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Introdução

Apesar de parecer óbvio para o senso comum que a Biologia tem como 
um de seus principais objetos de estudo o organismo, vários autores têm 
argumentado que, de forma geral, este perdeu seu papel central nessa nessa 
Ciência devido à crescente ênfase nos aspectos moleculares e ao fato de a 
Biologia Evolutiva darwinista não ter atribuído, desde Darwin e pela maior 
parte do século XX, um papel explicativo claro ao organismo em sua estru-
tura conceitual (Lewontin, 1978, 2002; Goodwin, 1994; Feltz, 1995; Webs-
ter e Goodwin, 1999; El-Hani e Emmeche, 2000; Ruiz-Mirazo et al., 2000; 
Gutmann e Neumann-Held, 2000; El-Hani, 2002; Sepúlveda, Meyer e El-
Hani, no prelo). Segundo Ruiz-Mirazo et al. (2000), as pesquisas biológicas 
atuais estão focalizadas em níveis mais restritos que o organismo, tais como 
a Biologia Molecular e a teoria evolutiva genecêntrica, ou em níveis mais 
globais, como em algumas partes da Biologia Evolutiva e da Ecologia.

 1 Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Docente do Centro de Ciências Bio-
lógicas e da Saúde. E-mail: meglhioratti@gmail.com.

 2 UFBA – Universidade Federal da Bahia. Coorientador e Docente do Instituto de Biologia. 
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 3 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências/campus de Bauru. Do-
cente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência. E-mail: anacaldeira@f.unesp.br. 
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A Biologia Molecular tem sido caracterizada, na maior parte de sua his-
tória, por um esforço em explicar os fenômenos orgânicos com base apenas 
em mecanismos moleculares, além de apoiar-se na noção de informação ge-
nética para compreender processos evolutivos e de desenvolvimento, sobre-
tudo em termos do papel dos genes (Etxeberri e Umerez, 2006). Dessa pers-
pectiva, o sucesso da Biologia Molecular na segunda metade do sé culo XX 
terminou por criar a impressão de que todos os fenômenos biológicos pode-
riam ser sufi cientemente compreendidos por meio de explicações molecu-
lares, conduzindo, assim, a uma via pela qual a biologia deixou de ser uma 
ciência do organismo. 

No começo do século XXI, a Biologia Molecular parece estar se afas-
tando, contudo, da visão reducionista que a caracterizou desde seu nasci-
mento. Avanços recentes na Biologia Molecular e em outros campos que 
nasceram dela, como a genômica e a protêomica, têm levado a uma com-
preensão dos sistemas biológicos como redes informacionais complexas, 
que demandam, para sua compreensão, a adoção de uma perspectiva “sis-
têmica”. Daí a onda atual de “biologia de sistemas” nesses campos (Ideker 
et al., 2001), frequentemente descrita como uma abordagem não reducio-
nista (e.g., Chong e Ray, 2002; Kitano, 2002), ainda que um determinismo 
e reducionismo envergonhados possam ser ainda detectados em trabalhos 
ditos “sistêmicos” (cf. Leite, 2007) e não seja muito claro o que signifi ca, de 
fato, a chamada “biologia de sistemas”, que tem ganhado atualmente tanta 
prevalência (Keller, 2005). Embora as investigações sobre sistemas mole-
culares e celulares tenham de fato aumentado sua escala espacial, traba-
lhando em níveis mais elevados de organização, não parece haver qualquer 
tendência clara na biologia de sistemas de retomada do organismo como 
objeto prioritário de estudo.

Até mesmo a teoria sintética da evolução é marcada pela tendência de 
ver o organismo como um objeto meramente passivo, sem qualquer in-
fl uência ativa sobre o mundo físico externo (El-Hani, 2002; Lewontin, 
2000; Lewontin, 2002). Lewontin discute como a adesão da biologia mo-
derna a uma compreensão da adaptação baseada em uma visão unilateral 
da relação entre organismo e ambiente contribuiu para o deslocamento do 
organismo do foco de estudo da Biologia Evolutiva. O processo de mu-
dança evolutiva tem sido usualmente concebido de tal maneira que o or-
ganismo apresenta “soluções” que não são produzidas por eles próprios, 
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mas por mecanismos de origem de variações que são cegos às suas neces-
sidades, para “problemas” produzidos por um ambiente externo, cuja di-
nâmica também não depende do organismo. Na síntese evolucionista, a 
importância dos organismos está relacionada ao fato de que eles variam. 
O organismo se torna um ponto de encontro passivo de forças alheias a 
ele próprio. Esse modo de compreender a adaptação implica a (na) visão 
simplista de que o ambiente se modifi ca por uma dinâmica própria, sem 
que sejam levados em conta os efeitos das atividades das formas vivas, que 
modifi cam o próprio ambiente em que vivem de maneira tanto a promover 
como a inibir sua própria vida e a de outros organismos. Pode-se entender, 
então, como, de acordo com a visão que tem sido dominante na Biologia 
Evolutiva, o organismo constitui o nexo passivo de forças externas (as con-
dições ambientais que estabelecem pressões seletivas) e internas (os meca-
nismos de produção de variação), independentes umas das outras. Esse foi 
outro caminho pelo qual a Biologia perdeu seu caráter de uma ciência do 
organismo. 

Lewontin considera que as interações entre organismos e ambiente são 
muito mais complexas do que proposto nessa visão dominante. Elas apre-
sentam, em sua visão, um caráter dialético, ou seja, organismos e ambiente 
exercem uma infl uência recíproca sobre suas dinâmicas. Para esse autor, a 
evolução pode ser mais adequadamente descrita como um processo no qual 
a evolução dos organismos conduz à resolução de problemas que são, em 
certa medida, postos pelos próprios organismos ao modifi carem o ambiente 
em que vivem, o que faz com que os problemas que necessitam de solução 
mudem gradualmente à medida que os organismos evoluem. Trata-se de 
um processo de coevolução dos organismos e de seus ambientes. A partir 
de tal visão sobre o processo evolutivo, os organismos adquirem um papel 
central na construção das explicações sobre sua evolução.

Na visão de Lewontin (2000, 2002), para compreender o organismo, 
devem-se considerar fatores internos a ele que não estão restritos aos genes. 
A ontogenia de um organismo é consequência de uma interação singular 
entre seus genes, a sequência temporal dos ambientes externos aos quais 
está sujeito durante a vida e eventos aleatórios que têm lugar em interações 
moleculares e celulares ao longo do processo ontogenético. Dessa forma, 
existem situações em que as características apresentadas pelos organismos 
não são consequência nem da variação genética nem do ambiente externo. 



36 ANA MARIA DE ANDRADE CALDEIRA

Lewontin (2002) também tece interessantes considerações sobre a de-
fi nição de ambiente. Para esse autor, existe uma confusão entre a assertiva 
correta da existência de um mundo físico externo a um organismo (que con-
tinuaria a existir mesmo na ausência de vida) e a afi rmação incorreta de que 
existe ambiente sem organismo. Em sua visão, o ambiente de um organis-
mo é formado pelas condições externas que são para ele relevantes. Portan-
to, não existe ambiente sem organismo nem organismo sem ambiente. Os 
organismos, além de determinarem os fatores relevantes de seu ambiente, 
também constroem ativamente um mundo à sua volta, alterando constan-
temente o próprio ambiente.

Webster e Goodwin (1999, p.495, tradução nossa) destacam a impor-
tância de se pensar o organismo a partir de suas próprias características:

Uma das maiores consequências de uma conceituação de organismos como 
estruturas ou totalidades auto-organizadas é [...] a reafi rmação do organismo 
como o próprio objeto da pesquisa biológica: um objeto real, existindo em seu 
próprio modo e explicado em seus próprios termos.

Desse modo, eles enfatizam a importância de se ter na devida conta o 
organismo como um elemento central do conhecimento biológico. A redu-
ção das explicações biológicas a explicações puramente químicas e físicas 
faz com que a Biologia perca seu status de campo de conhecimento especí-
fi co. Há, contudo, boas razões para defender a autonomia epistemológica e 
metodológica da Biologia (ainda que não sua completa independência em 
relação à Física e à Química) (Mayr, 1982). Explicações físicas e químicas 
são necessárias, mas não sufi cientes para a compreensão dos fenômenos vi-
tais, em vista da organização dos sistemas biológicos. Para compreender 
a dinâmica dos sistemas vivos, é preciso considerar sua organização, que 
comporta vários níveis de complexidade hierárquica, assim como a exis-
tência de propriedades que emergem no organismo devido a certos tipos de 
padrões organizacionais. 

Quanto à abordagem do conhecimento biológico no contexto do ensino, 
pesquisas sobre o Ensino de Biologia têm apontado uma tendência de enfa-
tizar aspectos moleculares. Tem sido mostrada em alguns estudos a exis-
tência de uma tendência reducionista no conhecimento escolar de Biologia, 
no qual geralmente se enfatiza a unidade da vida em níveis moleculares e 
celulares, sem esforço similar para a construção de uma compreensão in-
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tegrada dos seres vivos em níveis acima do celular (Kawasaki e El-Hani, 
2002a; Kawasaki e El-Hani, 2002b; Coutinho, 2005; Silva, 2006). Diante 
dessa situação, vale a pena investigar se o Ensino de Biologia pode benefi -
ciar-se da explicitação do conceito de organismo como elemento central no 
conhecimento biológico.

A partir das teses de que o conceito de organismo tem papel central, 
estruturador do conhecimento biológico, e de que a compreensão dos siste-
mas vivos demanda abordagens não reducionistas, uma vez que explicações 
moleculares não são sufi cientes para dar conta da compreensão dos fenôme-
nos biológicos, este artigo se propõe a: 1) elucidar o conceito de organismo 
por meio de discussões advindas da Filosofi a da Biologia contemporânea, 
por meio da integração dos conceitos de níveis hierárquicos de organização, 
sistemas auto-organizáveis, autonomia agencial e propriedades emergen-
tes; 2) discutir o conceito de organismo como elemento integrador do co-
nhecimento biológico e do ensino de Biologia.

O organismo como unidade autônoma, coletiva 
e evolutivamente construída

Segundo Ruiz-Mirazo et al. (2000, p.210), o termo “organismo” expres-
sa a ideia de seres vivos em oposição a uma visão global de vida, enfati-
zando aspectos de autonomia e a capacidade do sistema biológico de criar 
signifi cado. Esse termo faz referência ao tipo de organização encontrada em 
seres vivos, fi cando nele subentendido que os seres vivos se diferenciam da 
matéria inanimada pela forma como seus componentes estão organizados, e 
não pelos tipos de componentes. 

Como forma de explicitar um conceito de organismo que seja condi-
zente com os debates contemporâneos na Biologia Teórica ou Filosofi a da 
Biologia e que indique um padrão organizativo do ser vivo, ressalta-se neste 
artigo a centralidade desse conceito por meio de uma abordagem hierár-
quica das estruturas e dos processos biológicos. O entendimento dos seres 
vivos mediante níveis hierárquicos de complexidade é comum nas Ciên-
cias Biológicas (Ruiz-Mirazo et al., 2000). Entre outros fatores, isso ocorre 
devido ao fato de essas ciências estenderem suas investigações desde uma 
perspectiva micro (por exemplo, do ambiente celular e genético) até as 
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dimensões macro (como no caso de populações e ecossistemas). Entre os 
conceitos mobilizados por essa abordagem hierárquica, temos os de fecha-
mento organizacional, autonomia agencial e propriedades emergentes, que 
constituem, juntos, uma base heuristicamente poderosa para a compreen-
são do organismo.

Conceitos fundamentais na compreensão do organismo

O organismo como um sistema organizacionalmente fechado 

O organismo pode ser concebido como um sistema que possui um fecha-
mento organizacional. Dessa forma, a elucidação do conceito de organismo 
está relacionada à compreensão do conceito de sistema, o qual se refere à 
percepção e/ou à formação de um limite que determina os componentes, 
de tal maneira que possamos individuar o sistema como um conjunto de 
componentes que estabelecem certa estrutura de relações e são por ela esta-
belecidos, diferenciando-se de um ambiente externo ao sistema.

A existência de um fechamento organizacional pode ser percebida por 
meio da manutenção de relações circulares entre as partes do sistema, que se 
sustentam mutuamente. É a manutenção desse fechamento organizacional 
que permite reconhecer cada ser vivo como único. Por exemplo, um animal 
se modifi ca durante sua vida, mas existem relações organizacionais que per-
mitem não só distingui-lo do ambiente externo como também reconhecê-
lo, apesar das transformações, como sendo o mesmo organismo. Portanto, 
reconhece-se cada organismo como um sistema parcialmente aberto a tro-
cas de energia, matéria e informação, mas que se caracteriza pela manuten-
ção de certas relações de organização. Nos sistemas vivos, faz parte desse 
padrão organizacional a existência de uma barreira dinâmica que separa o 
organismo de seu ambiente. Nos organismos unicelulares, essa barreira é 
a membrana celular e, em muitos deles, também uma parede celular. Nos 
multicelulares, apesar da existência da membrana celular delimitando cada 
célula que o constitui, a separação do organismo em relação ao seu ambiente 
ocorre por meio da formação de outras barreiras, como, por exemplo, a pele 
(que, obviamente, também é formada por células)4. 

 4 Não se pode deixar de mencionar, entretanto, que existem difi culdades no reconhecimento 
de casos fronteiriços, por exemplo, no caso dos organismos coloniais.
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Uma vez delimitado o organismo, pode-se defi nir em termos gerais o 
que faz parte de sua constituição e o que não faz. Três níveis hierárquicos 
podem ser assim reconhecidos: o ambiente externo (ecológico-evolutivo); 
o organismo; o ambiente interno (componentes tissulares e celulares – no 
caso de organismos multicelulares – e também moleculares). 

Da auto-organização à autonomia agencial

O fechamento organizacional está relacionado ao conceito de auto-or-
ganização, ou seja, à formação e à organização de uma estrutura ordenada a 
partir da interação das partes do próprio sistema. Moreno (2004) distingue 
três sentidos para o conceito de auto-organização: a) geral, designando con-
juntamente os fenômenos de formação espontânea de ordem dinâmica; b) 
autonomia, quando o sistema é capaz de ser mantido de forma adaptativa, 
exercendo suas ações funcionais dentro de um ambiente variável; e c) au-
tonomia coletivamente organizada, ou seja, os sistemas biológicos inseridos 
em níveis superiores de organização, tais como populações e comunidades. 

Moreno (2004) destaca que, no sentido geral, a auto-organização pode 
ser entendida como um fenômeno resultante da emergência de uma estru-
tura global e sistemática por meio de interconexões de unidades simples. 

No sentido da autonomia, trata-se da capacidade do sistema de agir se-
gundo leis e regras próprias. A ideia de autonomia requer uma identidade 
distinta, pressupondo não somente a distinção entre sistema e ambiente, mas 
também a possibilidade de essa distinção ser realizada pelo próprio sistema. 
Moreno (2004) dá como exemplo hipotético de autonomia o aparecimento 
de sistemas autônomos mínimos no ambiente pré-biótico da Terra, ou seja, 
de sistemas que seriam capazes de se autogerar recursivamente, formando 
um limite que os separava do ambiente, possibilitando a automanutenção 
dos sistemas em um entorno variável. Nesse ambiente pré-biótico, o grau 
de autonomia individual era maior do que aquele encontrado em qualquer 
um dos seres vivos que posteriormente surgiram no ambiente terrestre, já 
que os sistemas autônomos no ambiente pré-biótico não estavam inseridos 
em redes de relações com outros sistemas autônomos. Portanto, as primei-
ras formas autônomas, ao mesmo tempo em que tinham um grau elevado de 
autonomia, apresentavam também, por serem sistemas extremamente fe-
chados em si mesmos, uma limitação quanto à possibilidade de aumento de 
complexidade. Dessa forma, para que fosse possível a evolução de sistemas 
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vivos diversifi cados, foi necessária a inserção de sistemas autônomos indi-
viduais em redes de conexão com outros indivíduos, daí emergindo níveis 
superiores da organização biológica, como comunidades e ecossistemas. 

Especifi cando o conceito de autonomia para representar os sistemas vi-
vos que se encontram integrados em níveis superiores de organização bioló-
gica, Moreno (2004) afi rma que os seres vivos constituem um tipo especial 
de autonomia, aberta evolutivamente, e não restrita ao âmbito individual: a 
autonomia coletivamente organizada. Os organismos vivos são formados por 
meio da conexão histórico-coletiva e inseridos em um metassistema mais 
amplo, em uma escala tanto espacial quanto temporal, permitindo a origem 
de sistemas ecológicos capazes de reciclar componentes necessários à sus-
tentação da organização individual de base. Assim, ao preço da perda de uma 
autonomia completa no nível individual, a metaorganização biológica per-
mitiu a articulação de formas de vida de modo indefi nidamente sustentável. 

Etxeberria e Moreno (2007, p.30) refi nam o conceito de autonomia nos 
seres vivos mediante a associação da autonomia com a capacidade de agên-
cia. Esses autores procuram diferenciar o que é o sistema, o ser, e o que é 
sua agência, o fazer. Para eles, a identidade do sistema deve aparecer como 
uma organização estável da qual derivam ações para o exterior do sistema, 
devendo-se distinguir entre processos constitutivos e interativos. Essa dis-
tinção é exemplifi cada por meio do fenômeno de bombeamento ativo de 
íons nas células:

[...] o bombeamento ativo de íons é necessário para manter o funcionamento da 
célula (que, do contrário, explodiria como consequência de uma crise osmóti-
ca). Mas este bombeamento, que implica uma forma de “trabalho”, porque é 
um transporte para a célula cont ra um gradiente de concentração, requer uma 
sub-organização interna de diferentes reações encadeadas. A célula mantém 
seu funcionamento graças ao bombeamento de íons (processo interativo), o 
qual requer um mecanismo interno (processo constitutivo), que, por sua vez, 
em escala temporal mais ampla, depende indiretamente da correta realização do 
processo de bombeamento. Em outras palavras, ainda que, em última instância, 
o fazer do sistema (re)genere recursivamente seu ser, tem de haver uma dupla 
escala temporal no processo, que permita falar de um sistema com identidade 
agencial. Este deve aparecer como uma forma de organização mais complexa 
do que as ações que se produzem a cada momento. Se não for assim, estaríamos 
diante de um processo meramente automantido, mais do que frente a um ver-
dadeiro caso de autonomia (Etxeberria e Moreno, 2007, p.31, tradução nossa). 
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Etxeberria e Moreno (2007) consideram, ainda, que um sistema autôno-
mo deve possuir algum tipo de suborganização capaz de regular os fl uxos 
de matéria e energia entre o sistema e seu entorno, ou seja, para um sistema 
ser considerado autônomo, devem existir ações deste sobre o meio externo. 

A noção de autonomia agencial desenvolvida por Etxeberria e Moreno 
auxilia na delimitação de organismos em casos fronteiriços. Por exemplo, 
como fi caria a defi nição de organismos em sistemas que são formados por 
unidades (“indivíduos”) de diferentes genótipos, mas que possuem um alto 
grau de integração, como é o caso da caravela-portuguesa (Physalia physalis) 
(Sterelny e Griffi ths, 1999; Ruiz-Mirazo et al., 2000; Etxeberria e Moreno, 
2007) ou de insetos sociais como as abelhas, no qual o conjunto de indivíduos 
poderia ser considerado um superorganismo, já que cada indivíduo tem uma 
função específi ca e há, inclusive, em muitas espécies uma separação entre or-
ganismos reprodutivos e organismos não reprodutivos, de modo similar à se-
paração entre germoplasma e somatoplasma em organismos multicelulares? 
A identifi cação do organismo nesses casos associaria a perspectiva da agen-
cialidade à organização hierárquica dos processos biológicos. Os organismos 
seriam identifi cados como “aqueles sistemas nos quais as relações funcionais 
de suas partes integrantes formam um todo com um maior grau de integra-
ção funcional do que a existente entre os sistemas que formam a unidade 
superior” (Etxerrebia e Moreno, 2007, p.34, tradução nossa). No caso dos 
insetos sociais, por exemplo, é possível perceber maior integração funcional 
entre os componentes que constituem a abelha do que entre as diferentes 
abelhas da colmeia. Portanto, o núcleo da autonomia agencial estaria no ní-
vel da abelha individual, podendo esta ser considerada como o organismo. 

O caso da caravela é de análise mais complexa, porque não é tão evidente 
que a coesão das células na colônia seja menor do que a coesão dos compo-
nentes das células individuais. Contudo, a própria qualifi cação da caravela 
como uma colônia decorre do fato de que as células que a constituem não 
exibem tanta coesão entre si quanto temos nos organismos multicelulares. 
Parece, assim, que o núcleo da autonomia agencial está ao nível das células, 
e não da colônia, apesar de o caso da caravela ser, de fato, mais difícil do 
que o das colmeias. A noção de autonomia agencial certamente não resolve 
todos os problemas na delimitação dos organismos, mesmo porque a pró-
pria descrição e delimitação de níveis de organização dependem não só da 
integração entre componentes, mas também da atuação de um observador 
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externo. No entanto, a noção de autonomia agencial parece ser de fato um 
critério útil na delimitação de organismos.

Uma abordagem hierárquica do conceito de organismo

A concepção de uma autonomia agencial relativa ao nível do organismo 
individual e de sua inserção em níveis superiores de organização pode ser 
modelada por meio de uma hierarquia escalar. 

No estudo do organismo, é importante compreender tanto sua consti-
tuição como os níveis superiores no qual se insere. Um estudo local e restri-
to da constituição e dos mecanismos físico-químicos de um organismo vivo 
permite aprofundar o conhecimento por meio de uma riqueza de detalhes, 
permitindo a descrição das interações e dos mecanismos generativos que 
permitem a emergência das características descritas em um nível hierárqui-
co mais complexo, como o nível orgânico. Entretanto, compreender o am-
biente externo, por exemplo, as comunidades ecológicas e os ecossistemas 
nos quais os organismos se inserem e interagem com outros organismos, 
também é necessário. 

Como as entidades e os processos biológicos podem ser descritos em 
diferentes níveis de complexidade e em diferentes intervalos de tempo, 
torna-se necessário modelar escalas espaciais e temporais nos quais eles 
se situam, no contexto de modelos hierárquicos. Um modelo hierárquico 
interessante, heuristicamente poderoso, é encontrado na hierarquia escalar 
proposta por Salthe (1985; 2001). Esse autor propõe que, por razões prag-
máticas, devemos trabalhar com três níveis de organização: o nível supe-
rior (que estabelece condições de contorno para as entidades e os processos 
no nível focal e, desse modo, restringe suas dinâmicas por meio de efeitos 
seletivos), o nível focal (no qual se encontra o fenômeno de interesse) e o 
nível inferior (que gera as interações das quais emergem as entidades e os 
processos envolvidos no fenômeno de interesse, ou seja, as condições inicia-
doras de tais processos e entidades, também restringindo suas dinâmicas)5. 

 5 A defi nição dos níveis de um modelo hierárquico está relacionada à questão de pesquisa 
que se está buscando responder (Queiroz e El-Hani, 2006). Como discute O’Neill (1988), é 
possível estabelecer diferentes hierarquias dirigidas a enfrentar problemas distintos de uma 
área. A representação hierárquica se constitui a partir de uma abordagem pragmática, como 
uma ferramenta epistemológica para organizar e representar o mundo de acordo com deter-
minados objetivos (Meglhioratti et al., 2008). Por essa razão, a proposta hierárquica aqui 
discutida destaca o organismo, que é o objeto de interesse do presente trabalho.



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA II 43

De acordo com esse modelo, as dinâmicas dos processos e das entidades no 
nível focal resultam, então, da interação de restrições que operam de baixo 
para cima (bottom-up) e de cima para baixo (top-down). 

Para representar essa estrutura hierárquica, pode-se utilizar a seguinte 
notação: [nível superior [nível focal [nível inferior]]]6. A representação hie-
rárquica de Salthe (1985) foi utilizada como base para o estabelecimento de 
três níveis de organização relativos à estrutura e aos processos biológicos, 
tomando-se o organismo como nível focal, o ambiente externo como nível 
superior (entendendo como ambiente os fatores do meio externo que são 
relevantes para determinado organismo, no sentido proposto por Lewontin, 
2002) e o ambiente interno como nível inferior (elementos tissulares, celu-
lares e moleculares). Dessa forma, considera-se o organismo como ponto 
central da discussão, assumindo sua unidade e autonomia por meio das re-
lações engendradas pelos seguintes níveis: [ambiente externo (ecológico/ 
evolutivo) [organismo [ambiente interno (tissular/celular/molecular)]]]. A 
colocação do organismo no nível focal desse modelo hierárquico refl ete um 
posicionamento a favor de uma compreensão da Biologia como uma ciência 
do organismo, ressaltando-se, ainda, a autonomia da Biologia em relação a 
outras áreas do conhecimento científi co, em particular, à Química e à Física. 

Relacionada à estrutura hierárquica da organização biológica está a ideia 
de propriedades emergentes, ou seja, de propriedades observadas ao nível 
de um sistema como um todo, que, embora relacionadas à microestrutu-
ra do sistema, não são redutíveis às propriedades e relações das partes do 
sistema. Assim, em um sistema complexo como o organismo, novas pro-
priedades surgem especifi camente no nível do sistema como um todo, por 
exemplo, um determinado comportamento animal, não podendo este ser 
explicado apenas pela análise da constituição e dos mecanismos molecula-
res. Tomando como exemplo um organismo unicelular, seu padrão orga-
nizacional emergente depende das interações ocorridas no nível imediata-
mente inferior (interações moleculares) e no nível imediatamente superior 
(restrições impostas pelo ambiente ao longo da evolução do organismo e, no 
tempo ecológico, nas interações que ele estabelece com outros organismos). 
O organismo unicelular não deve ser compreendido, pois, apenas como 

 6 São utilizados colchetes como representação gráfi ca da hierarquia escalar, no qual um deter-
minado nível focal incorpora um nível inferior e está imerso em um nível superior. 
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ponto de encontro entre os níveis inferior e superior. Deve-se considerar a 
sua história evolutiva e a inserção em um metassistema ecológico mais am-
plo. O organismo é caracterizado por sua autonomia agencial, o que implica 
que ele tem regras próprias e fl exibilidade na interação com o meio externo, 
agindo sobre este e modifi cando-o, não podendo ser considerado apenas 
um ente passivo.

Explicitando o conceito de organismo

A partir do que foi discutido anteriormente, podemos destacar as se-
guintes ideias centrais para a elucidação do conceito de organismo:

a. Sistema complexo, com fechamento organizacional resultante de rela-
ções circulares entre as partes do sistema, conferindo coesão ao siste-
ma e gerando um limite dinâmico que separa o sistema do ambiente 
externo. 

b. As relações circulares e o fechamento organizacional gerados dentro 
do próprio sistema são tratados como parte de um processo auto-or-
ganizado. Um sistema auto-organizado se mantém longe do equilí-
brio termodinâmico, mantendo vias de estabilidades e regras geradas 
dentro do próprio sistema.

c. Os seres vivos apresentam um tipo particular de auto-organização 
chamada de autonomia agencial, ou seja, a identidade do sistema 
aparece como uma organização estável da qual derivam ações para 
o exterior do sistema. O agente autônomo, ou seja, o organismo, é 
defi nido mediante uma perspectiva hierárquica, sendo considerado 
nível do organismo aquele que apresenta maior integração funcional 
quando comparado aos níveis superiores de organização.

d. No nível orgânico, aparecem propriedades irredutíveis às proprie-
dades e relações de suas partes. Portanto, os organismos apresentam 
propriedades emergentes, cuja irredutibilidade deve ser entendida em 
termos de sua não dedutibilidade das propriedades que as partes 
exibem em estruturas relacionais mais simples (El-Hani e Queiroz, 
2005). As próprias ações dos organismos acontecem no nível orgâni-
co, portanto, a capacidade de agência pode ser considerada uma pro-
priedade emergente desse nível de organização hierárquica.
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e. Os organismos estão integrados em níveis hierárquicos superiores de 
organização, tais como populações, comunidades e ecossistemas. A 
inserção nesses níveis tem grande infl uência sobre a manutenção do 
nível orgânico. Um exemplo da ocorrência da organização coletiva 
e de dependência entre os seres vivos, em um ciclo de relações au-
tossustentadas, pode ser visto no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio 
é encontrado na atmosfera em grande quantidade na forma de gás 
nitrogênio. No entanto, a maior parte dos seres vivos não consegue 
utilizar o nitrogênio na forma encontrada na atmosfera e depende de 
bactérias que fi xam o nitrogênio incorporando este elemento em suas 
moléculas orgânicas. A associação de bactérias fi xadoras de nitrogê-
nio com plantas (como é o caso das leguminosas) permite que as úl-
timas obtenham compostos nitrogenados. Quando plantas e animais 
morrem, o nitrogênio presente em seus protoplasmas é decomposto 
em compostos de amônia, que fertilizam o solo. Algumas plantas 
conseguem utilizar a amônia, mas o composto utilizado com maior 
facilidade é o nitrato. A amônia presente no solo é oxidada pela ação 
de bactérias do gênero Nitrossomonas, levando à formação de nitrito. 
Por sua vez, o nitrito é oxidado por bactérias do gênero Nitrobac-
ter, levando à formação de nitrato. O nitrato é absorvido e utilizado 
com facilidade pela maior parte das plantas verdes na produção de 
matéria orgânica, principalmente de proteínas e ácidos nucleicos. As 
plantas, ao servirem de alimento para animais, passam o nitrogênio 
orgânico ao longo da cadeia alimentar. Parte dos compostos nitroge-
nados presentes no solo é utilizada por bactérias desnitrifi cantes, que 
acabam por produzir gás nitrogênio, que é novamente incorporado 
à atmosfera, fechando-se, assim, um ciclo de relações biológicas que 
permite a manutenção de organismos de diferentes espécies (Odum, 
2004). É nesses termos que organismos podem ser concebidos 
como unidades autônomas coletivamente organizadas, inseridos em 
processos ecológicos e evolutivos que são fundamentais para a sua 
manutenção.

Alguns termos foram destacados nas considerações acima para eviden-
ciar a relação conceitual entre eles e como eles acabam por se justifi carem 
mutuamente, dando indicações da consistência teórica de tal perspectiva 
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sobre o organismo. Esses diferentes conceitos podem ser integrados na se-
guinte formulação do conceito de organismo: um organismo é uma unidade 
autônoma, coletiva e evolutivamente construída, possuindo propriedades que 
emergem no nível orgânico. Essa explicação de organismo engloba os concei-
tos de níveis hierárquicos, auto-organização, autonomia, agência, evolução 
e propriedades emergentes discutidos anteriormente. O destaque dado à 
capacidade de agência permite compreender o organismo como tendo um 
papel ativo no seu ambiente, contrapondo-se à visão do organismo como 
ente passivo, tal como encontramos tanto em uma abordagem reducionista 
da Biologia quanto na teoria sintética da evolução. 

O conceito de organismo como integrador do 
conhecimento biológico e do ensino de Biologia

A explicitação do conceito de organismo dentro do conhecimento bio-
lógico é necessária, uma vez que esse conceito tem sido pouco debatido. 
Como Ruiz-Mirazo et al. (2000) afi rmam, o organismo tem sido tratado 
de forma marginal dentro da Biologia. Além disso, mediante uma aborda-
gem hierárquica que assuma o organismo como nível focal de discussão, 
esse conceito passa a ser reconhecido como elemento integrador de con-
ceitos referentes a níveis inferiores de organização (aspectos moleculares, 
celulares e tissulares) e níveis superiores (como populações, comunidades 
e ecossistemas).

A compreensão do organismo como unidade autônoma, coletiva e evo-
lutivamente construída, possuindo propriedades que emergem no nível orgâ-
nico é mais adequada ao Ensino Superior, uma vez que exige alto grau de 
abstração. Entretanto, podem-se destacar dois pontos que se refl etem na 
educação básica: 1) o estudo desse conceito é um importante elemento para 
a formação de um corpo conceitual sistêmico na formação de professores de 
biologia. Dessa forma, a compreensão da natureza do conhecimento bioló-
gico tendo como ponto focal o organismo pode auxiliar os futuros professo-
res a relacionar conceitos nas situações de ensino de Biologia; 2) o conceito 
de organismo proposto pode ser recontextualizado didaticamente para uso 
no Ensino Médio mediante a utilização das ideias de níveis hierárquicos de 
organização e propriedades emergentes. Isso pode ser feito indiretamente 
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com base no estudo de casos exemplares de organismos em seus contextos 
fi siológicos, comportamentais e ecológicos. 

Para exemplifi car de que forma o conceito de organismo pode ser inte-
grador no conhecimento biológico, pode-se pensar, por exemplo, na nutri-
ção de um determinado animal. Para obter alimento, um mamífero estabe-
lecerá inúmeros tipos de comportamentos e interações ecológicas: ele pode, 
por exemplo, competir por alimento e/ou utilizar estratégias de armaze-
namento para tempos escassos. Em uma competição por alimento den-
tro de uma mesma espécie, as diferenças individuais serão fundamentais 
para a sobrevivência e a reprodução. Assim, quando um organismo atua 
no ambiente para a obtenção de alimento, ele acaba por modifi car o am-
biente para outros indivíduos da mesma espécie ou de outras (isso se refere, 
portanto, à forma como o organismo determina e é determinado por seu 
ambiente). Obtido o alimento, os nutrientes adquiridos entrarão na rede 
metabólica daquele organismo e passarão a fazer parte de sua constituição 
e/ou de seu metabolismo. A qualidade e quantidade dos nutrientes obtidos 
infl uenciarão nas condições físicas do organismo e na forma como este atua 
no ambiente externo. Nesse exemplo, fi ca em evidência a importância de 
se relacionar os aspectos do comportamento, as interações ecológicas com 
outros organismos e os fatores morfológicos e fi siológicos na explicação de 
determinado fenômeno biológico. 

Provenza e Launchbaugh (1999) destacam, por exemplo, que animais 
herbívoros apresentam comportamentos muito complexos e enfrentam 
inúmeros desafi os na sua interação com o ambiente para obter alimentos. 
Segundo os autores, a necessidade nutricional muda constantemente como 
consequência da idade, do estado fi siológico e das condições ambientais. 
Além disso, a quantidade de energia, minerais, proteínas e até mesmo 
toxinas nas plantas varia no espaço e no tempo. Assim, quando animais 
herbívoros se inserem em um novo ambiente, os animais que avaliam seus 
recursos alimentícios de forma mais apropriada têm vantagem em termos 
de sobrevivência e reprodução. Esse comportamento nutricional é extre-
mamente complexo e pode inclusive ser aprendido pelo convívio em grupo. 
Os autores ainda destacam que qualquer mudança em níveis hierárquicos 
internos ao organismo (células, tecidos ou órgãos) ou no ambiente externo 
(mudança na alimentação, competição com outras espécies e convívio em 
um grupo de determinada população) infl uenciará o comportamento de um 
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organismo individual, ressaltando, assim, o caráter complexo das relações 
entre níveis.

Em relação ao contexto de ensino, a centralidade do organismo permite 
a integração de diferentes níveis de organização e um ensino mais signifi ca-
tivo. No ensino de Biologia em geral, os conteúdos são vistos de modo des-
contextualizado. Na organização do conhecimento biológico na educação 
básica, mesmo seguindo uma abordagem hierárquica, os níveis de organi-
zação são vistos como unidades isoladas, não se enfatizando suas relações. 
Dessa forma, a organização do conhecimento biológico ou ocorre partindo 
dos aspectos microscópicos para os macroscópicos ou, ao contrário, dos ma-
croscópicos para os microscópicos. Por exemplo, aborda-se a constituição 
química celular sem enfatizar como ocorrem as reações químicas dentro de 
células específi cas. Em seguida, são estudadas a estrutura celular e suas or-
ganelas, depois, enfatiza-se a formação de tecidos e sistemas, e, por último, 
os tipos de seres vivos e as relações ecológicas. Segue-se essa sequência do 
micro para o macro ou a sequência inversa. O importante a ser ressaltado é 
que, em geral, o estudo desses diferentes níveis de organização, no contexto 
de ensino, não é contextualizado mediante exemplos de situações reais que 
ocorrem com os organismos. Além disso, a integração dos vários níveis de 
processos e entidades biológicas não é feita. Ou seja, muitas vezes os alu-
nos não conseguem integrar os conceitos estudados em diferentes níveis e 
podem, por exemplo, não reconhecer que o organismo é constituído por 
células ou não compreender a posição espacial do DNA dentro da estrutura 
celular (Caballer e Gimenez, 1992; Pedrancini et al., 2007).

Uma alternativa de ensino mais integradora seria contextualizar os dife-
rentes níveis hierárquicos da organização do conhecimento biológico a par-
tir do estudo de um tipo de organismo particular. No contexto da educação 
superior, por exemplo, El-Hani (2002) se refere a um curso de herpetologia7 
do Departamento de Zoologia da Universidade do Texas, em que se segue 
uma metodologia de ensino que aborda diferentes níveis de organização a 
partir do organismo. A equipe responsável pelo curso inclui um sistemata 
molecular, um curador de museu, um morfologista funcional, um ecólogo 
comportamental, um ecólogo de comunidades e um sistemata morfologis-
ta, o que torna possível uma abordagem interdisciplinar. Ou seja, ao invés 

 7 Herpetologia é o ramo da Biologia que estuda os répteis e os anfíbios.
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de cada área abordar os conteúdos em separado, eles são vistos a partir da 
contextualização em um tipo de organismo específi co. Essa forma de ensi-
no, contextualizada a partir de um determinado organismo, pode ser traba-
lhada na educação básica por meio de situações e relações de conteúdos que 
sejam coerentes ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. 

Considerações fi nais

A retomada do conceito do organismo como um elemento integrador 
do conhecimento biológico permite tanto caracterizar a Biologia como uma 
ciência autônoma quanto auxiliar na relação entre conceitos de diferentes 
níveis de organização. 

O enfoque no organismo ajuda a caracterizar a Biologia como uma ciên-
cia autônoma, visto que delineia seus contornos em relação aos outros do-
mínios científi cos. Por exemplo, pode-se questionar como a Biologia se dis-
tingue da Química. Apesar da ênfase atual nos componentes moleculares, 
dado o impacto da Biologia Molecular (por exemplo, a preocupação com 
as sequências de nucleotídeos e a expressão gênica), a Biologia tem como 
centro de estudo (ou deveria ter) o organismo, ou seja, como o organismo 
é implicado por sua constituição molecular. Na Química, por sua vez, o 
cerne da preocupação diz respeito às moléculas, como elas se constituem e 
interagem umas com as outras. Ou seja, os diferentes domínios científi cos 
têm como objetos de pesquisa diferentes níveis de organização.

A compreensão do organismo a partir de uma representação hierárquica 
escalar, na qual o organismo é o nível focal das interações entre ambiente 
externo e interno, permite relacionar conceitos de diferentes níveis, favo-
recendo a integração do conteúdo biológico. Essa forma de compreender 
o conhecimento biológico pode auxiliar também nos contextos de Ensino 
Superior e na educação básica. 

Apesar de os conceitos biológicos serem recontextualizados nas situa-
ções de ensino, o que lhes confere características próprias em cada nível 
de ensino, a utilização de organismos reais para explicar os diferentes con-
ceitos biológicos parece ser uma estratégia de ensino capaz de aproximar a 
Biologia e o conhecimento cotidiano do aluno e de integrar conteúdos que 
normalmente têm sido vistos de forma fragmentada no ensino de Biologia. 
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Entende-se, portanto, que a retomada do conceito de organismo na aborda-
gem dos fenômenos vitais pode auxiliar tanto a construção do conhecimen-
to biológico quanto o ensino de Biologia. 
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