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Introdução

A Ecologia estuda as relações mútuas que os seres vivos estabelecem 
entre si e com o ambiente físico. Esse objeto de estudo, baseado nas intera-
ções que ocorrem no mundo natural, abarca uma grande gama de conceitos 
biológicos e lhe confere um papel importante no ensino de conceitos cientí-
fi cos. O entendimento dos diferentes fenômenos que englobam essas rela-
ções e interações entre seres vivos (incluindo o homem) e os componentes 
abióticos é amplamente discutido à luz de teorias ecológicas.

No contexto escolar, esse entendimento é imprescindível. O aluno em 
formação precisa apropriar-se da linguagem e dos conceitos científi cos para 
desenvolver atitudes responsáveis e postura crítica frente às diferentes pro-
blemáticas ambientais, as quais vem confrontando diariamente (Fracalan-
za, 1992). 

 1 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências/campus de Bauru. Douto-
randa do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência. E-mail: frochabrando@
fc.unesp.br.

 2 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências/campus de Bauru. Docen-
te do Departamento de Ciências Biológicas e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
para a Ciência. E-mail: cavassan@fc.unesp.br. 

 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@fc.unesp.br.

 * Apoio fi nanceiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp – Pro-
jeto Biota).
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Considerando a importância e a necessidade de explorar os concei-
tos ecológicos de maneira adequada no contexto de ensino, é indispen-
sável discutirmos sobre o papel do livro didático como recurso de leitura 
infl uenciador da prática de ensino na sala de aula, pelos professores, e da 
aprendizagem de conceitos, pelos alunos. Para Krasilchik (1996), o livro 
didático é o principal instrumento de trabalho do professor, e muitas ve-
zes acaba determinando o conteúdo dos cursos e a metodologia usada na 
sala de aula, porém valorizando um ensino técnico e informativo, com 
reforço de estereótipos, ausência de contextualização, erros conceituais e 
outros. Weissmann (1998) ressalta que o ensino de Ecologia tem sido se-
riamente comprometido pelas estratégias metodológicas utilizadas em 
sala de aula, que transformam o aluno em elemento passivo, dependen-
te de uma síntese de informações, conteúdos prejulgados escolhidos pelo 
professor atrelados a livros-textos que, além de apresentarem os conceitos 
de forma fragmentada, abordam os conhecimentos científi cos totalmen-
te desvinculados do cotidiano e da realidade local na qual os alunos estão 
inseridos. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a trajetória percorrida por 
alunas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no processo de 
iniciação científi ca, envolvendo o conceito de sucessão ecológica e seu tra-
tamento didático. A avaliação foi realizada por meio do acompanhamento 
dos projetos de pesquisa. 

O conceito de sucessão ecológica 

O conceito de sucessão foi inicialmente desenvolvido pelo botânico Cle-
ments (1916), que a defi niu como sendo uma sequência de comunidades de 
plantas marcadas por mudanças de formas de vida de simples para comple-
xas. Ele considerava a comunidade como um superorganismo, e a sucessão 
ecológica como sendo um processo determinista e organizado, similar ao 
desenvolvimento de um organismo, culminando no clímax ou estado fi nal. 
A teoria de Gleason, por sua vez, proposta em 1926, ressaltava que o pro-
cesso de sucessão seria muito menos determinista. As espécies surgiriam 
independentemente umas das outras, sendo que a própria ideia de um clí-
max fi nal previsível e imutável era discutível. Clements concebia os estados 
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iniciais da sucessão ecológica como modifi cadores do ambiente para que os 
estados posteriores pudessem estabelecer-se (Pité & Avelar,1996).

Segundo Odum (1983), a sucessão ecológica seria o desenvolvimento do 
ecossistema, envolvendo mudanças na estrutura de espécies e processos da 
comunidade ao longo do tempo. Para Pinto-Coelho (2002), corresponderia 
a uma sequência de mudanças estruturais e funcionais na comunidade que 
seguiriam padrões mais ou menos defi nidos, atingindo-se um equilíbrio di-
nâmico (clímax).

A sucessão ecológica pode ser classifi cada em sucessão primária e su-
cessão secundária. Segundo Pité & Avelar (1996), a sucessão primária 
compreende um conjunto de estados, envolvendo lugares onde não exis-
tem seres vivos, mas que serão colonizados por estes, passando por estágios 
transitórios até atingir um estado mais durável, que poderá permanecer até 
uma nova perturbação. A sucessão secundária aconteceria em substratos 
que anteriormente já abrigaram uma comunidade, tendo consequentemen-
te um solo estratifi cado, onde teria ocorrido alguma perturbação, como fogo 
ou enchente. A diferença entre as duas estaria no fato de, na sucessão secun-
dária, ser mais provável a presença de muitos dos seres vivos envolvidos sob 
a forma de sementes ou vindos de locais próximos. Ainda reforçam que “as 
comunidades não seriam estáticas, mesmo que nos pareçam assim quando 
vistas à nossa escala de tempo” (Pité & Avelar, 1996, p.192). 

No contexto de ensino, o conceito de sucessão ecológica seria muitas vezes 
difícil de imaginar, pois, geralmente, os livros didáticos só contemplam exem-
plos em que a variável tempo apresenta-se de forma ampla, tal como: a expli-
cação de sucessão a partir da rocha nua, a emergência de uma ilha vulcânica do 
interior de um oceano, a areia de uma nova duna, entre outros. Se evidencia a 
predominância de exemplos que exploram, na maioria das vezes, os fenôme-
nos que ocorrem principalmente durante o processo de sucessão primária. Já 
exemplos em que o processo sucessional é mais facilmente visualizado pelos 
alunos, como a sucessão de organismos em um cadáver ou em uma fruta, 
são muitas vezes deixados de lado pelos professores (Pité & Avelar, 1996). 

Publicações recentes (Begon et al., 2007, p.479) consideram sucessão 
ecológica “como um padrão de colonização e extinção de populações de es-
pécies não sazonal, direcionado e contínuo em um dado local”. Admitem 
ser um processo complexo, guiado principalmente por vários fatores que 
interagem simultaneamente. Deste modo, os efeitos de fatores como com-
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petição, entrada de sementes, herbivoria de insetos e mamíferos e eventos 
estocásticos variam em importância de acordo com o estágio sucessional. 
A competição, por exemplo, não seria muito importante nos estágios de 
colonização, pois há poucos competidores presentes. No entanto, em co-
munidades maduras, a competição pode ser uma força importante. Similar-
mente, eventos estocásticos, como fogo, podem devastar comunidades nos 
primeiros estágios sucessionais, mas terão um efeito bem menor em comu-
nidades maduras, em que as espécies podem ser grandes árvores adapta-
das a incêndios periódicos, tais como algumas espécies vegetais do cerrado. 
Além disso, em um hábitat que pega fogo frequentemente, muitas espécies 
têm sementes resistentes a ele ou coroas radiculares que germinam ou bro-
tam logo após um incêndio e rapidamente restabelecem suas populações 
(Ricklefs, 2003). 

O conceito de sucessão engloba toda dinâmica que ocorre em um ecos-
sistema, envolvendo as interações entre os fatores bióticos e abióticos, ciclos 
biogeoquímicos, fatores como tempo e espaço dentro de um gradiente evo-
lutivo, enfi m, a evolução de organismos, levando em consideração todos os 
fatores que o infl uenciam. Pité & Avelar (1996, p.199) reforçam que “todas 
as comunidades e guildas são constituídas por várias espécies, cada uma 
realizando o seu nicho ecológico, ligadas por relações competitivas e por 
relações trófi cas e cuja presença pode mudar ao longo do tempo”. 

Tais temas não são comumente abordados no contexto de ensino quan-
do o conceito de sucessão ecológica é apresentado. Muitas vezes, explora-se 
o conceito referindo-se apenas à substituição de espécies em um referido 
local, sem que seja considerada toda a dinâmica que o conceito envolve. 
Essa forma de abordagem acarreta uma distorção conceitual, pois os alunos 
podem vir a compreender o conceito como um processo linear e estático.

Metodologia da pesquisa

Durante o processo de orientação de pesquisas de iniciação científi ca, 
realizada por alunas do curso de graduação em Licenciatura em Ciências 
Biológicas, que investigavam a apresentação de conceitos ecológicos em 
manuais didáticos para o Ensino Médio, foram evidenciados alguns proble-
mas com a abordagem do conceito de sucessão ecológica. As alunas eram 
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integrantes do Grupo de Pesquisas em Epistemologia da Biologia, perten-
cente ao Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, Facul-
dade de Ciências, Unesp, campus Bauru.

As evidências apontadas foram registradas por meio de gravações auto-
rizadas pelas alunas durante as reuniões de orientação das pesquisas. 

O objetivo principal das pesquisas de iniciação científi ca foi estudar a 
apresentação do conceito de sucessão ecológica em manuais didáticos de 
Biologia para o Ensino Médio.

A pesquisa da Aluna 1 teve como objetivos: investigar como estão apre-
sentados os conceitos centrais da Ecologia em manuais didáticos de Ensi-
no Médio, principalmente aqueles relacionados com a sucessão ecológica; 
pesquisar se a forma de organização desses conceitos permite a construção 
de uma noção integrada e interativa dos conceitos abordados; propor uma 
sequência didática que permita o entendimento dos conceitos de maneira 
integrada. 

A pesquisa de iniciação científi ca da Aluna 2 teve como objetivos: inves-
tigar a apresentação do conceito de sucessão ecológica em um livro didático 
de Biologia para o Ensino Médio; aplicar e analisar questionários referentes 
ao conceito de sucessão ecológica em alunos de Ensino Médio de uma esco-
la pública do município de Bauru – SP.

As pesquisas foram se desenvolvendo a partir de uma problematização 
inicial, e as reuniões de orientação foram auxiliando as coletas e as análises 
de dados.

Utilizamos como dados do presente trabalho as fases do processo de 
orientação das duas monografi as de iniciação científi ca desenvolvidas, a 
saber: problematização inicial; acompanhamento da pesquisa a partir das 
reuniões de orientação e entrevistas fi nais. Para análise dos dados, foram 
evidenciadas as seguintes categorias: cumprimento dos objetivos propos-
tos, difi culdades conceituais e metodológicas e avanços conseguidos.

A construção de projetos de pesquisa sobre o conceito 
de sucessão ecológica 

Durante a primeira reunião, foi apresentada como proposta de pesquisa 
a elaboração de material didático, complementar ou de apoio, sobre con-
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ceitos ecológicos. Esta poderia ser desenvolvida a partir do levantamento 
e análise de conceitos ecológicos em manuais didáticos de Biologia para o 
Ensino Médio. Discutiu-se com as alunas a importância e a utilização de 
livros didáticos nas instituições escolares e a forma como esses materiais 
abordavam as questões e conceitos relacionados à Ecologia. 

Problematização inicial 

Partindo do princípio de que a Ecologia é uma ciência que estuda as in-
terações e inter-relações entre os indivíduos e destes com o ambiente físico, 
as seguintes questões foram abordadas: 

•  Como os conceitos ecológicos estão organizados nos livros didáticos 
de Biologia para o Ensino Médio? Essa organização permite ao aluno 
uma visão integrada, interativa, dos conceitos abordados? 

•  Os exemplos utilizados para ilustrar ou representar os conceitos eco-
lógicos estão de acordo com a realidade da vegetação brasileira? Eles 
ilustram ou representam efetivamente os conceitos apresentados?

•  Os exemplos utilizados demonstram altruísmo, antropomorfi smo nas 
relações entre os seres vivos?

Solicitou-se que as alunas escolhessem manuais didáticos para levanta-
mento e verifi cação das questões propostas. Diante do levantamento apre-
sentado, estaríamos discutindo suas implicações para o ensino de Ecologia, 
podendo propor atividades didáticas a partir de novas abordagens.

Acompanhamento da pesquisa: as reuniões de orientação 

As discussões acerca do levantamento inicial solicitado na primeira reu-
nião e realizado pelas alunas são evidenciados a seguir:

Aluna 1: Eu analisei um livro didático do AUTOR e uma apostila de um 
cursinho. Eu constatei que os tópicos eram muito... Os conceitos eram passados 
de forma muito fragmentada, os exemplos eram muito distantes dos alunos, 
tipo girafa, coisas que não fazem parte do nosso ambiente.

A pesquisadora explica a recorrente utilização de animais exóticos, pre-
sentes principalmente em formações africanas, para explicar os conceitos 
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ecológicos, em detrimento da utilização de animais presentes na fauna bra-
sileira. Ressalta que ao analisar alguns conceitos ecológicos, poderíamos 
propor outras formas de abordagem, a fi m de minimizar essa distorção 
presente nos manuais didáticos. Enfatiza que conceitos como o de sucessão 
ecológica geralmente são abordados de forma linear, apresentando suas fa-
ses como sequências de acontecimentos predeterminados e de forma está-
tica, como se uma fase mudasse para outra de forma repentina, sem serem 
considerados todos os fenômenos que ocorrem durante essa modifi cação, 
e como se ocorressem em um curto espaço de tempo. As falas das alunas 
corroboram com o exposto: 

Aluna 1: Até nos livros [de Ensino Médio], eu fui ver agora, sucessão ecoló-
gica, os desenhos estão assim também. Passa do nada de uma forma para outra 
como se não houvesse muita coisa no meio.

Aluna 2: De uma maneira rápida.

Para contrastar essas ideias presentes nos manuais didáticos analisados, 
que o fenômeno de sucessão ecológica pudesse ser observado em um curto 
espaço de tempo, a pesquisadora indaga como é essa abordagem nos livros 
de Ecologia utilizados durante a graduação. Uma delas responde:

Aluna 1: Por exemplo, eu vi no livro [de graduação] que é difícil estudar 
esses processos pelo fato do tempo. Então eles seguem lugares distintos para 
conseguir dar uma sequência. Não é bem assim, de uma hora para outra.

A aluna tenta explicar que as referências utilizadas no contexto de gra-
duação ressaltam a difi culdade de analisar empiricamente os processos que 
englobam a sucessão, por causa do fator tempo. Por isso, é recorrente, em 
livros didáticos, a utilização de exemplos extremos para ilustrar as mudan-
ças que ocorrem entre as diferentes fases ou seres da sucessão, tais como 
uma pedra nua ou uma ilha na qual ocorreu uma erupção vulcânica. 

A outra aluna comenta o problema do livro didático de Ensino Médio:

Aluna 2: Quando eu estava na escola, era bem assim. Não dava para en-
tender [...] eles [os professores] falavam de um jeito como se tudo fosse muito 
rápido. Mas ninguém falava “demora muito tempo”, mas você fi cava com a 
impressão de que é rápido.
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A pesquisadora explica que, além dos exemplos utilizados nos livros di-
dáticos de Ensino Médio não se referirem ao fator tempo, as ilustrações uti-
lizadas remetem à ideia de um fenômeno rápido, no qual todas as fases do 
processo pudessem ser vista em curto espaço de tempo em um determinado 
local. Pergunta, então, se em uma mata, assim como a encontrada na Re-
serva Legal pertencente à Unesp – campus Bauru, característica do bioma 
cerrado, o processo de sucessão ocorreria. As duas alunas respondem, de-
pois de pensar um pouco, que sim. A pesquisadora volta a perguntar como 
e em que momento isso ocorre. Depois de mais algum tempo, as alunas não 
conseguem responder. A pesquisadora ressalta a difi culdade para estabele-
cer tal relação. Uma das alunas responde:

Aluna 2: Ah! Eu acho que a todo momento está ocorrendo sucessão. Não 
uma sucessão num sentido mais amplo, mas eu acho que vai...

A pesquisadora interrompe pedindo para aluna explicar o que signifi ca 
“sentido mais amplo”, e a aluna responde:

Aluna 2: Ah! Não sei. Acho que sempre fi ca essa impressão que, sabe, a 
sucessão é em grande escala.

A aluna tenta explicar que a todo momento está ocorrendo a sucessão, 
mas que não paramos para pensar dessa forma, pois quando aprendemos 
esse conceito durante a escolaridade básica, fi camos com a impressão de 
que ela ocorre somente em grande escala visual. A pesquisadora questiona 
se, caso alguma árvore caísse na mata citada por motivos naturais, o que 
aconteceria. E a aluna responde:

Aluna 2: Vai ter sol, as plantas vão crescer. Ela deixou, né, como fala?[...] é 
um banco de sementes, essas coisas, vai nascer. [...] Aquilo mudou o ambiente, 
vai mudar todas a interações ali.

Iniciaram-se assim as discussões acerca das características de plantas 
pioneiras ou não e que podem se desenvolver durante o processo suces-
sional. Mais adiante, a pesquisadora pergunta como poderíamos trabalhar 
o conceito de sucessão de maneira a minimizar as concepções distorcidas 
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verifi cadas. A Aluna 1 explica que seria necessário, em um primeiro mo-
mento, trabalhar com exemplos mais acessíveis à realidade do aluno, como 
a vegetação do cerrado, por exemplo. 

Chegamos ao ponto da discussão que abarcava os elementos infl uencia-
dores do processo de sucessão ecológica, ao que uma das alunas responde:

Aluna 2: Os abióticos.[...] Temperatura, umidade, luminosidade, o solo e 
também as próprias plantas.

A pesquisadora pergunta sobre os fatores bióticos, e a aluna responde:

Aluna 2: As formas de dispersão de semente...

Faz-se necessário explicar às alunas que a partir do entendimento desses 
elementos ou fatores infl uenciadores do processo de sucessão, poderíamos 
entendê-los de forma mais dinâmica e menos linear. Mas transfere para as 
alunas o problema: como poderíamos trabalhar tais conceitos no Ensino 
Médio?

Em um primeiro momento, ocorre um grande silêncio, quebrado poste-
riormente por uma resposta tímida da aluna:

Aluna 2: Por meio de aulas práticas, na escola...

Ao perceber que as ideias das alunas não se desenvolveriam da manei-
ra esperada, a pesquisadora interfere explicando que deveriam consultar e 
utilizar textos produzidos por pesquisas nas áreas de Botânica ou Ecologia 
para subsidiar suas ideias na elaboração das pesquisas, sem, contudo, isto 
signifi car que estariam fazendo pesquisas nessas áreas específi cas. É neces-
sário que se utilizem as pesquisas acadêmicas dessas áreas para amparar as 
pesquisas em ensino. Para responder às perguntas conceituais que foram 
feitas às alunas, era preciso o domínio dos conceitos científi cos, e as princi-
pais fontes desses conceitos são as pesquisas realizadas nas diferentes áreas 
específi cas. 

Para apresentar o andamento dos projetos, reunimo-nos novamente e 
discutimos o tema e as difi culdades encontradas, a fi m de que pudéssemos 
propor novas soluções para saná-las. Discutimos a proposta feita pelas alu-
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nas para a abordagem do conceito de sucessão ecológica no Ensino Médio 
a partir de um esquema e de um texto explicativo. A pesquisadora foi en-
caminhando o andamento do projeto, dando ênfase ao cumprimento dos 
objetivos propostos. Fez ressalvas em relação a um dos objetivos:

Pesquisadora: Então, terceiro objetivo específi co: propor uma sequên-
cia didática que proporcione essa abordagem de uma maneira integrada, que 
é a questão que vocês estão com maior difi culdade. Por que vocês estão com 
difi culdade?

Aluna 2: Porque não sei...
Aluna 1: Eu acho que a parte artística infl uencia.

As alunas se referiam ao desenho elaborado por elas. A ideia de criar 
um esquema em forma de desenho foi a mais propícia, diante dos proble-
mas encontrados. Juntamente com o esquema fi gurativo e demonstrativo, 
foi criado por elas um texto explicativo para facilitar o entendimento do 
processo de sucessão ecológica, englobando as vertentes que esse concei-
to apresenta. Para a criação do esquema, foram utilizadas características e 
elementos do bioma cerrado, por considerarem o público alvo localizado 
na região de Bauru – SP, por que a vegetação predominante pertence a esse 
bioma torna o esquema mais próximo à realidade desses alunos.

A reunião prosseguiu tendo como base as informações contidas no es-
quema e textos explicativos proposto pelas alunas. A pesquisadora discute 
questões pertinentes, aponta os erros e propõem formas de corrigi-los:

Pesquisadora: Quais são os processos ecológicos necessários para que ocor-
ra a sucessão? 

Aluna 1: Condições favoráveis, dispersão de sementes ou frutos.
Aluna 2: No cerrado, essas sementes podem estar no próprio solo, em situa-

ção de dormência.
Aluna 1: Podem.

A pesquisadora ressalta que, por se tratar de temas que fazem parte do 
conceito de sucessão, as alunas deveriam referenciá-los melhor: falar os ti-
pos de dispersão de sementes, condições favoráveis e desfavoráveis para a 
germinação e outros que forem requeridos. 

As alunas relatam que essa é a parte mais difícil do projeto: elaborar uma 
proposta didática que supere as críticas feitas por elas. 
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Entrevistas individuais 

As entrevistas individuais, realizadas ao fi nal das pesquisas, foram nor-
teadas por questões semiestruturadas, explorando principalmente as im-
pressões das alunas quanto a elaboração da pesquisa de iniciação científi ca 
e as difi culdades encontradas. Apresentamos a seguir algumas questões e 
respostas pertinentes:

Comente sobre a elaboração de um projeto de pesquisa.
Aluna 1: [...] realizar, de pensar, de organizar as ideias, o texto explicativo, 

nossa, foi o mais complicado. Acompanhar as ideias do projeto, como seria fei-
to, foi tranquilo. Mas, para desenvolver assim...

Aluna 2: A elaboração de um projeto de pesquisa não é uma tarefa simples. 
É necessária muita leitura e refl exão sobre o tema do projeto.

Quais foram suas maiores difi culdades durante a realização da pesquisa?
Aluna1: Foram os resultados. Porque a gente tinha que aprofundar muito 

nos detalhes. Explicar bem detalhadamente [a explicação do processo de suces-
são ecológica] para que as outras pessoas pudessem entender, e melhorar aquilo 
que já tem. Para mim foi o mais difícil. Ir atrás disso e perceber esses detalhes. 
Tentar arranjar uma solução para aquilo que eu estava propondo.

Aluna 2: A maior difi culdade em minha pesquisa foi a fase de análise dos 
dados. [...] Por serem perguntas abertas, a análise das respostas foi complicada, 
pois era necessário muita atenção para que na leitura e separação das respostas 
em categorias, os conceitos dados pelos alunos não fossem interpretados por 
mim de maneira diferente do que eles realmente quiseram explicar.

Comente suas impressões sobre a pesquisa antes e depois de realizá-la.
Aluna 1: Eu já achava que era uma coisa bem complicada. Assim, até pensar 

em uma coisa que eu quisesse resolver ou... Mas eu achei que é possível e não é 
tão assim um bicho de sete cabeças. Mas porque eu tive uma orientadora, certo? 
Que direcionou e tal...

Aluna 2: Antes de iniciar a pesquisa, eu não tinha ideia de que fazer uma 
pesquisa qualitativa seria tão complicado. A subjetividade das respostas dos 
alunos acerca do tema, a maneira de confeccionar um questionário claro e ob-
jetivo, escrever artigos sobre a pesquisa, são coisas muito complicadas a prin-
cípio, mas com uma boa explicação dada pelo orientador sobre como devemos 
proceder em cada um desses itens, essas tarefas fi cam mais fáceis e compensa-
doras, quando enfi m chegamos aos nossos objetivos.

Você fez uma análise sobre a apresentação de conceitos ecológicos em livros 
didáticos para o Ensino Médio. Em relação a esses conceitos, comente sobre:
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– suas concepções prévias (como você entendia esses conceitos);
–  suas concepções após a pesquisa (como você passou a entender esses 

conceitos).

Aluna 1: Então, a minha ideia é praticamente igual à da maioria. Para mim 
é esse negócio mesmo: sucessão é isso. Mas não entendendo como um todo as-
sim, sabe, interligando com um monte de coisas, com outros tipos de interação. 
Para mim, era aquela coisa estática mesmo. Tanto é que eu nem entendia muito 
bem o que era a sucessão ecológica [...] Agora, entender tudo... eu acho que não, 
mas deu para clarear bem mais [...]

Aluna 2: Anteriormente à pesquisa e ao grupo de estudos, eu não tinha no-
ção da maneira como os conceitos biológicos são apresentados nos livros didá-
ticos. Após a leitura de alguns trabalhos, comecei a olhar os livros didáticos de 
outro modo. O tema da minha pesquisa [sucessão ecológica], por exemplo, é 
retratado em muitos livros didáticos como sendo um fenômeno simples, com 
fases estanques, sem fazer relações com outros processos que ocorrem em uma 
comunidade, como fl uxos de energia, a relação das fases sucessionais com fa-
tores abióticos, como a composição do solo, o regime climático do local, a po-
sição geográfi ca, a fragmentação do local. Os livros não citam a participação 
dos animais no processo. Os exemplos passados são, em sua maioria, interna-
cionais. Por exemplo, sucessão ecológica em fl orestas de coníferas. Anterior-
mente à pesquisa, esses conceitos, para mim, eram exatamente os retratados 
nos livros, eu não tinha a visão de que existe uma interação entre muitas coisas 
do ambiente, eu tinha a impressão de que as coisas ocorriam separadamente, 
ou quando eu achava que existia relação entre os processos, eu não conseguia 
fazer extrapolações que não eram retratadas nos livros. A meu ver, tudo que 
estava escrito nos livros eram verdades absolutas, assim eu não via o porquê de 
discordar de nada do que estava escrito. Depois da pesquisa, minha impressão 
sobre os conceitos mudou muito. [...] Agora eu vejo que muitos autores, para 
tentar facilitar a compreensão dos alunos, diminuem os conceitos ao máximo, 
simplifi cam muito, dividem os conceitos em fases que não existem na natureza, 
achando que a explicação fi cará mais didática. Jogam o conteúdo no livro sem 
explicar o porquê das teorias mais aceitas pelos pesquisadores serem a X e a Z, 
e não a Y, fazendo com que os alunos realmente não pensem sobre o assunto.

Análise dos dados 

A partir das fases descritas sobre as orientações realizadas, estruturamos 
as categorias estabelecidas para análise dos dados.
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Cumprimento dos objetivos propostos

De acordo com as discussões colocadas durante as reuniões e os resul-
tados apresentados pela Aluna 1 em sua monografi a de iniciação científi ca, 
podemos considerar que os objetivos propostos foram realizados. A aluna 
apresentou análise de dois manuais didáticos de Ensino Médio, sendo um 
livro didático e uma apostila de cursinho. De acordo com sua análise, os ma-
nuais apresentavam os conceitos ecológicos de forma fragmentada, e os con-
ceitos, de maneira isolada, não permitindo que fossem entendidos de forma 
integrada. Além disso, os exemplos que ilustravam tais conceitos não per-
tenciam à nossa fl ora ou fauna, muitas vezes reportando aos animais presen-
tes nas savanas africanas, como girafas. Apresentou uma sequência didática 
com esquema ilustrativo e texto de apoio para seu entendimento. A presen-
ça de exemplos estrangeiros para ilustrar fenômenos biológicos em livros 
didáticos brasileiros foi discutida por Pinheiro da Silva & Cavassan (2005).

A Aluna 2 apresentou análise de um livro didático para o Ensino Mé-
dio utilizado por alunos de uma escola pública do município de Bauru – SP, 
os quais participaram de um questionário que explorava suas concepções 
acerca do conceito de sucessão. Fez apontamentos referentes aos esquemas 
e textos apresentados, ressaltando que essa apresentação permite ao aluno 
entender o conceito de sucessão ecológica como um processo linear e estáti-
co determinado pelo clima. Além disso, apontou que a falta de ilustrações e 
referências aos animais pode permitir aos alunos entendê-los como simples 
coadjuvantes do processo, e não como indivíduos ativos na dispersão de fru-
tos e sementes, muitas vezes facilitadores do processo. Ao analisar as concep-
ções dos alunos sobre o conceito de sucessão, inferiu que a forma com que o 
livro didático aborda o tema infl uencia diretamente a concepções dos alunos. 
Ao estabelecer categorias para análise dos dados, a aluna evidenciou que o 
entendimento do conceito como “transformação que vai do simples para o 
complexo” ou “de um lugar inóspito para um lugar com vida” apresenta 
correspondência nas fi guras e nas abordagens contidas no livro didático.

Difi culdades conceituais 

Durante as reuniões de orientação, as alunas referiram-se à apresentação 
do conceito de sucessão como uma abordagem estereotipada, visto que os 
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exemplos apresentados exploravam, principalmente, o processo de suces-
são que ocorre em lugares inóspitos, como uma rocha nua, uma ilha depois 
de uma erupção vulcânica, a areia de uma duna. Pité & Avelar (1996) ex-
plicam que muitas vezes a sucessão ecológica é inferida, e não observada 
diretamente, pois em alguns casos o processo pode demorar alguns anos 
para ocorrer, e em outros, como em sucessões primárias, mil anos:

Nesses casos, assume-se que se pode observar os vários estados em locais 
distintos, que começaram o processo em épocas diferentes. Assim, o mosaico 
espacial atual reproduz (teoricamente) a sequência temporal de fases. Noutras 
situações (sucessões em pequenos charcos, cadáveres, rochas na zona interdital, 
frutos caídos etc.) a sucessão decorre num período mais curto e pode ser observada 
diretamente e até manipulada experimentalmente (Pité & Avelar, 1996, p.192).

O fato de não podermos observar diretamente o processo de sucessão 
ecológica, pelo fator tempo, salientado pelas autoras Pité & Avelar (1996), 
foi confl itante para as alunas. Elas relatam:

Aluna 1: Por exemplo, eu vi no livro [de graduação] que é difícil estudar 
esses processos pelo fato do tempo. Então eles seguem lugares distintos para 
conseguir dar uma sequência. Não é bem assim, de uma hora para outra.

Aluna 2: Quando eu estava na escola, era bem assim. Não dava para 
entender [...] eles [os professores] falavam de um jeito como se tudo fosse 
muito rápido. Mas ninguém falava “demora muito tempo”, mas você fi cava 
com a impressão de que é rápido.

O entendimento do conceito de sucessão ecológica como um processo 
de substituição de comunidades mais simples para comunidades mais com-
plexas é muito presente nas concepções de alunos, como evidenciou a pes-
quisa da Aluna 2. Pité & Avelar (1996, p.193) explicam que:

A noção de sucessão como um processo ordenado que tende para comuni-
dades mais complexas, mais efi cazes e mais estáveis [...] são padrões baseados 
nos tipos de sucessão que dão origem a comunidades complexas como fl ores-
tas e não são aplicáveis nem a sucessão secundárias em matéria orgânica morta 
como frutos caídos ou cadáveres, nem a sucessões em pedras na zona das marés.

Ao ser questionada a respeito de estar ou não ocorrendo sucessão na ve-
getação local (cerrado) e como ela poderia ocorrer, uma das alunas eviden-
ciou as mesmas difi culdades, relatando que:
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Aluna 2: Ah! Eu acho que a todo momento está ocorrendo sucessão. Não 
uma sucessão num sentido mais amplo, mas eu acho que vai...

E depois, ao ser indagada pela pesquisadora sobre o que signifi caria 
“sentido mais amplo”, a aluna responde:

Aluna 2: Ah! Não sei. Acho que sempre fi ca essa impressão que, sabe, a 
sucessão é em grande escala.

 Ao comentarem que elas mesmas entendiam o conceito de sucessão 
ecológica como um processo linear e estanque, as alunas evidenciaram as 
difi culdades para a compressão do conceito. As alunas discorreram:

Aluna 1: Então a minha ideia é praticamente igual à da maioria. Para mim é 
esse negócio mesmo: sucessão é isso, mas não entendendo como um todo assim, 
sabe, interligando com um monte de coisas, com outros tipos de interação. Para 
mim era aquela coisa estática mesmo. 

Aluna 2: Anteriormente à pesquisa, esses conceitos, para mim, eram exata-
mente os retratados nos livros. Eu não tinha a visão de que existe uma interação 
entre muitas coisas do ambiente. Eu tinha a impressão de que as coisas ocorriam 
separadamente, ou quando eu achava que existia relação entre os processos, eu 
não conseguia fazer extrapolações que não eram retratadas nos livros. 

A difi culdade em entender os conceitos ecológicos que podem ser ex-
plorados a partir do conceito de sucessão está relacionada principalmen-
te à forma como são abordados no contexto de ensino, tanto pelos livros 
didáticos quanto pelos professores de Educação Básica. Fica a impressão 
que a sucessão ecológica é um processo independente das interações ecoló-
gicas, do fl uxo de energia que se distribui ao longo das cadeias alimentares, 
dos ciclos biogeoquímicos. Estes são abordados em momentos distintos, 
e poucas vezes encontramos referências que ressaltam a interdependência 
entre eles. 

As distorções conceituais verifi cadas estão entre as razões colocadas por 
Pité & Avelar (1996, p.195) para ressaltarem que o conceito de sucessão 
ecológica é hoje encarado com mais reserva. Para as autoras, muitas vezes 
prefere-se a utilização do termo “dinâmica da vegetação” (ou da comunida-
de, ou do ecossistema), por não carregar tantos pressupostos teóricos, não 
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procurando teorias globalizantes, mas expondo os mecanismos dos vários 
tipos de sucessão. Colocam que o processo da sucessão ecológica depende 
de três fatores principais que vão condicionar o resto:

(1) um local onde possa ocorrer; (2) espécies que aí possam surgir, ou porque já 
estavam presentes sob forma de sementes, ovos, etc., ou porque lá conseguiram 
chegar; (3) características das espécies presentes, em termos de suas tolerâncias 
físicas, dos seus padrões de sobrevivência e reprodução, das suas capacidades 
competitivas, etc. Estes fatores determinarão quem substituirá quem, quando 
e como (Pité & Avelar, 1996, p.195-196).

A partir do momento que tais pressupostos não fazem parte do repertó-
rio conceitual de alunos em formação inicial, difi cilmente serão explorados 
durante o ensino. Foi necessário às alunas explorarem o conceito de sucessão 
ecológica como objeto de pesquisa para que pudessem entendê-lo melhor. 

Difi culdades metodológicas

As principais difi culdades encontradas pelas alunas ao desenvolverem 
suas pesquisas foram explanadas ao longo do processo e durante as entre-
vistas individuais fi nais.

Durante o processo de orientação das pesquisas, foi recorrente a pro-
blemática de trabalhar esse conceito com alunos de Ensino Médio, de 
maneira a minimizar as concepções distorcidas apresentadas. As alunas 
evidenciavam difi culdades em propor algo que suprisse as distorções con-
ceituais apontadas nos livros didáticos, e assim foi necessária uma interven-
ção mais enfática da orientadora, sugerindo a elaboração de um esquema 
interpretativo. 

Percebemos que as difi culdades metodológicas estão relacionadas à or-
ganização e análise dos dados da pesquisa qualitativa, buscando cumprir 
os objetivos propostos. A colocação sobre a pertinência de uma orientação 
dirigida, ressaltando seus pontos positivos, reforça a necessidade desse pro-
fi ssional durante a elaboração de pesquisas, ainda mais quando nos referi-
mos às pesquisas qualitativas que exploram o contexto educacional e que se 
referem a uma interface metodologia/conceitos científi cos. A maioria dos 
alunos se engaja em pesquisas laboratoriais quantitativas logo no início do 
curso, e as poucas oportunidades de desenvolverem pesquisas sobre ensino 
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acabam sendo desperdiçadas. O aluno que frequenta um curso de Licencia-
tura em Ciências Biológicas deve, além de dominar os conceitos específi cos 
dessa ciência, saber explorar as diversas formas de transposição didática, 
pois serão futuros professores. 

Avanços conseguidos 

Percebemos na análise dessa categoria que avanços conseguidos, ou não, 
estão relacionados às categorias Difi culdades Conceituais e Difi culdades 
Metodológicas. Percebemos que Aluna 1 apresentou durante todo o proces-
so difi culdades em relação à compressão do conceito de sucessão ecológica. 
Pareceu muito difícil à aluna desenvolver a parte teórica e prática da pesqui-
sa, que consistia na exploração do conceito teoricamente, no levantamento 
de dados da vegetação específi ca (cerrado) e principalmente na organização 
desses elementos em um esquema e texto explicativo sob nova abordagem. 
Neste contexto, o material didático apresentado em cumprimento dos obje-
tivos propostos pela Aluna 1 teve efetiva participação da Aluna 2. Esse tra-
balho foi relevante para o trabalho de ambas, pois durante sua elaboração, 
as alunas discutiram questões pertinentes para a proposição do esquema 
que pudesse minimizar as críticas feitas por elas nos exemplos analisados. 

Ao realizar pesquisa com os alunos do Ensino Médio, a Aluna 2 colocou 
à prova suas próprias concepções e teve que recorrer à teoria para embasar 
as hipóteses levantadas acerca das concepções dos alunos. 

É possível perceber que a Aluna 1 apresentou, ainda na entrevista indi-
vidual fi nal, restrições ao entendimento do conceito de sucessão. Já a Aluna 
2 se colocou com maior entendimento do conceito, mesmo sobre sua inter-
dependência com outros conceitos ecológicos e biológicos, sua abordagem 
no contexto de ensino, arriscando até uma refl exão a cerca da epistemologia 
da ecologia, referindo-se às diversas teorias defendidas pelos pesquisadores 
da área. 

Conclusões 

 A pesquisa realizada permite-nos tecer algumas conclusões sobre a for-
mação de professores de Biologia.
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 Percebemos que o ensino de Ecologia tal como vem sendo ensinado na 
escolaridade básica não facilita a compreensão conceitual, pois os conceitos 
são abordados isoladamente, e não são dadas aos alunos possibilidades de 
os reagruparem em uma rede conceitual mais complexa, características de 
processos ecológicos e biológicos. Os alunos devem ser expostos a situações 
que permitam, ao fi nal do estudo de um conceito que lhes foi apresentado 
por partes ou fases, o entendimento do processo como um todo. Se os prin-
cipais meios dessa formação conceitual, isto é, os professores e os manuais 
didáticos, não lhes derem essa orientação, difi cilmente conseguirão estipu-
lar relações mais complexas entre os fenômenos apresentados. 

Ao longo das orientações, nos deparamos com as difi culdades metodo-
lógicas das alunas, como, por exemplo, ao propor um esquema e texto ex-
plicativo para o processo de sucessão ecológica. Foi possível perceber que 
as críticas feitas por elas aos manuais didáticos analisados tinham proce-
dência, e realmente poderiam causar distorções conceituais. Mas, à medida 
que precisavam discutir teoricamente o conceito, faltavam subsídios para 
apresentação de propostas que suprissem essa distorção. Assim, evidencia-
ram-se as difi culdades conceituais, remetidas às próprias falhas de forma-
ção conceitual. 

Apesar das difi culdades apontadas, podemos verifi car que o trabalho de 
iniciação científi ca permitiu um exercício teórico metodológico importante 
na formação inicial dessas alunas. Entendemos que houve um avanço, prin-
cipalmente porque as alunas objetivaram trabalhar conceitos ecológicos 
juntamente com a avaliação de materiais didáticos e a proposição de outras 
formas de ensinar. Tal conjunto de fatores deve servir de base para outros 
trabalhos da mesma natureza, pois demonstram uma potencialidade de ar-
ticular elementos fundamentais para o exercício de transposição didática.
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