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Resumo: Este artigo analisou as concepções iniciais de licenciandos e licenciados do curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco a respeito das relações homem-ambiente-teia
alimentar à luz do paradigma sistêmico. Para coleta das concepções utilizou-se duas questões: (1) Por que
os seres humanos precisam ingerir alimentos E (2) Como você explica a relação homem-ambiente-teia
alimentar As respostas foram videogravadas. Como resultados, verificou-se que na questão 1, os sujeitos
se detiveram em aspectos submicroscópicos e, na questão 2, os sujeitos apresentaram diferentes olhares
sobre os aspectos macroscópicos incluindo-os na categoria sistêmica. Contudo, uma mudança/ transição
paradigmática entre o modo pensar cartesiano, para pensar em termos de relações (sistêmica), ou
complexa (cartesiano + sistêmico), não é fácil e, requer sucessivas reflexões.
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Abstract: This article analyzed the initial conceptions of undergraduate and graduate course of Biological
Sciences, Federal Rural University of Pernambuco about the relationship man and environment-food web in
the light of the systemic paradigm. For collection of concepts we used two questions: (1) Why humans
need to eat food And (2) How do you explain the relationship between man and environment through the
food web The responses were videotaped. As a result, it was found that the subject in question 1, was
arrested on submicroscopic aspects and, in question 2, the subject presented different perspectives on the
macroscopic aspects including them in the category systemic. However, a change/ transition between the
paradigmatic mode Cartesian thinking, to think in terms of relationships (systemic), or complex (Cartesian
+ systemic) is not easy and requires successive reflections.
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Introdução

Desde a escola primária, aprendemos a isolar os objetos de seu ambiente, a reduzir o complexo ao
simples, a separar o que está ligado, a decompor e, a não recompor e a eliminar tudo que causa
desordens ou contradições em nosso entendimento (MORIN, 2000). Em tais condições, perdemos as
aptidões naturais para contextualizar e integrar conteúdos e conceitos (MORIN, 2000).

Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem de conceitos e conteúdos Biológicos desfia um panorama
assustador: “[...] conteúdo específico muito amplo, apresentado em diferentes níveis de detalhamento,
apontando para um conhecimento enciclopédico” (CARNEIRO-LEÃO, SÁ e JÓFILI, 2010, p.3) desarticulado
de seu contexto. Esse panorama é reflexo da forte influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento
científico (CAPRA, 2006a).

Apesar de reconhecer que o tema relações entre homem-ambiente-teia é complexo por se tratar de um
tema abrangente e, que pode se desdobrar em vários outros, focaremos nossa análise em uma
perspectiva sistêmica, não só por temos a consciência de que uma ruptura com o modelo cartesiano não é
fácil ou imediata, como também por reconhecer nossas próprias limitações quanto à compreensão de uma
perspectiva complexa. Neste sentido, este artigo objetivou analisar as concepções iniciais de licenciandos e
licenciados do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) a
respeito das relações homem-ambiente-teia alimentar à luz do paradigma sistêmico.

Fundamentação Teórica

Buscando uma compreensão a respeito dos paradigmas da ciência, o subtópico (1) Paradigmas da Ciência
(Cartesiano, Sistêmico, Complexo) traz os princípios que norteiam esses paradigmas e subtópico (2)
Relações sistêmicas entre homem-ambiente-teia alimentar apresenta a nossa compreensão respeito deste
tema em uma perspectiva sistêmica.

1 Paradigmas da Ciência (Cartesiano, Sistêmico e Complexo)

Compreende-se por paradigma científico a reunião de concepções, valores e técnicas compartilhadas e
utilizadas por uma comunidade científica para definir problemas e soluções (KUHN, 2006). A Ciência, como
a conhecemos hoje, fundamentou-se no paradigma cartesiano, cujas características principais são:
casualidade simples, coerência, unidirecionalidade, objetividade, quantificação, simplificação, reatividade,
utilitarismo e imediatismo (MARIOTTI, 2000).

O paradigma cartesiano se baseia na visão de mundo de René Descartes. Descartes acreditava que para
distinguir o falso do verdadeiro a respeito das “verdades” da ciência era necessário: (1) nunca aceitar
coisa alguma como verdadeira; (2) dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas fosse
possível para melhor resolvê-las; (3) ordenar os pensamentos, começando pelos objetos mais simples até
os mais compostos e (4) fazer enumerações e revisões completas sem nada omitir (DESCARTES, 1996).

No campo da Biologia, essa perspectiva fez emergir a analogia “organismo vivo/máquina”. Nela, cada ser
vivo, independente de seu tamanho e da complexidade de sua estrutura, era compreendido como o
resultado do “encaixe” de partes separadas. Assim, todo e qualquer aspecto estrutural e/ou funcional de
um organismo vivo poderia ser entendido se reduzido aos seus menores constituintes e estudando-se os
mecanismos através dos quais eles interagem (CAPRA, 2006a). Essa abordagem obteve sucesso nas áreas
da Biologia Molecular e da Genética e, possibilitou a compreensão do elo entre a Física, a Química e a
Biologia por meio da organização, cuja concepção era simplificada ao movimento DNA → RNA → proteínas
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(MORIN, 2003).

Empolgados pelos êxitos no campo da bioquímica e da engenharia genética, a maioria dos biólogos
contemporâneos acredita que o modelo cartesiano é o único enfoque válido, organizando suas pesquisas a
partir deste princípio (CAPRA, 2006b; BERTALANFFY, 2012). Vários trabalhos (SILVA, 2011; MEDEIROS,
2011; CORDEIRO, 2010 e SÁ, 2007) também verificam a influência do modelo cartesiano sobre o processo
ensino-aprendizagem de conteúdos e conceitos biológicos nos cursos de licenciaturas em Biologia da
UFRPE e, revelam as dificuldades dos estudantes em compreender e articular conceitos sobre genética,
respiração e fotossíntese, resultando em concepções fragmentadas e descontextualizadas.

Ao separar o que está ligado, dificilmente iremos perceber as interações que existem entre as partes e a
sua totalidade (MORIN, 2003). Dessa maneira, quase nunca exercitamos um olhar sistêmico, um olhar
capaz de reunir, reorganizar e interligar conceitos e conteúdos separados pela fragmentação das
disciplinas (MORIN, 2003). Neste sentido, romper com o modo de pensar cartesiano para pensar em
termos de relações, conexões e contexto para um olhar “sistêmico” envolve as seguintes mudanças de
pontos de vista: das partes para o todo; dos objetos para as relações; do conhecimento objetivo para o
contextual; da quantidade para a qualidade; da estrutura para o processo; dos conteúdos para os padrões
(CAPRA, 2006a).

Isto se explica porque, na visão sistêmica, um sistema é formado por um conjunto de elementos que
estabelece relação entre si e com o ambiente e, esse sistema deve ser estudado de forma global,
envolvendo todas as suas interdependências, considerando que a reunião de cada um dos elementos
constitui uma unidade funcional maior, cujas qualidades não se encontram em seus componentes isolados,
ou seja, nessa abordagem, o organismo é um todo maior que a soma das suas partes (UHLMANN, 2002).

Nessa perspectiva, os sistemas são abertos e interagem com o ambiente onde estão inseridos
(BERTALLANFFY, 2012) e, esta interação gera realimentações (positivas ou negativas), criando assim uma
auto-regulação regenerativa, cujas novas propriedades podem ser benéficas ou maléficas para o todo
(UHLMANN, 2002). Desse modo, o pensamento sistêmico é "contextual", pois compreende os próprios
objetos como redes de relações, embutidas em redes maiores (CAPRA, 2006a).

Além do paradigma cartesiano e do sistêmico, há o paradigma complexo. A palavra complexidade lembra
problema e, não solução ou tampouco se reduz a linearidade do pensamento cartesiano (MORIN, 2005). O
termo Complexo, do latim complexus, significa o que abrange muitos elementos/partes (MORIN, 2005), ou
seja, um conjunto de circunstâncias, coisas interdependentes, ou elementos que apresentam ligação entre
si, cujas interações entre as partes, modificam não só as partes, mas também o todo (PETRAGLIA, 2011).

O pensamento complexo busca integrar o pensamento cartesiano e o sistêmico (MARIOTTI, 2000;
CORDEIRO, 2010; MEDEIROS, 2011) por compreender que, tanto o pensamento cartesiano, quanto o
sistêmico de forma isolada não garante compreensão de todos os fenômenos, uma vez que esses
pensamentos são interdependentes (MARIOTTI, 2000). Entretanto, tem-se a clareza que a ruptura com o
modo de pensar cartesiano-linear, não é fácil, ou imediata (CARNEIRO-LEÃO et al., 2010) e, portanto
requer tempo e sucessivas reflexões, passando por estágios de transição, do cartesiano para o sistêmico e
do sistêmico para o complexo (MARIOTTI, 2000).

Compreendemos que uma compreensão sistêmica sobre as relações homem-ambiente-teia alimentar
requer a reconciliação entre conteúdos particionados nas mais diferentes disciplinas, tais como Bioquímica,
Anatomia, Fisiologia, Ecologia, dentre outras, transitando entre conteúdos e conceitos macro, micro e
submicroscópicos, estruturado no próximo subtópico.

2 Relações sistêmicas entre homem-ambiente-teia alimentar

O tema relações entre homem-ambiente-teia alimentar foi escolhido por possuir conceitos e conteúdos
macro, micro e submicroscópicos estudados de maneira desconexa, unidirecional e, portanto não
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compreendidos de forma integrada e contextualizada. A inserção do homem na Teia alimentar, se deve,
porque ao estudar cadeias e teias, normalmente o homem é percebido como um elemento externo a esta
relação, cuja ação é capaz de interferir e desarmonizá-las, mas dificilmente ele é inserido como um dos
integrantes da teia alimentar. Neste sentido, uma perspectiva sistêmica a respeito das relações
homem-ambiente-teia alimentar considera:

(1) A biosfera como uma camada de vida que envolve a Terra, composta por superfície, rios, lagos, mares,
oceanos e parte da atmosfera, influenciada por fatores abióticos (características físicas e químicas do
ambiente, tais como temperatura, água, luz, solo, dentre outros) e bióticos (seres vivos da mesma espécie
ou espécies diferentes), os quais interagem através do fluxo de energia e de matéria, desdobrando-se em
cadeias alimentares e nas múltiplas relações entre várias cadeias que se entrecruzam formando a teia
alimentar, as quais estão sujeitos à influência da ação humana (DAJOZ, 2005; STARR et al., 2009).

(2) Nesse ambiente, os seres vivos também reagem às variações dos fatores abióticos e possuem
implicações diretas na morfologia (modificações provisórias e não-hereditárias traduzem a plasticidade
fenotípica de espécies), fisiologia (estivação, hibernação) e comportamento (migração) desses seres
(DAJOZ, 2005).

(3) Os organismos não são apenas membros de comunidades ecológicas, mas também são eles mesmos,
sistemas complexos formados por partes menores, dotadas de uma considerável autonomia e, que estão
integradas no funcionamento do todo (CAPRA, 2006b) e podem ser identificados três tipos de sistemas
vivos: 1, organismos; 2, suas partes constituintes (células, por exemplo); e 3, as comunidades de
organismos. Cada um deles totalidades integradas cujas propriedades surgem das interações e da
interdependência de suas partes (CAPRA, 2006b).

(4) As células e os organismos vivos são sistemas abertos porque trocam matéria e energia com o
ambiente. Os organismos vivos obtêm energia do ambiente de duas maneiras: os organismos
não-fotossintetizadores obtêm a energia que necessitam pela oxidação de produtos ricos em glicose e
liberam dióxido de carbono (CO2); e os fotossintetizadores absorvem energia a partir da luz solar, CO2 e

as usam para formar produtos ricos em glicose, liberando oxigênio (O2) e água (H2O) para a atmosfera

(NELSON e COX, 2006).

(4) Em um nível atômico/molecular, a conversão de energia química é conduzida através de vias
metabólicas de biossíntese de Adenosina Trifosfato (ATP) nas diferentes células dos diversos seres vivos.
Nesse processo, ligações químicas são rompidas e novas ligações são formadas, possibilitando absorção,
dissipação e trocas de energia (BOFF, PANSERA-ARAÚJO, 2011). Neste sentido, a energia está associada à
atividade, a processos e, implica que a natureza das partículas subatômicas é intrinsecamente dinâmica.

(5) O significado do porquê os seres humanos (Homo sapiens) se alimentam não se restringe apenas à
satisfação das necessidades fisiológicas, relacionando-se também à práticas cotidianas, regionalismos e
rituais alimentares e, estes últimos estão diretamente ligados a fatores históricos cujos padrões de
permanência e mudança têm referências na própria dinâmica social (ZAMBERLAN et al. 2008; SANTOS,
2005).

(6) inter-relação entre todos os aspectos citados.

Metodologia

A abordagem metodológica deste estudo é qualitativa, definida por Creswuell (2007) como pesquisa
fundamentalmente interpretativa, cujo papel do pesquisador é descrever pessoas, cenários; analisar dados
para identificar categorias e fazer interpretações. A amostra foi constituída por seis sujeitos, sendo quatro
graduandos (dois do sétimo e dois estudantes do nono período) e dois recém-concluintes do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE. Cujo critério de seleção foi ser estudante dos últimos
períodos da licenciatura ou concluintes, partindo do pressuposto que estes tivessem cursado disciplinas
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(bioquímica, fisiologia, ecologia, dentre outras) nas quais conteúdos relacionados às relações
homem-ambiente-teia alimentar tivessem sido abordados. Para preservar as identidades dos sujeitos,
estes passaram a ser identificados com a inicial S, de Sujeito, seguido de um algarismo, por exemplo, S1.

Para coleta das concepções iniciais dos sujeitos-participantes sobre as relações homem-ambiente-teia
alimentar e, análise à luz do paradigma sistêmico utilizou-se duas questões: (1) Por que os seres humanos
precisam ingerir alimentos (2) Como você explica a relação homem-ambiente-teia alimentar As repostas
dos sujeitos-participantes foram registradas em videogravações, as quais facilitaram a identificação do
sujeito e, sua respectiva fala, uma vez que as videogravações foram realizadas em duplas e cada um dos
integrantes poderia ajudar o outro durante a construção das respostas.

Após uma pré-análise das respostas dos sujeitos identificou-se a presença de duas categorias: 1
Cartesiana [1.1- quebrar fenômenos complexos em partes para analisar suas propriedade e compreender
o todo]; 2 Sistêmica [2.1- a mudança das partes para o todo; 2.2- deslocamento do pensamento entre os
níveis sistêmicos; 2.3- as propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só pode ser
entendida dentro do contexto do todo maior; 2.4- a percepção do mundo como uma rede de relações].

E os seguintes indicadores de categorias: 1 Cartesiana [1.1 Desarticulação entre aspectos macro, micro e
submicroscópicos a respeito das relações homem-ambiente-teia alimentar]; 2 Sistêmica [relações entre
2.1 Aspectos macroscópicos: 2.1.1 teia trófica: e seus elementos constituintes: seres produtores
(autotróficos), consumidores (primários, secundários, terciários, quarternários) e decompositores,
convivência com outras espécies, 2.1.2 interdependência dos seres bióticos e os fatores abióticos; 2.1.2 o
homem como ser social, histórico e cultural; 3- Aspectos microscópicos (histologia, citologia); 4 Aspectos
submicroscópicos: 4.1 nutrição, obtenção de energia; 4.2 metabolismo, processos vitais e equilíbrio
energético; 4.3 composição química dos alimentos, 4.4 conversão de energia no meio intracelular e
extracelular e 5 inter-relacionar todos os aspectos citados]. Os níveis macro, micro e submicroscópicos de
organização biológica foram definidos quanto às suas dimensões, estruturas e áreas da Biologia,
utilizando-se como referência o Quadro 1.

Quadro 1- Relação níveis de organização biológica, dimensões, estruturas e áreas da Biologia.

Nível Dimensões Estruturas Área/ ramos da Biologia

Macroscópico > 0,1mm Órgãos Anatomia
Microscópico 100- 10 µm Tecidos e células Histologia e Citologia

Submicroscópico 200 - 0,4 µm Bactérias e componentes celulares Morfologia submicroscópica
Submicroscópico < 1nm Vírus e átomos Estrutura molecular e atômica

Legenda: Milímetro (mm), micrometro (µm) e nanometro (nm).

Fonte: adaptado de (DE ROBERTIS e HIB, 2006).

Resultados e discussão

Quanto à questão 1- Por que os seres humanos precisam ingerir alimentos Verificou-se que todos os
participantes se detiveram apenas em aspectos submicroscópicos, desarticuladas dos aspectos micro e
macroscópicos e, portanto foram incluídas na categoria cartesiana. Os sujeitos S3, S4, S5 e S6
relacionaram a necessidade da ingestão de alimento à obtenção de energia; entretanto os sujeitos S4, S5
e S6 também mencionam a manutenção dos processos vitais, sendo que S4 relaciona obtenção de energia
aos processos de conversão de energia, enquanto S5 e S6 relacionam manutenção dos processos vitais e
equilíbrio energético (obtenção e gasto de energia) em um ciclo e, enumera a composição química dos
alimentos (carboidratos e lipídeos). Já os sujeitos S1 e S2 relacionaram à ingestão de alimentos a
obtenção de energia e nutrientes a nutrição das células, entretanto S2 também relaciona aos processos de
realização de atividades bioquímicas, como por exemplo, a construção de biomoléculas (proteínas e DNA).
Estas concepções encontram-se agrupadas no Quadro 2:
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Quadro 2- Concepções dos sujeitos em uma perspectiva cartesiana.

Sujeitos Concepções

S1 Para se nutrir, né, porque as nossas células precisam da nutrição de lipídeos, proteínas, em geral nutrientes e a gente
tem que adquirir isso de alguma dieta e, cada um tem a sua dieta calórica.

S2
É para isso também pra se nutrir, mas também pra construção das biomoléculas porque se você, assim, além do
alimento ele ter uma função energética muito grande, a partir do alimento, a gente vai conseguir ter várias atividades
bioquímicas que só são possíveis através da alimentação, ainda tem a construção de biomoléculas, as proteínas, DNA
que, tudo vem da alimentação.

S3 Para obter energia, alimento.

S4
Manter as funções vitais, sem energia não tem vida né, ele precisa da energia química dos alimentos. Através dessa
energia, transformar em energia mecânica, energia térmica, energia, todos os tipos de energia que podemos produzir
no corpo.

S5 e S6

Os seres humanos, nós, um organismo, a gente precisa ter..., reabastecer ... [S5] (energia, vitaminas [S6]) energia pra
nossas (atividades [S6]) atividades, mas alguma coisa que é vital, no caso no nosso organismo, a gente precisa manter,
é a quantidade de carboidratos, lipídeos, alimentos regulares para manter as funções vitais, é todo um ciclo, se a gente
gasta energia a gente tem que obter energia, a gente está a todo momento gastando energia, a gente vem pra faculdade,
vem pro trabalho, então a gente precisa da energia para o nosso organismo [...] pra não ficar debilitado [S5].

S6 Eu concordo, porque a gente vai gastar energia, a gente precisa reabastecer essas energias, então seria nos alimentos, a
gente tiraria desses alimentos as vitaminas necessárias pra o nosso organismo.

Fonte: Macêdo, 2013.

Ora, é indiscutível que os seres humanos precisam de energia para manter-se e, que esta obtida através
dos alimentos. Entretanto, pensar o porquê os seres humanos precisam ingerir alimentos, também inclui
pensar na impossibilidade dos animais de realizar fotossíntese e “capturar” energia luminosa do ambiente
e, convertê-la em energia química para a realização do trabalho celular e manutenção de sua estrutura e
funções (RAVEN, EVERT e EICHHORN, 2010). Assim, o ser humano (Homo sapiens), enquanto animal e,
portanto, heterótrofo posiciona-se na teia alimentar como consumidor primário, secundário ou terciário e,
obtém matéria e energia do meio através dos alimentos para manter a integridade de suas estruturas e
funções enquanto indivíduo e, em cada uma das células que o compõe (GUYTON e HALL, 2006). Além
disso, para que a energia torne-se disponível para as nossas células, faz-se necessário que os alimentos
sejam degradados por processos digestórios (físicos e químicos) e reduzidos às suas macromoléculas
constituintes (carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos) de modo a favorecer a absorção e o
transporte através do sangue (GUYTON e HALL, 2006; CHAMPE e HARVEY, 2010).

Quanto às concepções referentes à questão 2- Como você explica a relação homem-ambiente- teia
alimentar Incluímos as concepções de S1, S2, S3, S4 e S5 na categoria sistêmica, apesar dos sujeitos se
detiverem em aspectos macroscópicos e, a concepção de S6 na categoria cartesiana. Tanto S1, S2, S3
percebem a interdependência entre homem-ambiente. Entre estas concepções, as de S1 e S2 são
próximas, pois explicam esta interdependência relacionando à evolução cognitiva do homem, a sua
capacidade para intervir no ambiente e desenvolver estratégias para produção e armazenamento de
alimento, visando a sua sobrevivência. Entretanto, S2 vai mais além, pois também relaciona a essas, a
morfologia, a fisiologia do homem e, compreende a intervenção humana no ambiente não apenas para a
produção de alimentos, mas também para construções. Como podemos identificar nas falas dos sujeitos:

O homem começou a buscar esse alimento diretamente da natureza, ir e ingerir e, com o
tempo com a evolução, tecnologia ele começou a armazenar, a usar estratégias
tecnológicas para não buscar diretamente da natureza, a evolução fez com que ele
utilizasse outras estratégias de armazenamento, de preservação de alimentos. Eu acho
que teve essa evolução que você consegue ter tecnologia em todo tipo de alimento. Foi a
nível de sobrevivência, porque quando há um certo tipo de espécie, ela chega num
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período de seca, de alguma coisa, ou num inverno extremo que você não tem toda
aquela disponibilidade de alimento, geralmente aquela população se extingue. E, com o
homem é mais difícil disso acontecer, pode ocorrer, né, mas busca outro alimento pra
quem vive na seca, busca estratégia de alimento, o alimento específico para aquela
região ou importa, o animal, não tem condições de fazer isso [S1].

Pensando em teia, eu acho que ele conseguiu se posicionar, ao longo da evolução, de
uma maneira mais eficiente do que todos os outros animais, porque a posição que o
homem, devido à tecnologia que ela falou, a posição que o homem se coloca hoje é difícil
de algum outro predador bater ele, né, porque além dessa busca de melhoria na
tecnologia e busca, tem a produção de novos alimentos, você consegue trazer alimentos
de diversas áreas, ele consegue ir além, na busca, na produção, na manutenção, no
descobrimento de outras, no isolamento a gente é muito frágil a nossa morfologia, a
nossa fisiologia, é muito frágil, essa fragilidade ele, a gente tem cognição muito evoluída
e, ele conseguiu com essa cognição transformar essa fragilidade em força, construir
coisas, já que a gente não tem, porque qualquer animal, ele consegue sobreviver bem,
porque eles tem muitas estratégias, várias diversidades, várias temperaturas, etc. [S2].

Verifica-se na concepção de S1 e S2 que evolução cognitiva do homem está diretamente ligada às práticas

alimentares, as quais estão intimamente associadas aos fatores históricos, cujos padrões de permanência

e mudança têm referências na própria dinâmica social (SANTOS, 2005). Nesta direção, a antropóloga

Maria Leonardo (2006) compreende a evolução da relação homem-alimento em três estágios: (1) as

sociedades primitivas viviam exclusivamente da caça, pesca e colheita de raízes e frutos; (2) o homem

passou a cultivar sementes e pastorear rebanhos e, (3) o homem passou a produzir de alimentos em

grande escala, a partir da Revolução Urbana e da Revolução Industrial.

Contudo, S1 coloca o homem no topo da cadeia e não como mais um elemento constituinte, como
compreende S3. Além disso, para S3 há interdependência não só do homem, com ambiente, mas com
todos os seus componentes e, ele também compreende que o homem não só interfere no ambiente, mas
também é influenciado por ele. Assim como, consegue articular a interferência do homem no ambiente
visando à produção de alimentos e sua distribuição na organização social e, compreende o próprio homem
como um ambiente, o qual está inserido dentro de outro ambiente e, há, portanto a necessidade de um
entendimento complexo, pois envolve várias esferas. Como pode ser identificado:

Eu penso no homem mais um componente dessa grande teia, a gente sabe que ele
interfere nela, como também depende dela e, de todos os componentes. Eu acredito
homem também na perspectiva de ambiente, então ambiente inserido dentro de
ambiente, então homem como ambiente. A partir do momento que você pensa na
produção de alimentos, você leva em consideração como ela está organizada, para que
essa produção aconteça, as necessidades da população em geral e as condições do
ambiente, né, como conservar, para produção de alimentos, para manter essa
população, então essa relação homem-ambiente acho que essa perspectiva é de
entendimento complexo porque envolve todas as esferas, né, ambiente, como o homem
também não só essa separação de meio ambiente só, como concepção naturalista né, em
termo de ambiente aquilo, que nos cerca, já que o homem também é ambiente, então
ambiente dentro de ambiente [S3].

Chamamos a atenção para a percepção de S3, com relação ao homem como um ambiente inserido dentro
de outro ambiente, esta concepção se aproxima do pensamento de Woodger apud (CAPRA, 2006b), para
ele os organismos formam estruturas niveladas de sistemas dentro de sistemas e, “cada um desses
sistemas forma um todo com relação as suas partes [...]” (CAPRA, 2006b, p.52), desse modo, um
organismo (conjunto de sistemas formados por órgãos, formados por tecidos, os quais são constituídos
por células) existe dentro de sistemas sociais e de ecossistemas (CAPRA, 2006b). Isto acontece porque, os
organismos não são apenas membros de comunidades ecológicas e sim, eles mesmos sistemas complexos
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formados por partes menores dotadas de autonomia e, integradas no funcionamento do todo. Portanto,
podem-se identificar três tipos de sistemas vivos: (1) organismos; (2) suas partes constituintes; e (3) as
comunidades de organismos (CAPRA, 2006b).

Incluímos a concepção de S4, como sistêmica, porque considera o homem como ambiente e entende que
as interações homem no ambiente não são apenas biológicas, mas também envolve questões sociais,
conforme suas palavras:

Além disso, a concepção própria individual de cada ser enquanto ambiente né. A questão
interna e a questão social, né, que envolve todos esses fatores, estão diretamente
relacionados à questão da alimentação, a produção de energia, de preservação, né de
ciclo mesmo [S4].

A concepção de S5 foi incluída como sistêmica por compreender teia como algo maior, por tentar
diferenciar teia, articular a relação homem-ambiente-teia através da necessidade do homem em retirar do
ambiente o alimento, por trazer alguns integrantes da teia e da cadeia tais como herbívoros, carnívoros e
seus respectivos alimentos (folhas, carne). O que chama a atenção na resposta de S5 quanto ao exemplo
de cadeia é o fato dele incluir o substrato (fator abiótico) além dos seres vivos [capim (ser autotrófico) e
cabra (consumidor primário, herbívoro)], revelando compreender a interdependência dos seres vivos a
fatores abióticos e, que há uma relação contínua, ou seja, tanto em uma teia, múltiplas relações entre
várias cadeias que se entrecruzam, quanto nas cadeias há inter-relação de diferentes elementos
constitutivos (STARR et al., 2009). Como pode ser identificado:

[...] teia, que eu acho que é algo mais global, substrato, capim e a cabra que come o
capim, isso seria uma cadeia, e, teia aí vem o primeiro, segundo, terceiro e, um come o
outro, e um é comido por dois, existe o topo da cadeia, da teia, aí vai baixando, por
exemplo, o leão come algum outro animal que esse animal se alimenta de mais dois e
vai, abrindo a teia.Homem, teia e ambiente, a gente está num sistema, o homem precisa
do ambiente e, o ambiente vai favorecer o alimento, a gente vive num ambiente que
alguns são herbívoros, carnívoros, alguns não comem carne vermelha ou branca, só
come frutas, verduras, saladas, folhas, folhagem, a gente tem que cuidar do ambiente
para que ele possa nos retribuir com esse alimento e a teia alimentar articula o homem
com o ambiente, por se a gente se alimenta de determinado animal que, se alimenta de
algo que é fornecido pelo ambiente, que é o capim ou alguma planta, acho que é uma
relação contínua se não existir no ambiente não vai existir a teia, a teia faz essa
articulação dos dois, a gente necessita do ambiente, mas acho que vem ambiente,
homem e teia [S5].

Já, S6 apesar de perceber a inter-relação entre homem-ambiente-teia alimentar, a sua concepção foi
incluída na categoria cartesiana, porque estas relações não estão explícitas e, por compreender e, por não
perceber a interação animal e homem, conforme suas palavras:

Eu acho que isso tudo está interligado né, porque o homem, ele vai depender do animal
pra poder alimentar e como é que eu diria assim que o animal depende do homem A
partir do momento do cultivo de alguma determinada plantação Eu acho que o homem
seja mais dependente do ambiente, do que o próprio animal depende do homem, porque
eles já estavam ali [S6].

Apesar de S6 não conseguir explicitar a interação animal e homem. Esta interação se dá, porque, no
ambiente, nós convivemos com indivíduos de mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes através
de diferentes interações ecológicas (DAJOZ, 2005). Além disso, as intervenções humanas no ambiente
influenciam os fatores abióticos, como por exemplo, a temperatura, a qual é intimamente ligada a outros
fatores e ao ambiente e, estas mudanças podem modificar não só o ambiente, mas a estrutura das
comunidades, sejam de animais, de plantas, dentre outras (DAJOZ, 2005), isto porque as comunidades
ecológicas são reuniões de organismos conjuntamente ligados à maneira de uma rede (CAPRA, 2006a).
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Considerações finais

Apesar das questões 1 e 2 estarem articuladas quanto as relações homem-ambiente-teia alimentar,
podemos verificar que os licenciandos e licenciados se detiveram na primeira questão, em aspectos
submicroscópicos (obtenção de energia, nutrição das células, produção de biomoléculas, metabolismo,
processos vitais e equilíbrio energético) e, não conseguiram identificar as relações macro, como por
exemplo, a posição do homem na teia como um ser heterotrófico e, portanto consumidor. Já, na segunda
questão os sujeitos (S1, S2, S3, S4 e S5) conseguiram trazer diferentes olhares sobre os aspectos de
natureza macroscópica, tais como: percepção de que o homem sofre influência do ambiente e, vice-versa;
evolução cognitiva do homem associada às práticas alimentares e aos fatores históricos; identificação
alguns componentes da teia alimentar e sua relação a fatores abióticos e o homem enquanto ser social.
Estes olhares formam incluídos na categoria sistêmica. Porém, constatou-se a maioria dos sujeitos, tanto
na questão 1 quanto na questão 2, não articularam os aspectos de natureza micro e submicroscópicas com
os de natureza macroscópicas.

Isto reforça a nossa percepção de que, romper com o modo de pensar cartesiano, para pensar em termos
de relações ou sistêmica, ou inter-relacionar as formas de pensar cartesiana e sistêmica, como propõe o
pensamento complexo, não é fácil e, requer a discussão e a proposição de metodologias que favoreçam a
transição/ mudança paradigmática.
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