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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. Hipócrates (460-377 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), dentre 

outros, desenvolveram idéias e descreveram princípios ecológicos, muito embora os gregos não 

possuíssem uma palavra específica para ecologia.  

Os antigos gregos, dentre eles Teofrasto (372-288 a.C.), Caius Plinius Secundus, mais conhecido como 

Plínio, o Velho (23-79 d.C.) e Hipócrates, já demonstravam em seus estudos preocupação com aspectos 

ecológicos da Natureza. À parte a importância de Aristóteles para a ciência ocidental, suas ricas 

observações apontavam um trabalho de tão alta qualidade, que acabaram por torná-lo um precursor ou 

visionário da área em questão.  

Entretanto, 

(...) a Natureza aristotélica persegue fins e funciona no quadro da causalidade que não é cega, ao contrário da ciência 
ocidental moderna. Ali onde o estagirita1 detecta uma intenção sábia, o biólogo moderno pensa acaso e necessidade. Ali 
onde o transformista darwiniano pensa sobrevivência dos mais aptos, Aristóteles anuncia um projeto de engenheiro: Assim 
como (...) para os mergulhadores, alguns fabricam aparelhos para respirar  e para ficar por muito tempo debaixo d água, 
aspirando graças ao aparelho de ar da superfície, assim também foi dentro desse princípio que a natureza regulou o 
tamanho do nariz dos elefantes .(ACOT, 1990, p. 3).  

De uma maneira geral, podemos perceber o interesse dos gregos por inúmeros aspectos da 

Natureza, mas mesmo seus profundos relatos não são acompanhados pela mesma lógica utilizada como 

preceitos da Ecologia moderna. Isso se deve ao fato do enfoque eminentemente descritivo em suas 

anotações desprovidas de uma análise mais rigorosa das interpenetrações entre fatores físico-químicos na 

sobrevivência dos seres vivos.   

Séculos mais tarde, diferentes cientistas do Renascimento realizaram diversos e interessantes 

trabalhos no campo da Ecologia, mesmo que nunca tenham se preocupado em referir-se a essa palavra 

como definição ao seu campo de estudo.  Desde essa época, os trabalhos produzidos pelos naturalistas 

eram nitidamente separados em Ecologia Vegetal e Animal, sendo somente por volta da década de 20 do 

século XX unificados em uma Ecologia Geral.  

As idéias ecológicas dos cientistas da Idade Moderna (séculos XVIII e XIX) mostravam-se 

contaminadas por uma noção aristotélica finalista e divina, que não permitia questionar as relações entre 

os seres vivos. Dessa forma, somos levados a acreditar que consagrados cientistas como Carl von Linneu 

(1707-1772), Charles Lyell (1797-1875), Charles Robert Darwin (1809-1882) e mesmo Ernst Heinrich 

Haeckel (1834-1919)  considerado pai da Ecologia , apesar de terem contribuído de forma significativa na 

fundamentação de campos teóricos específicos relacionados à Ecologia, foram de pouca significância na 

organização dessa como ciência.  

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; em segundo, a idéia 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. 

                                                           

 

1 O termo se refere àqueles nascidos ou habitantes de Estagira (Macedônia antiga), terra natal do filósofo grego Aristóteles. 



Nesta, mecanismos internos de auto-regulação do sistema funcionariam como fatores (físicos, químicos 

e/ou biológicos) limitantes dos organismos e dos espaços onde vivem. Ainda que mais facilmente detectada 

nos séculos XVIII e XIX, a noção de Polícia da natureza 2 é diminuída ou desconsiderada pela forma de 

pensamento lineano. Assim, podemos ressaltar que, para Lineu, os princípios reguladores dos 

ecossistemas estavam fundamentados em uma finalidade e um equilíbrio providenciais.  

Na verdade, com Carl Linne, estamos frente a um naturalista preocupado com teologia que, como naturalista, constata a 
existência de um sistema da Natureza que preside às inter-relações específicas e que, como teólogo, designa uma origem 
e uma finalidade divinas para esse sistema: Tudo o que cai sob nossos sentidos, tudo o que se apresenta ao nosso 
espírito e que merece ser observado, por sua disposição, concorre para manifestar a glória de Deus, isto é, para produzir o 
fim que Deus quis como finalidade última de todas as suas obras . (ACOT, 1990, p. 5) 

Somente com Alexander von Humboldt (1769-1859) e suas pesquisas de análises relacionais 

entre vegetações e climas, surge a oportunidade que permite resgatar a tradição lineana do pensamento 

dos equilíbrios naturais, laicizada por Lyell, Darwin e Haeckel (...), sob formas ressurgentes, na história da 

ecologia. (ACOT, 1990, p. 6).  

A partir de 1930, diversas publicações como a de HESSE3, apud MARGALEF (1986, p. 6), 

aproximaram zoólogos e botânicos em estudos que contribuíram para a determinação de conceitos 

fundamentais para a unificação de uma Ecologia Geral.  

ODUM (1988, p. 2) relata que o lançamento do livro Bioecologia, de CLEMENTS e SHELFORD4, 

no qual propõem o conceito de comunidade biológica, serve de marco a partir do qual fica implícito que 

qualquer estudo biogeográfico e descritivo deve conceber as plantas e animais em seu conjunto, nas 

comunidades naturais. Destaca ainda, nos estudos de HUTCHINSON e BOWEN5, as noções de cadeia 

alimentar e de ciclagem de matéria que, juntamente com as consagradas pesquisas limnológicas de 

JUDAY6 e de BIRGE7, na década de 1940, constituíram os elementos capazes de integrar os campos de 

Ecologia Vegetal e Animal em torno de uma ciência unificada.  

O termo Ecologia foi utilizado pela primeira vez, em 1866, por Haeckel, em uma nota de pé de 

página de sua obra Generelle Morphologie der Organismen, substituindo o termo biologia , cujo sentido, na 

época, era restrito: (...) a ecologia (...) ciência da economia, do modo de vida, das relações vitais externas 

dos organismos etc. (ACOT, 1990, p. 27). O neologismo de origem grega se constitui da integração de dois 

radicais: oîkos, casa , ambiente ; logos, tratado , estudo . Assim sendo, ecologia significaria literalmente 

estudo do ambiente , ciência do hábitat . O radical indo-europeu weik, do qual oîkos é derivado, indica 

uma unidade social imediatamente superior à casa do chefe de família e, portanto, portador da moderna 

dimensão sinecológica8 definidora da ecologia como ciência das comunidades .  

Entretanto, é no segundo volume de sua obra, que Haeckel apresenta sua definição mais 

conhecida: Por ecologia entendemos a totalidade da ciência das relações do organismo com o meio 

ambiente, compreendendo, no sentido lato, todas as condições de existência (HAECKEL9, apud ACOT, 

1990, p. 27). Em 1868, uma terceira definição é proposta por esse cientista visando à integração da tradição 

biogeográfica à economia da Natureza: 

                                                           

 

2 A noção de Polícia da natureza se refere (mais freqüentemente) as relações de predação e competição estabelecidas entre animais, 
fato esse que limita e regula suas possibilidades de sobrevivência no meio ambiente. 
3 HESSSE, R.; ALLE, W. C.; SCHIMDT, K. P. Ecological Animal Geography, New York: Wiley, 1937. 
4 CLEMENTS, F. E.; SHELFORD, V. E. Bioecology. New York: John Wiley & Sons, 1939. 
5 HUTCHINSON, G. E.; BOWEN, V. T. A direct demonstration of phosphorus cycle in Linsley Pond. Ecology, 31: 194-203, 1948. 
6 JUDAY, C. The annual energy budget of na inland lake. Ecology, 21: 438-450, 1940. 
7 BIRGE, E. A. The heat budgets of American and European lakes. Trans. Wisconsin Acad. Sci. Arts Letters, 18: 166-213, 1915. 
8 O termo se refere à sinecologia (SCHROTER, 1902), isto é, ramo da Ecologia que busca analisar as inúmeras relações que se 
estabelecem entre diferentes espécies que ocupam um ambiente e o seu meio. 
9 HAECKEL, E. Generelle Morphologie der Organismen, vol. II, Berlim, 1866, p. 286. 



A ecologia ou distribuição geográfica dos organismos (...) a ciência do conjunto das relações dos organismos com o mundo 
exterior ambiente, com as condições orgânicas da existência; o que se chamou de economia da natureza, as mútuas 
relações de todos os organismos vivos num único e mesmo lugar, sua adaptação ao meio que os cerca, sua transformação 
pela luta para viverem, sobretudo os fenômenos do parasitismo etc. (HAECKEL10, apud ACOT, 1990, p. 27-28)11.  

Em 1869, com base nos princípios darwinistas, Haeckel propôs uma nova definição: (...) a 

ecologia é o estudo dessas inter-relações complexas às quais Darwin se refere pela expressão de 

condições da luta pela existência (HAECKEL12, apud ACOT, 1990, p. 28). 

De todas essas definições haeckelianas podemos deduzir que o conceito de Ecologia, enquanto 

ciência, constitui um conjunto de idéias que limita um campo teórico específico de gerenciamento da 

Natureza, condicionando as noções de equilíbrio da Natureza à capacidade de adaptação dos seres vivos 

às suas condições de existência .  

Ainda que tais noções conceituais possam nos fazer acreditar na influência darwiniana nas 

correntes pré-ecológicas (século XIX), por inúmeros motivos já abordados não é possível estabelecer uma 

relação entre as bases das concepções de Haeckel com o que hoje definimos como objeto de estudo da 

ecologia. 

Mesmo Darwin, ao publicar seu mais importante livro (On the origin of species, 1859), acabou 

defendendo novos conceitos que influenciaram a determinação a posteriori de estudos ecológicos. Todavia, 

nem em seus escritos ou estudos ecológicos (The formation of vegetable mould, 1881), o renomado 

cientista fez uso da palavra Ecologia.  

Assim, embora a maioria dos ecólogos do início do século XX reconheça a importância dos 

trabalhos de Darwin e aceite as noções de Ecologia propostas por Haeckel, seus trabalhos não levam em 

consideração os mesmos princípios orientadores observados nos estudos daqueles. 

A questão crucial é que as proposições de cunho ecológico e evolucionistas (darwinianas), ainda 

que tenham caminhado lado a lado ao longo do século XIX, só se encontrarão efetivamente nas primeiras 

décadas do século XX, já depois de a Ecologia ter sido constituída como ramo da Biologia. Os trabalhos de 

Humboldt, Alphonse Louis Pierre Candolle (1806-1893), Adolf Engler (1844-1930) e Asa Gray (1810-1888), 

fundadores da Geografia Botânica, contribuíram significativamente para isso. 

Algumas diferenças podem ser destacadas do pensamento dos geobotânicos para os 

evolucionistas darwinistas. Enquanto os primeiros consideravam as comunidades biológicas como noção 

fundante de estudo, os darwinistas viam nas espécies, ou em suas populações, a chave para os 

mecanismos de seleção, transformação e evolução. Dito de outra forma, enquanto os primeiros 

consideravam que inúmeros fatores (físicos, químicos e biológicos) são capazes de interferir nas vidas dos 

mais diferentes tipos de organismos que habitam um mesmo ecossistema, os darwinistas enxergavam 

restritamente nos indivíduos (ou, no máximo, no conjunto de indivíduos de uma mesma espécie) a base 

para a ocorrência dos mecanismos evolutivos. 

A respeito da escala de tempo considerada, enquanto os estudos de Darwin concebiam os 

processos seletivos ocorrendo 

 

e interferindo nos indivíduos 

  

em uma temporalidade geológica, os 

pesquisadores precursores de estudos ecológicos percebiam melhor as variações seqüenciais das 

situações impostas às comunidades vivas.  

                                                           

 

10 HAECKEL, E. Histoire de la création, (1a ed. Francesa), Paris, 1874, p. 637. 
11 Grifos no original 
12 HAECKEL, E. Ueber Entwickelungsgang und Aufgabe der Zoologie, Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, 1870, p. 353-
370. 



Um último aspecto ainda pode ser ressaltado como caráter distintivo, posto que, nos trabalhos de 

Darwin, os aspectos estudados eram fundamentalmente de natureza zoológica, enquanto para os 

biogeógrafos do século XIX, os estudos eram realizados a partir de comunidades botânicas.   

Assim, percebe-se que o neologismo de Haeckel, longe de propor um novo campo de estudo, vem 

simplesmente nomear uma área de pesquisa já amplamente defendida, discutida e trabalhada por cientistas 

ao longo dos tempos.  

Em 1895, Eugen Warming (1841-1924), reconhecido professor de botânica da Universidade de 

Copenhague, publica seu clássico tratado Ecologia das Plantas. Verdadeiramente, para os poucos ecólogos 

que se preocupam com as origens históricas da disciplina, o referido trabalho de Warming é o primeiro a 

relacionar os estudos de vegetação a uma possível distribuição espacial, com base em causas geográficas 

e físicas específicas. A geografia vegetal trata da distribuição das plantas na superfície da Terra e dos 

princípios que a determinam. Podemos (...), por conseguinte, dividir essa ciência em dois ramos, a 

geobotânica florística e a geobotânica ecológica . (ACOT, 1990, p.32). Nesse sentido, os estudos florísticos 

privilegiavam o caráter descritivo das espécies vegetais que ocupavam uma dada região geográfica, 

enquanto, eminentemente, as pesquisas ditas ecológicas se preocupavam com a análise das progressões 

dos diversos grupos de seres em um determinado ecossistema.   

Em relação aos estudos de geobotânica, DAJOZ (1983, p. 18) nos esclarece que a sinecologia 

pode ser encarada sob duas formas:  

(...) o ponto de vista estático (sinecologia descritiva), que consiste em descrever  os grupos de seres vivos existentes em 
um meio determinado. [ou] O ponto de vista dinâmico (sinecologia funcional), com dois aspectos. Pode-se descrever a 
evolução dos grupos e examinar as influências que os fazem suceder-se em um lugar determinado. Pode-se também 
estudar os transportes de matéria e de energia entre os diversos constituintes de um ecossistema (...)13   

Nesses estudos, primeiramente se estabelecem as espécies vegetais que estão associadas em 

estações semelhantes, para em seguida descrever sua fisionomia e, posteriormente, buscar responder à 

pergunta: por que certas espécies vegetais formam comunidades determinadas, com fisionomias 

características? As possíveis respostas levaram os ecólogos ao estudo da economia das plantas , de suas 

exigências em face do meio ambiente, de seus modos de adaptação às condições exteriores no plano de 

suas estruturas e de suas fisionomias, isto é, finalmente, à consideração de suas formas de vegetação 

(ACOT, 1990, p. 32). Assim, a partir de procedimentos sistemáticos e bem estruturados, procura-se evitar 

os ensaios meramente cronológicos, característicos dos estudos biogeográficos da época, e inicia-se a 

procura das bases biológicas dos processos de distribuição nas comunidades vegetais. É assim, com 

Eugen Warming, que nasce a Ecologia.   

Para DAJOZ (1983, p. 14), Ecologia é a ciência que estuda as condições de existência dos seres 

vivos e as interações, de qualquer natureza, existentes entre esses seres vivos e o seu meio . Descrição tão 

ampla pode parecer incoerente para um campo cuja origem dos estudos foi basicamente fundamentada na 

Geografia e na Biologia. Entretanto, é importante ressaltar que os ecólogos atuais utilizam conceitos, 

métodos e resultados de diferentes campos da ciência, tais como a matemática, a física e a química, na 

tentativa de desenvolver uma visão geral dos processos que integram os mais diferentes organismos em 

seu contexto ambiental. Assim, a Ecologia como ciência considera os organismos em meios repletos de 

inúmeras variáveis, o que a torna uma área complexa de estudo. Tal complexidade pode ser constatada nas 

                                                           

 

13 Grifos no original. 



tentativas de se criar modelos laboratoriais de processos e fenômenos efetivamente observadas no 

ambiente ou no desenvolvimento de equações desses eventos observados empiricamente (buscando-se 

uma margem de previsibilidade às situações assemelhadas na Natureza). 

Mas se a Ecologia é nos dias de hoje um corpo sistematizado e organizado de conhecimentos, é 

igualmente importante lembrarmos a consideração de MARGALEF (1986, p.1) que afirma que essa ciência 

possui ao menos duas determinações que não podem ser esquecidas: a dogmática e a histórica. Quanto à 

dimensão dogmática, temos de reconhecer que o desejo e a necessidade pessoais de Haeckel não 

contribuíram para o aparecimento e desenvolvimento de sua ciência. Não podemos considerá-lo 

verdadeiramente como pai da Ecologia , uma vez que o preciosismo neolingüístico proposto pelo cientista 

alemão vem simplesmente nomear um domínio de estudos já existente, com inúmeros trabalhos 

produzidos, e não uma área recém-descoberta .  

Já em relação à dimensão histórica, é claro que a Ecologia como conjunto sistematizado de 

conhecimentos foi, é e será sempre uma construção humana. Assim, a análise das origens dos processos 

evolutivos das civilizações humanas é fonte primária para a compreensão das inter-relações entre o ser vivo 

humano e o ambiente. Nesse sentido, a Ecologia também se estrutura como ciência original, isso porque 

enquanto comumente uma ciência tende a analisar um objeto específico, o que nos conduz a posteriori à 

divisão em campos de trabalhos particulares, a Ecologia fundamenta-se a partir da síntese de inúmeras 

disciplinas díspares com características e objetos próprios. Contudo, no que concerne à integração da 

Ecologia com outras áreas constata-se, uma vez que os grandes problemas da humanidade são de 

natureza ecológica, o estreitamento de relações entre as ciências naturais e sociais. As incursões e mesmo 

apropriações da Ecologia por outros campos estão diretamente relacionados ao fato de que o 

comportamento humano tem muito a ver com a estrutura e função dos ecossistemas.  

Nas décadas de 1960 e 70, os cientistas sociais começam a encarar as populações com base no 

conceito de ecossistemas. Para tanto se apropriam de conceitos da Ecologia e da teoria geral dos sistemas 

com a finalidade de explicar a evolução de práticas culturais específicas e, até mesmo, as instituições 

sociais nos mesmos moldes da adaptação das espécies (comunidades) nos sistemas ecológicos. Ainda que 

essas incursões acontecessem, as dificuldades metodológicas de quantificação de medidas econômicas no 

interior de um mercado complexo apresentavam questões, em princípio, insuperáveis. Desta maneira, é 

possível perceber que a Ecologia traz consigo um enorme potencial para aplicação nos assuntos humanos, 

uma vez que as situações do mundo real quase sempre incluem um componente natural e um sócio-

econômico-político.  
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