolvimento de sua identidade profissional. É 

importante ressaltar que formar professores não consiste apenas em “ensinar a ensinar”, mas 

sim em muni-los de instrumentos para que possam refletir e atuar sobre a própria realidade. 

Trata-se, portanto, de ensiná-los a debruçar sobre todos os aspectos que envolvem a Educação 

e o ato formador. 

Repensar e discutir os cursos de formação de professores não é somente necessário 

representa, também, uma postura social e política. Social porque diz respeito ao papel do 

professor e da escola, tendo em vista que ora ambos são postos como salvadores, ora como 

vilões. Como a formação da personalidade docente perpassa pela visão de mundo dos sujeitos 

em formação o aspecto social mencionado acaba sendo determinante para o reconhecimento 

profissional. O aspecto político é também fundamental, pois expressa os ideais de escola e de 

educação que se almeja para a sociedade. Ele reflete, ainda, os interesses dos grupos que 

legislam, que determinam os rumos a serem seguidos pela Educação. Pelo exposto é correto 

afirmar que o ato de ensinar é, de fato, político e social.  

Ainda sobre a importância de se discutir os aspectos inerentes à formação de professores 

Martins (2015, p. 20) assevera: 

 

As complexas relações entre educação e sociedade – que cada vez mais tem colocado 

a escola a serviço da manutenção da ordem globalizante e neoliberal vigente em 

detrimento da promoção do desenvolvimento de seus membros, sejam eles alunos ou 

professores – diluem-se em análises que colocam a escola e o professor como vítimas 

do tempo e da organização socia, que em sua estrutura política e econômica não é 

efetivamente questionada. Nesse sentido, acaba por não conferir a devida ênfase à 

formação de indivíduos que possam modificar tais relações, bem como à construção 

e apropriação dos conhecimentos historicamente sistematizados. 

 

Compreendemos que é inerente à função social docente promover meios de apropriação 

dos conhecimentos historicamente produzidos pelos sujeitos. Para que isso ocorra, no entanto, 
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é necessário colocá-lo no movimento de apreensão dos processos de elaboração do 

conhecimento científico, considerando que esse não se desprega de questões políticas, sociais, 

culturais, históricas e filosóficas. Afinal, a produção científica é completamente permeada por 

essas questões, ela reflete, pois, as demandas de seu tempo.  

Ao refletirmos sobre a formação de professores de Biologia, especificamente, 

percebemos que a apropriação dos processos de elaboração dos conceitos biológicos se faz 

necessária para a superação de modelos conteudistas de ensino. Nesse sentido, a apropriação 

dos saberes biológicos, para além do aparente, pode contribuir para uma formação mais ampla, 

culminando em profissionais que conseguem delimitar os modos de aliar forma e conteúdo no 

processo de ensino e aprendizagem. Ela pode contribuir também, como já destacado, para a 

transformação social, inerente ao papel da escola.  

Ressaltar os processos que culminaram no desenvolvimento do conhecimento científico 

não significa apenas contar uma história, mas sim compreender os processos de permanência e 

rupturas na elaboração desse conhecimento. Significa, mais precisamente, no caso da Biologia, 

saber identificar e relacionar os conceitos que unificaram essa ciência (MARICATO, 2012; 

BRANDO et al., 2012; WAIZBORT, 2001). 

Em relação à Teoria do Ecossistema36 entendemos que o conceito de interação ecológica 

é nuclear para a compreensão das relações dos organismos entre si e com o meio físico-químico. 

Assim como todo o conhecimento biológico, o conceito aqui discutido foi também elaborado a 

partir de processos de rupturas e permanências.  

Antes de demarcarmos alguns desses processos cabe ressaltar novamente que um 

conceito é fruto de ideias construídas ao longo do tempo e sintetizadas em um princípio que 

expressa a essência do objeto estudado. Ao transpor isso ao conceito de interação ecológica 

podemos demarcar que a construção desse conceito se deu no século XIX quando, por meio de 

generalizações das ideias formuladas sobre as relações dos seres vivos entre si e com o meio 

que ocupam, sistematizou-se o conceito de interação.  

Ao traçar a história da elaboração desse conceito é notória a íntima relação entre a 

percepção de Natureza e as relações estabelecidas entre os organismos no espaço. Verificou-se 

que as ideias ecológicas discutidas nessa pesquisa, do essencialismo grego à ciência 

 
36 Utilizando como referencial a proposta feita por Nascimento Jr. (2010). 
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contemporânea, estiveram sob forte influência do que se compreendia como Natureza e da 

noção que se tinha sobre como desvelar os fenômenos que a ela estavam atrelados.  

A presente pesquisa, ao remontar o percurso lógico de elaboração do conceito de 

interação ecológica, intentou exprimir as nuances que corroboraram o desenvolvimento do 

conhecimento de um dos campos que compõem a Biologia, a Ecologia. Brando et al. (2012) 

ressaltam que a Ecologia faz parte da tríade do conhecimento biológico (evolução, genética e 

ecologia), principalmente pelo fato de tratar das relações dos organismos vivos no espaço. E 

essas relações, direta ou indiretamente, estão envolvidas com as transformações dos organismos 

ao longo do tempo (evolução) e com os aspectos hereditários. Brando et al. (2012, p. 186) 

asseveram ainda que, 

 

de acordo com esse entendimento, utilizar um enfoque ecológico como estratégia de 

ensino significa levar em conta as interações dos seres vivos entre si e com o ambiente 

externo, considerando que a sobrevivência, as interações e a adaptação de um 

organismo ao seu meio também dependem de sua constituição molecular e celular. 

 

 Considerando isso, essa compreensão mais ampla do conceito de interação ecológica 

culmina em mudanças nos processos formativos. Representa, enfim, uma mudança na 

elaboração do pensamento. 

Podemos atribuir as dificuldades de compreensão dos conceitos ecológicos relacionados 

à Biologia a dois fatores principais. O primeiro deles diz respeito à diversidade teórica que essa 

subárea possui.  O segundo está relacionado à dificuldade de compreensão da Ecologia como 

parte da Biologia (no sentido de integrar o conhecimento biológico e compor a tríade desse 

conhecimento) (COUTINHO, 1992). Optamos por discutir o processo de elaboração do 

conceito de interação ecológica como forma de explicitar as relações externas e internas ao 

desenvolvimento do conhecimento biológico. Trata-se de uma proposta formativa na qual os 

professores em formação possam pensar por conceito, elencando as relações de aproximação e 

distanciamento de cada subárea da Biologia.  

Nascimento Jr. (2010) discute como cada campo de conhecimento que compõe a 

Biologia passa a se integrar, a partir do século XIX, e que elementos essas ciências trazem de 

seus predecessores.  

Os conceitos ecológicos, por exemplo, foram, em grande parte, oriundos das 

observações dos naturalistas do século XVIII que buscaram estabelecer as relações de formas, 

diversidade, distribuição e transformações dos seres vivos por onde passaram. A Ecologia ainda 
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é um campo de difícil delimitação no que concerne a uma teoria geral, isso em decorrência da 

heterogeneidade de ideias que permeiam essa ciência. Mesmo que o objeto de estudo da 

Ecologia pareça ser bem delimitado, a saber, as relações dos organismos no e com o meio, 

existem muitas divergências quanto aos métodos de pesquisa desse objeto. Nascimento Jr. 

(2010) apresenta algumas dessas discordâncias ao tratar da possibilidade de se constituir uma 

teoria ecológica. O referido autor destaca que ainda permanecem as raízes mecanicistas na 

Ecologia na busca por leis, assim como ocorre nas ciências físicas. Ao passo que também 

emergiram correntes que defendem que a Ecologia seja estudada a partir de casos particulares. 

Seja qual for o nível de análise do objeto de estudo, ou os métodos utilizados para tal, parece 

que o conceito unificador da Ecologia é mesmo o de interação ecológica. Isso porque, seja na 

busca pela determinação de leis ecológicas, seja nos estudos de casos, a interação aparece como 

elemento essencial para a compreensão do objeto de estudo da Ecologia.  

No que concerne à abordagem do conceito de interação ecológica na formação de 

professores, ratificamos a necessidade de se atrelar o conhecimento científico aos aspectos 

sociais, culturais, políticos e históricos que fazem parte de todo o desenvolvimento da 

humanidade, tendo em vista que isso representa uma forma de liberdade dos sujeitos. 

Retomando as relações propostas por Saviani (2011) para a educação, e as discussões realizadas 

por Duarte (2016a), vimos que é inerente à educação, em todos os níveis, a promoção dos 

instrumentos de emancipação das amarras do capital. Ainda de acordo com esses autores, 

associar os conhecimentos científicos ao cotidiano dos sujeitos é o caminho para as 

transformações necessárias e para a tomada de consciência sobre a realidade. É necessário, 

ainda, considerar o meio subjetivo (individual) sem, contudo, dissociá-lo do meio coletivo 

(social).  

A retomada lógica e histórica do conceito de interação ecológica realizada na presente 

pesquisa teve como intuito desvelar os processos de (trans)formação do conceito ao longo do 

tempo, ressaltando como os contextos socio-históricos permearam todo esse processo. Silva 

(2020, p. 49), ao relacionar as formas de elaboração do conhecimento com a atividade humana, 

assevera que “o modo de produção do homem se transforma ao longo do tempo e, 

consequentemente, seu tipo de trabalho, sua visão de mundo e o próprio mundo vão se 

modificando também”. Nesse sentido, desvelar a historicidade de um conceito é também 

compreender o movimento do pensamento ao longo do tempo, na relação entre o lógico e o 

histórico, entre forma e conteúdo.  
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Ainda de acordo com Silva (2020, p. 49), “Para se revelar a essência do objeto, é vital 

reproduzir o processo histórico real de seu desenvolvimento”, o que compreende a unidade 

entre a História Natural e a História Social, ou seja, a relação entre os modos de vida e de 

produção humanas com a Natureza e, por consequência, com a produção do conhecimento. 
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Sintetizando ideias – algumas considerações 

 

Ao longo da Idade Antiga, o conceito de interação ecológica, ou melhor, a ideia de 

interação entre elementos biológicos começou a ser desenvolvida. Muito do processo de 

elaboração desse conceito esteve atrelado à concepção de natureza que se tinha em cada 

momento da história. 

Inicialmente, na Grécia antiga, o mito era a forma de explicação do mundo e, por 

consequência, das relações naturais. Os deuses gregos eram representados como figuras 

humanas, mas que tinham o poder de controlar tudo o que acontecia na vida dos homens e a 

natureza. Nessa perspectiva, as relações entre os organismos vivos no ambiente – interação - só 

seriam possíveis pela vontade dos deuses do Olimpo. Ao passar dos séculos ocorreu, 

gradativamente, mudanças na forma de pensar e agir sobre o mundo; o pensamento racional 

começou a emergir. 

É no momento de ruptura entre o pensamento mitológico e o pensamento racional, no 

qual a filosofia começa a ser desenvolvida, que emergem novas concepções de natureza. Platão, 

por exemplo, desenvolveu a compreensão de que tudo no universo tinha origem no campo das 

ideias. Ele dizia que o conhecimento seria atingido no momento que o homem encontrasse a 

essência das coisas. Nessa concepção a interação entre os organismos vivos não se daria apenas 

no mundo físico, mas também no mundo das ideias, na essência das coisas. Apesar de, as ideias 

de Platão representarem um “avanço” em direção ao pensamento racional, ele ainda fazia 

associação aos deuses.  

Aristóteles foi o responsável por ir além no pensamento platônico. Para ele a natureza 

não poderia ser explicada pelas ideias, já que essas seriam subjetivas. Os fenômenos naturais, 

na sua concepção, eram compreendidos na realidade concreta, no mundo material. Sendo assim, 

Aristóteles acreditava que, o conhecimento deveria ser pautado em leis, que partiam do 

universal para o particular. Esse era um dos pontos de discordância entre Aristóteles e Platão, 

a compreensão do que seria a realidade.  

Durante a Idade Média, por não ter havido uma ruptura efetiva com a lógica do período 

anterior, a maior parte do conhecimento produzido em Ciências Naturais estava voltada para os 

fenômenos físicos. Talvez pela própria concepção de natureza que se tinha na época, a ideia de 

interação acabou não se constituindo como objeto de estudo para a maior parte dos cientistas 

medievais. A natureza era marcada como estática e hierarquizada, tudo no mundo natural era 
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regido por Deus e, por isso, atendia às suas determinações. Santo Agostinho, por exemplo, a 

partir de ideias aristotélicas, acreditava que tudo no universo tinha um fim predeterminado, 

sendo que todas as formas de vida existiam para atender a esse fim.  

Mesmo que ao longo da Idade Média muito do conhecimento científico tenha sido 

produzido, especialmente no que tange a temas relacionados ao mundo natural (físico), poucos 

trabalhos datados desse período trataram da ideia de interação ecológica como parte dos 

fenômenos naturais. Como obra de Deus, as estruturas biológicas se relacionavam 

“naturalmente” e não havia, portanto, preocupação em entender essas relações. Nessa 

perspectiva, cabia ao homem tão somente conhecer os fenômenos naturais na tentativa de 

alcançar a Deus, mas não era necessário pensar sobre eles.  

É importante destacar que grande parte das ciências produzidas na Idade Média estavam 

voltadas à astronomia, matemática, física e alquimia (química) e, por isso, a relação homem-

natureza era explicada por essas ciências. Nesse sentido, pesquisas voltadas para a compreensão 

das relações entre os organismos entre si e com o meio ambiente, tinham pouca importância e, 

como consequência, não foi possível verificar em qualquer obra analisada indícios da interação 

ecológica. Esse fato pode ser justificado pelo perfil dos trabalhos desenvolvidos nesse período, 

pois eles não intentavam discutir o que era a Natureza, tendo em vista que a concebiam como 

hierárquica, estática e regida por Deus.  

Prestes (1997, p. 16) ressalta que “É preciso investigarmos os modos de produção dos 

conhecimentos teóricos e dos critérios de verdade que cada época e cada cultura utilizou para 

definir a sua ciência”. A compreensão de como a sociedade medieval ocidental se relacionava 

com a Natureza faz parte do desenvolvimento das ciências. Ela nos possibilita compreender as 

razões da dificuldade de se estabelecer alguma relação com a elaboração do conceito de 

interação ecológica nesse período da história. 

Ao longo das Idades Moderna e Contemporânea, foi possível observar as revoluções 

sociais, políticas, econômicas e cientificas que moldaram, mais uma vez, os modos de produção 

do conhecimento científico. A Idade Moderna foi marcada por transformações na forma de 

produzir ciência, inicialmente com o estabelecimento do método cientifico como forma de 

produção do conhecimento. Nesse período as grandes navegações, que tinham como intuito a 

exploração de novas terras, contribuíram para o desenvolvimento das Ciências Naturais. Foi a 

partir do intercambio de ideias entre povos distintos, que a ciência moderna começou a ser 

moldada, das expedições emergiram as primeiras coleções botânicas e zoológicas. As 
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transformações ocorridas durante a Idade Moderna, foram força motriz para a consolidação da 

ciência contemporânea. E foi nesse período que a Biologia se estabeleceu enquanto ciência 

única.  

Como vimos, a Biologia estruturada e entendida enquanto ciência pode ser considerada 

“nova”, entretanto, o conhecimento biológico tem suas raízes na Antiguidade. No processo de 

consolidação da Biologia diferentes áreas de conhecimento, que tinham como objeto de estudo 

a natureza e suas relações, foram unificadas. Diferentemente de outras ciências, as subáreas da 

Biologia foram se consolidando antes que ela própria fosse. Esse movimento foi possível graças 

à integração de teorias e conceitos que se complementavam.  

Tal como as outras ciências, a Biologia esteve sob influência de diferentes correntes 

epistemológicas, ora o mundo natural era explicado por meio das relações mecânicas, 

considerando as ciências Físicas e a Matemática como a linguagem científica, e como 

instrumentos para explicar os fenômenos naturais, ora ele era explicado sob a perspectiva das 

ideias vitalistas, que defendiam a existência de uma força vital que regia todas as relações dos 

organismos. Ou ainda pelas ideias organicistas, que entendiam os fenômenos naturais como 

frutos das relações internas e externas dos organismos (MAYR, 1998; MAYR, 2008). 

Assim como a evolução e a genética, a ecologia constitui parte da tríade do 

conhecimento biológico. Isso porque essa ciência tem como objeto as dinâmicas relacionais dos 

organismos entre si e com o meio, relações essas que englobam os processos fisiológicos, 

genéticos, morfológicos e evolutivos dos seres vivos. Enquanto a genética tem como princípio 

os estudos inerentes à hereditariedade, mecanismo interno, a evolução tem como objetivo o 

estudo das transformações dos organismos ao longo do tempo. Já a ecologia preza pelas 

relações no espaço, que estão relacionadas, em certa medida, aos aspectos estudados pela 

genética e pela evolução. 

Compreendendo a Biologia como uma ciência constituída de diferentes subáreas 

buscamos discutir um dos conceitos estruturantes para essa ciência e sua relação com a 

formação de professores. Ao desenvolver essa pesquisa ficou perceptível que discussões sobre 

o desenvolvimento do pensamento conceitual, considerando os aspectos internalistas e 

externalistas da elaboração de uma ciência, ainda representam uma pequena parcela das 

pesquisas desenvolvidas na área da Educação. Talvez esse fato possa ser atribuído à dificuldade 

de se estabelecer as relações que unificam a Biologia, na verdade a preocupação maior em 

grande parte das pesquisas parece ser com a concepção de professores em formação no que diz 
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respeito a conteúdos pontuais. Esse cenário contribui para a racionalização do conhecimento 

biológico, fazendo com que as relações existentes entre as diferentes subáreas da Biologia 

fiquem secundarizadas.  
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Consideramos aqui que o conceito de interação ecológica é fundamental para a 

compreensão das relações dos organismos na natureza. Apesar disso, no “chão da escola”, esse 

conceito é apresentado como uma definição sem associação com os processos que culminaram 

em sua elaboração. Talvez a raiz do problema esteja nos cursos de formação inicial que não 

ajudam a desenvolver, nos futuros professores, a compreensão de que o conceito de interação 

ecológica estabelece relação com as concepções de ciência e natureza que foram emergindo ao 

longo da história. Isso se transforma em um entrave para o ensino e aprendizagem desse 

conceito, tendo em vista que as relações socio-históricas que culminaram na elaboração desse 

conhecimento científico se tornam, para esses professores, temas secundários justamente por 

não terem aprendido, nos seus cursos de formação, a essência do conhecimento que iriam 

ensinar.  
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