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A distinção entre a ecologia de populações e 
ecologia evolutiva e a dicotomia próximo-remoto 

Máida Ariane de Mélo * 

 
Resumo: A Biologia é uma ciência bastante complexa, que envolve várias 
áreas do conhecimento. Para melhor entendê-la, Ernst Mayr aponta a 
necessidade de os biólogos compreenderem as questões das quais se ocupam 
em suas investigações, sendo fundamental reconhecer dois campos distintos: 
a biologia funcional e a biologia evolutiva. A primeira procura responder 
indagações do tipo “como?”. Para isso estuda os organismos, seus órgãos, 
sua fisiologia, todas estas, causas próximas, com as quais se podem fazer 
experimentos. Já, a segunda, faz indagações do tipo “por quê?”, com o 
objetivo de esclarecer as mudanças que os organismos sofrem através do 
tempo; por isso, se ocupa de causas remotas, as quais nem sempre são 
passíveis de experimentação. Este artigo pretende mostrar, por meio de uma 
breve revisão teórica, que ao ingressar no campo da ecologia evolutiva já 
estamos abordando o campo da biologia evolutiva, enquanto que ao tratar 
da ecologia de populações, o que se pretende é responder questões ligadas à 
autoecologia e à fisiologia dos organismos. Para tanto, é preciso distinguir as 
explicações biológicas baseadas em causas remotas, das explicações 
biológicas baseadas em causas próximas, esclarecer a diferença existente 
entre o modo ecológico e o modo evolutivo de considerar as populações e 
diferenciar os experimentos feitos no campo da ecologia evolutiva dos 
realizados no campo da ecologia de populações. Isso permitirá reconhecer a 
relevância da dicotomia para correta compreensão epistemológica da 
ecologia e da estrutura das ciências biológicas.   
Palavras-chave: causas próximas; causas remotas; ecologia de populações; 
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The distinction between population ecology and evolutionary ecology 
and the proximate-ultimate polarity 

Abstract: Biology is a complex science that involves several areas of 
knowledge. To understand it better, Ernst Mayr points out the need for 
biologists to understand the issues involved in their investigations, being 
essential to recognize two distinct camps: the functional biology and evolu-
tionary biology. The first seeks to answer questions such as “how?” For this, 
study the organisms, organs, physiology, all these, proximate causes, with 
which you can do experiments. Already, the second makes inquiries such as 
“why?”, in order to clarify the changes that organisms undergo over time, 
that is why, deals with ultimate causes, which are not always amenable to 
experimentation. This article intends to show, through a brief theoretical 
revision, that when entering the field of evolutionary ecology we are already 
approaching the field of evolutionary biology, while in dealing with the ecol-
ogy of populations, the intention is to answer questions related to autoecol-
ogy and physiology of organisms. In order to do so, it is necessary to distin-
guish the biological explanations based on remote causes, of the biological 
explanations based on near causes, to clarify the difference between the 
ecological way and the evolutionary way of considering the populations, and 
to differentiate the experiments made in the field of evolutionary ecology 
from those realized in the field of population ecology. This will allow us to 
recognize the relevance of the dichotomy for correct epistemological under-
standing of the ecology and the structure of the biological sciences. 

Key-words: proximate cause; ultimate cause; populations ecology; 
evolutionary ecology; experiments. 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Ernst Mayr “a palavra biologia sugere uma ciência 
unificada. Entretanto, estudos recentes têm deixado cada vez mais 
claro que a biologia é uma área muito complexa”, diversificada e 
múltipla (Mayr, 1961, p. 83). Desde a Antiguidade, o estudo dos seres 
vivos se ocupou basicamente de aspectos médicos (incluindo a 
fisiologia) e da história natural, dois rótulos que podem ser 
considerados ainda adequados, porque atualmente englobam os dois 
campos chamados de “biologia funcional e biologia evolutiva” (Mayr, 
1961; 1998). À primeira vista, pode-se afirmar “que a palavra biologia 
é uma etiqueta para [esses] dois campos muito separados que diferem 
enormemente em metodologia [...] e conceitos básicos” (Mayr, 1961, 
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p. 83). Contudo, é essencial reconhecer que ambos possuem muitos 
pontos em comum e de sobreposição, de modo que qualquer biólogo 
deve conhecê-los e apreciá-los, pois, em algum momento de sua 
investigação, “se ocupará de problemas tanto de um como de outro 
campo” (ibid.).      

Considerando essa complexidade dos sistemas biológicos, no que 
diz respeito à constituição da ecologia enquanto disciplina acadêmica, 
Jessica Gurevitch,  Samuel M. Scheiner e Gordon A. Fox afirmam 
que  “a ecologia carrega consigo uma vasta gama de outros campos 
da ciência [...]”, alguns deles englobados ou se sobrepondo “à 
geologia, geografia, climatologia, ciência do solo, biologia evolutiva, 
genética, estatística e a outros ramos da matemática, da sistemática, 
do comportamento, da fisiologia, da biologia do desenvolvimento, 
da biologia molecular e da bioquímica” (Gurevitch, Scheiner & Fox, 
2009, p. 11, sem ênfase no original). Também para Roger Dajoz, a 
atenção dos pesquisadores dirige-se a níveis de organização muito 
diferentes: “os organismos, as populações e as comunidades, as 
biocenoses e os ecossistemas, as paisagens e, finalmente, o conjunto 
da biosfera” (Dajoz, 2005, p. v). Contudo, alguns ecólogos “têm uma 
concepção mais restritiva de sua ciência que limitam ao estudo dos 
ecossistemas. Consideram o estudo das populações como uma 
disciplina distinta e excluem a ecologia dos organismos ou a 
autoecologia, que se identifica com a fisiologia e a biogeografia” 
(ibid.).  

Vale lembrar que, muito além de uma ciência descritiva “baseada 
em observações de campo sobre que bichos e que plantas estão em 
cada lugar” (Fernandez, 2010, p. 11), hoje, a ecologia é “uma ciência 
rica em conceitos elaborados, teorias complexas, modelos 
matemáticos detalhados” (ibid.), que “faz frequente uso de 
experimentos de laboratório e de campo para testar hipóteses 
enunciadas com rigor” (ibid.). E, para compreender o pensamento 
ecológico, a biologia evolutiva desempenha um papel essencial, pois 
estuda os fenômenos ecológicos relacionados à evolução (Gurevitch, 
Scheiner & Fox, 2009), que, como afirmou Gordon H. Orians, 
“parece ser a única teoria real da ecologia” (Orians, 1962, p. 261). De 
fato, pode-se concordar em que “todos os biólogos são unânimes em 
reconhecer na evolução dos organismos um processo fundamental 
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sem o qual a compreensão do mundo vivo seria impossível” (Dajoz, 
2005, p. 210).  

No discurso habitual da ecologia, a distinção entre ecologia de 
populações, uma ciência de causas próximas e que, portanto, faz parte 
da biologia funcional, e a ecologia evolutiva, que a rigor é uma ciência 
de causas remotas e faz parte da biologia evolutiva, pode parecer 
artificiosa e até errônea. Ao analisar a maioria dos manuais de ensino 
de ecologia, pode-se constatar que elas são tratadas simultaneamente, 
o que não chega a ser surpreende quando se considera o fato de que a 
filosofia da ecologia é um dos campos menos desenvolvidos da 
filosofia da biologia, e que, em decorrência disso, a distinção entre 
ecologia evolutiva e ecologia de populações ainda precisa ser 
assinalada e estabelecida com clareza. Isso permitirá, ao menos em 
parte, uma correta compreensão epistemológica da estrutura das 
ciências biológicas, além de evitar confusões e polêmicas estéreis 
surgidas de uma incompreensão da distinção entre ambos os campos 
de estudo ecológicos.       

Além disso, essa demarcação também é importante para a filosofia 
da biologia, porque ela permite entender melhor a dicotomia 
próximo-remoto. Nesse sentido, nossa referência fundamental, mas 
não excludente, será a distinção entre “explicações biológicas por 
causas próximas” e “explicações biológicas por causas remotas”, 
conforme a formulação de Ernst Mayr (1961). Para John Beatty 
(1994), ao propor essa distinção, Mayr contribuiu fundamentalmente 
para legitimar a filosofia da biologia como um campo de investigação.  

Apesar de considerar atentamente as críticas que a dicotomia 
próximo-remoto vem sofrendo ao longo dos anos, que apontam para 
a necessidade de sua reestruturação e reformulação, o que defenderei 
nas linhas que seguem, e de acordo com Gustavo Caponi, é que, 
tanto a dicotomia quanto a distinção entre biologia funcional e 
biologia evolutiva, “merecem ser preservadas” (Caponi, 2008, p. 123).  

Primeiramente, distinguirei as explicações biológicas baseadas em 
causas remotas das explicações biológicas baseadas em causas 
próximas, para, em seguida, esclarecer a diferença existente entre o 
modo ecológico e o modo evolutivo de considerar as populações, 
além de diferenciar os experimentos feitos no campo da ecologia 
evolutiva dos realizados na ecologia de populações. Desse modo, 
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mostrarei que ao ingressar no campo da ecologia evolutiva já estamos 
abordando o campo da biologia evolutiva, enquanto que ao tratar da 
ecologia de populações, o que se pretende é responder questões 
ligadas à autoecologia e a fisiologia dos organismos. A última seção 
do artigo aponta um caminho para melhor compreender as causas 
remotas, sendo assim, uma alternativa à caracterização imprecisa que 
Ernst Mayr fez em 1961 e que suscitou muitas críticas à dicotomia 
próximo-remoto. É por meio da argumentação desenvolvida nesse 
tópico, que – em tempo, ainda está em construção – afirmarei, assim 
como o faz Caponi, que a dicotomia é “um recurso conceitual válido 
e insubstituível para entender a especificidade da biologia evolutiva” 
(Caponi, 2013, p. 197). 

2 BIOLOGIA FUNCIONAL X BIOLOGIA EVOLUTIVA 

Começo por caracterizar a biologia funcional que, de acordo com 
Ernst Mayr, pretende responder perguntas do tipo “como? Como 
funciona algo?”, e por isso se aproxima da física e da química, uma 
vez que “a técnica principal do biólogo funcional é o experimento”, 
analisando a “operação e interação de elementos estruturais, desde 
moléculas até órgãos e indivíduos completos” (Mayr, 1961, p. 83). 
Assim, 

[...] o biólogo funcional tenta isolar o componente particular que 
estuda, e num dado momento do seu estudo, trata com um só 
indivíduo, ou um só órgão, ou uma só célula, ou uma parte da célula. 
Tenta eliminar ou ao menos controlar todas as variáveis, e repete seu 
experimento em condições variáveis e constantes até que se 
convença de que tenha esclarecido a função do elemento que estuda. 

(Mayr, 1961, p. 83) 

Apesar das limitações desse método e embora as aproximações 
com a física e com a química aconteçam de um modo simplista, elas 
são necessárias para que o biólogo funcional alcance seus objetivos e 
possam ser justificadas pelo êxito das investigações nas áreas de 
bioquímica e biofísica (Mayr, 1961). 

 Quanto ao biólogo evolutivo, que pretende responder perguntas 
do tipo “por quê?”, ao tentar respondê-las, deve estar atento para a 
ambiguidade da pergunta:  
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[...] “por quê?” pode querer dizer “como foi?”, mas também pode ter 
o significado finalista de “para quê?”. Quando o evolucionista se 
pergunta “por quê?” sempre tem em mente o histórico “como foi?” 
(Mayr, 1961, p. 84) 

Assim, ainda para Mayr, a principal preocupação do biólogo 
evolutivo é: 

[...] encontrar as causas das características existentes nos organismos 
e em particular as adaptações que os organismos têm sofrido através 
do tempo. [Isso porque] o biólogo evolutivo está maravilhado com a 
enorme diversidade do mundo orgânico. (Mayr, 1961, p. 84) 

Para ele, interessa:  

[...] conhecer as razões da existência, assim como o caminho pelo 
qual se logrou essa biodiversidade. Estuda as forças que produzem as 
mudanças na fauna e na flora (em parte documentada pela 
paleontologia), e estuda os passos pelos quais as adaptações 
milagrosas tão características do mundo orgânico, têm evoluído. 

(Mayr, 1961, p. 84) 

Ou ainda, tomando outro exemplo pertinente, e que discutirei 
mais adiante, da Genética: pode-se dizer que o biólogo funcional está 
interessado na “decodificação da informação [...] que contém o DNA 
do zigoto já fertilizado” (Mayr, 1961, p. 84), enquanto que o biólogo 
evolutivo “se interessa pela história desses programas de informação 
e pelas leis que controlam as mudanças desses programas de geração 
em geração” (ibid.). 

3 A DISTINÇÃO ENTRE CAUSAS PRÓXIMAS E CAUSAS 
REMOTAS 

Para esclarecer a questão, Ernst Mayr prossegue exemplificando 
os motivos da migração das aves da espécie Sylvia atricapilla, 
enumerando as seguintes possibilidades: 1) uma causa ecológica, pois se 
não migrar na época adequada, a ave poderá morrer de fome no 
inverno; 2) uma causa genética, significando que na história evolutiva de 
sua espécie, a ave adquiriu uma constituição genética que lhe permite 
responder de modo adequado às variações ambientais; 3) uma causa 
fisiológica intrínseca, no caso, a foto-periodicidade, ou seja, a ave está 
pronta para migrar quando a quantidade de luz do dia “baixa a um 
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certo nível”; 4) uma causa fisiológica extrínseca, condições climáticas, 
como uma diminuição da temperatura, afetam a ave que já estava 
fisiologicamente disposta a iniciar sua migração (Mayr, 1961, pp. 85-
86). 

Ao observar as quatro causas da migração dessa espécie, é possível 
perceber que as causas fisiológicas (números 3 e 4), ou seja, a 
interação entre foto-período e baixa temperatura, podem ser 
chamadas de causas próximas da migração, enquanto que as outras 
duas – a falta de alimentação durante o inverno e a constituição 
genética da ave (números 1 e 2) são as causas remotas (Mayr, 1961).  

É evidente que aos biólogos funcionais cabe analisar as causas 
próximas, enquanto que: 

[...] aos biólogos evolutivos interessa a análise de causas remotas. Isto 
sucede com quase todos os fenômenos biológicos que queiramos 
estudar. Sempre há um grupo de causas próximas e um grupo de 
causas remotas; ambos têm que ser explicados e interpretados para 
compreender completamente um fenômeno dado. (Mayr,1961, p. 86) 

Em outras palavras, pode-se dizer que as causas próximas: 

[...] governam as respostas dos indivíduos (e seus órgãos) a fatores 
imediatos do ambiente, enquanto que as causas remotas são 
responsáveis pela evolução do programa de informação do DNA, 
com o qual estão dotados todos os indivíduos, de todas as espécies. 
(Mayr,1961, p. 86) 

Para Mayr, causas que têm uma história são incorporadas ao 
sistema através da atuação da seleção natural no decorrer de milhares 
de gerações (Mayr, 1961). Assim, “todas as formas de evolução, e em 
particular a seleção natural, se dão em biopopulações [e] tudo que diz 
respeito às populações interessa aos evolucionistas” (Mayr [2001], 
2009, p. 147). 

4 CRÍTICAS À POLARIDADE PRÓXIMO-REMOTO 

André Ariew assinala que da forma como foi apresentado por 
Ernst Mayr, o conceito de causas remotas é, para este, sinônimo de 
seleção natural (Ariew, 2003). De fato, essa análise parece consistente 
com a ideia de que a teoria da seleção natural nos conduz ao estudo 
de: 
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[...] como as relações dos organismos com seu ambiente (causalidade 
próxima) impactam na evolução (causalidade remota), gerando 
mudança evolutiva, e como essa mesma relação tem evoluído como 
efeito da seleção natural. (Caponi, 2008, p. 138) 

Contudo,  

[...] ainda que seja certo que para a Teoria da seleção natural os 
fenômenos evolutivos são sempre fenômenos populacionais, isso não 
implica que todo fenômeno populacional seja um fenômeno 
evolutivo nem tampouco que qualquer variável que tenha efeitos 
nesse domínio seja, por si, um fator evolutivo ou uma causa remota. 
(Caponi, 2008, p. 126) 

Gustavo Caponi argumenta ainda que: 

[...] é na sua apresentação da chamada causa ecológica do 
comportamento em questão, onde, me parece, Mayr propicia, ou põe 
em evidência, uma identificação incorreta entre fatores ecológicos e 
fatores evolutivos. (Caponi, 2008, p. 129)  

Ao apontar o fator ecológico como uma causa remota, a análise de 
Caponi indica que “Mayr parece sugerir que todo fator ambiental que 
afete o ciclo vital de um organismo constitui uma pressão seletiva; e 
isso [...] constitui um erro” (Caponi, 2008, p. 130). Ademais,  

[...] uma análise ecológica, em síntese, não configura, por si mesma, 
uma análise evolutiva e a identificação da relevância de uma 
característica na ecologia, ou no ciclo vital de um ser vivo, não é o 
mesmo que explicar tal característica em termos de causas remotas. 
(Caponi, 2008, p.132) 

No exemplo da migração da ave Sylvia atricapilla reproduzido 
acima, não é difícil passar do fator ecológico para o fator evolutivo, 
de um modo imediato “[...] é quase inevitável não fazer essa 
identificação”; entretanto, para “uma elucidação epistemológica do 
conceito de causa remota, devemos tentar evitá-la” (Caponi, 2008, p. 
130). Nesse sentido, o mesmo autor diz que é útil comparar as quatro 
questões propostas por Ernst Mayr com as quatro questões 
formuladas por Niko Tinbergen (Tinbergen, [1963], 2009) ao abordar 
o comportamento animal: 1) Função: para que é este 
comportamento?; 2) Mecanismo: como é alcançado tal 
comportamento?; 3) Desenvolvimento: como é que o 
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comportamento se desenvolve?; 4) Evolução: de onde vem o 
comportamento? (Barnard, 2004).  

De acordo com Gustavo Caponi, Ernst Mayr diria que a quarta 
pergunta se refere às causas remotas do comportamento, enquanto a 
segunda e a terceira, se referem às causas próximas, já que abrangem 
as causas fisiológicas intrínsecas e extrínsecas do comportamento de 
Sylvia atricapilla; porém, ao seguir o seu raciocínio, percebe-se que o 
problema está na primeira das quatro perguntas, pois “teríamos que 
dizer que se trata de uma pergunta por causas remotas; e, portanto, de 
uma pergunta pela evolução desse comportamento” (Caponi, 2008, p. 
131).  

Apesar da classificação de Niko Tinbergen “ser redundante e 
desordenada” quanto à questão número um, há que se considerar o 
que ele estava querendo dizer quando aludia, na primeira questão, “à 
influência que um comportamento pode ter na sobrevivência, ou no 
êxito, de um animal” (Caponi, 2008, p. 131). Ele supôs “uma 
distinção clara entre a análise de como um comportamento pode 
contribuir ao êxito de um animal individual, e, o estudo das pressões 
seletivas presentes e passadas envolvidas na história evolutiva de sua 
espécie” (Tinbergen, 1979, p. 100-101, apud Caponi, 2008, p. 131). Há 
diferença entre analisar uma vantagem ecológica que determinada 
característica anatômica ou comportamento pode ter para um animal, 
como no caso da Sylvia atricapilla, e “fazer inferências sobre essas 
particularidades” (ibid.): no primeiro caso, é suficiente analisar o 
ambiente onde o animal desenvolve sua existência, enquanto que no 
segundo se busca determinar a história das pressões seletivas que 
levaram à conformação de determinado traço.  

Ainda, o estudo de indivíduos que não pertencem à mesma 
espécie pode resultar em pontos de vista diferentes. Ao analisar livros 
de autores como David Lack, Herbert George Andrewartha e L. 
Charles Birch, Gordon H. Orians identifica como aqueles autores 
recorrem ao conceito de causas próximas e causas remotas: enquanto 
a abordagem de Lack: 

[...] enfatiza a necessidade de reconhecer a distinção entre causas 
próximas e remotas, atribuindo às causas remotas a chave para 
explicar as adaptações nas populações, Andrewartha e Birch 
enfatizam as causas próximas. (Orians, 1962, p. 258)  
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Isso se deve ao fato de que, enquanto Lack estudava aves,  
Andrewartha e Birch estudavam insetos. Daí a importância e a 
necessidade de considerar a autoecologia de cada organismo (Orians, 
1962, p. 259). 

Além disso, é preciso comparar os procedimentos experimentais 
adotados na biologia funcional e na biologia evolutiva. 
Diferentemente de Ernst Mayr e François Jacob, que se limitam a 
reconhecer a biologia evolutiva como preponderantemente 
observacional e que recorre a procedimentos experimentais de modo 
mais ou menos fragmentado ou rigoroso, é necessário analisar esses 
procedimentos e “as variáveis sobre as que os mesmos operam, para 
ver o que é que os diferencia daqueles que podem ser seguidos por 
um fisiologista, um embriologista ou um biólogo molecular” (Caponi, 
2003, p. 63). Isso possibilitará o encontro de “uma pauta para traçar 
com maior nitidez a linha demarcatoria que separa esses dois grandes 
domínios da investigação biológica” (ibid.), sem esquecer que existe 
uma diferença radical “entre operar sobre variáveis populacionais e 
operar sobre varáveis ecológicas” (ibid.). 

5 EXPERIMENTOS EM ECOLOGIA 

De acordo com Jessica Gurevitch,  Samuel M. Scheiner e Gordon 
A. Fox, “os experimentos [no sentido mais amplo da palavra]1 
ecológicos podem ser classificados em três grandes tipos: de 
manipulação, natural e observacional” (Gurevitch, Scheiner & Fox, 
2009, p. 4). Para esses autores, os “experimentos de manipulação ou 
controlados são aqueles que a maioria de nós considera como 
experimentos: uma pessoa manipula o mundo de alguma forma e 
procura por um padrão na resposta”. Por exemplo, um ecólogo pode 

                                                      
1 Nesse ponto é importante esclarecer que a discussão a seguir têm como referência 
os autores Caponi (2003) e Gurevitch, Scheiner e Fox (2009). No primeiro artigo, o 
autor distingue estritamente experimento de observação, enquanto que os autores do 
segundo adotam o termo “experimento observacional”, utilizando a palavra 
experimento no seu sentido mais amplo: “o teste de uma ideia” (ibid.). Contudo, os 
autores dos dois trabalhos definem do mesmo modo e com a mesma precisão o 
experimento controlado, como aquele que envolve manipulação e controle de 
varáveis pelo experimentador. 
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se interessar em saber os efeitos de diferentes tipos de nutrientes no 
crescimento de uma espécie vegetal; para testar sua hipótese, ele pode 
cultivar diversos grupos de plantas e fornecer um diferente 
tratamento nutricional para cada um deles, para depois medir o 
tempo de maturação e o tamanho final; esse experimento poderia ser 
feito em um ambiente controlado, como uma câmara de crescimento, 
uma casa de vegetação, um canteiro experimental ou em um sítio de 
campo (ibid.). 

Mas todas essas possibilidades para o experimento trazem à tona 
alguns conflitos: se o experimento for “conduzido em um laboratório 
ou em uma câmara de crescimento, o ecólogo é capaz de controlar a 
maioria das fontes de variação de modo que as diferenças entre os 
tratamentos podem ser claramente atribuídas aos fatores em estudo 
no experimento” (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 5). Esses tipos 
de experimentos controlados exemplificam o método científico da 
forma como ele foi concebido por Francis Bacon no início do século 
XVII e são o “esteio da maior parte da biologia celular e molecular, 
assim como das ciências físicas” (ibid.), aplicados na biologia 
funcional, ocupando-se, portanto das causas próximas. 

Se um experimento é conduzido em campo, ele é mais realístico, 
mais natural, embora muitos fatores possam variar de forma não-
controlada; os únicos fatores controlados são os objetos de estudo.  

A variação devido a fatores que não sejam os experimentais é 
distribuída de forma aleatória entre as repetições, e as conclusões são 
baseadas no uso de inferência estatística. [...] Assim, podem ser 
conduzidos em muitas situações e não são restritos ao campo. 
(Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 5) 

Ronald Fischer foi quem desenvolveu esse tipo de experimento, 
no início do século XX (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 5). Para 
os mesmos autores, os procedimentos de manipulação têm algumas 
limitações: eles podem ser afetados pelos artefatos utilizados ou, 
como no caso da ecologia que comumente se preocupa com padrões 
que ocorrem ao longo de grandes escalas de espaço e de tempo, pode 
ser impossível fazer um experimento controlado. 

Já, os experimentos naturais são causados por uma ocorrência 
natural, quando, por exemplo,  
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[...] uma espécie pode se tornar extinta em uma região, uma erupção 
vulcânica pode desnudar uma área, ou uma inundação pode 
desestruturar o leito de um rio; [...] o ecólogo compara o sistema 
alterado com o mesmo sistema antes da mudança ou com um similar 
inalterado. (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 5-6) 

Quanto aos experimentos de observação, consistem no estudo 
sistemático da variação: “tais observações ou medidas são 
experimentos se um ecólogo inicia com uma ou mais hipóteses 
(previsões) a serem testadas” (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 7).  

Uma limitação dos experimentos observacionais está ligada ao 
fato de que na natureza vários fatores podem estar estreitamente 
correlacionados, tornando difícil determinar qual deles é a causa do 
padrão observado (Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009). Não se pode 
esquecer que “os experimentos são melhores que correlações, mas 
quando eles envolvem sistemas ecológicos no campo, a eliminação da 
ambiguidade nunca é garantida” (Begon, Townsend & Harper, 2007, 
p. 423). Todavia, isso não quer dizer que os experimentos 
observacionais não tenham rigor científico, pois “repetidos no espaço 
ou no tempo acrescentam confiança às nossas conclusões” 
(Gurevitch, Scheiner & Fox, 2009, p. 7).   

Há uma longa história por trás do desenvolvimento experimental, 
mas, de maneira geral, pode-se dizer que ele consiste em observar o 
desenvolvimento das transformações de organismos em condições 
escolhidas pelo experimentador, na maioria dos casos, no laboratório, 
sendo limitada pelo número de organismos e gerações que este pode 
manipular (Morange, 2011). O potencial de tais estudos foi revelado 
por Richard Lenski, ao escolher bactérias e bacteriófagos para 
desenvolver experimentos de longa duração (ibid.). A utilização desses 
microrganismos, aliada ao desenvolvimento de tecnologias de 
sequenciamento rápido e barato do DNA, permitiu a caracterização 
exata das modificações genéticas que estavam ocorrendo nessas 
populações, tornando os resultados do desenvolvimento experimental 
totalmente exploráveis (ibid.).  

Pensar na sequência da estrutura da molécula de DNA, mais 
precisamente, de um gene, em uma cepa de bactérias geralmente 
suscita dois tipos de interrogação: a primeira pergunta pode referir-se 
ao desempenho funcional desse gene, ou seja, que proteína ele 
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codifica; e indo mais além, pode-se perguntar qual é a função dessa 
proteína para o funcionamento de cada um desses organismos, para 
saber “como é que esse gene e a proteína por ele codificada intervêm 
e se integram na trama de causas próximas que materializam a 
autopoiese celular” (Caponi, 2003, p. 65).  

Outra indagação possível sobre o mesmo fenômeno pertence ao 
campo das causas remotas: sabendo a função do gene e da proteína 
que ele codifica, e supondo que o gene tenha sofrido uma alta taxa de 
mutação, interrompendo a divisão celular e impedindo a reprodução 
dessas bactérias, verifica-se a seguir, em outra cepa de bactérias que 
deu origem àquelas, mas que vive em outro hábitat e possui um gene 
ligeiramente diferente, que o processo de reprodução segue 
normalmente nesta última cepa. Então, pode-se querer saber: por que 
existe essa diferença entre as cepas de bactérias? (Caponi, 2003).  

Para responder a questão acima, primeiramente poder-se-ia 
recorrer à teoria da seleção natural. Darwin diz: “eu chamei esse 
princípio, pelo qual cada pequena variação, se útil, é preservada, pelo 
termo de Seleção Natural” (Darwin [1876], 1988, p. 51). Ao 
introduzir esse conceito para explicar a diversificação das formas 
vivas partindo de um ancestral comum, Darwin propõe que a seleção 
natural seja o mecanismo que a natureza se utiliza para produzir e 
preservar “o ajuste dos organismos às suas condições de existência”, ou 
seja, a adequação dos organismos às suas exigências ambientais 
(Caponi, 2010a, p. 9). 

A partir daí, surgem diferentes hipóteses testáveis: esse gene 
mutante realiza sua função “a um custo energético menor que seu 
variante mais seguro e que esse é todo o custo que, por seu 
metabolismo ou pelos recursos disponíveis em seu ambiente, [a] 
bactéria pode sustentar” (Caponi, 2003, p. 65). Outras conjecturas 
podem aludir às vantagens seletivas que uma alta taxa de variabilidade 
comportaria para bactérias que se proliferam em ambientes que 
sofrem constantes mudanças, ainda que essa variabilidade “suponha 
também a possibilidade de mutações letais” (ibid.).  

Pelo que foi exposto acima, nota-se que o desenvolvimento 
experimental também levanta a possibilidade de se estimar a 
importância relativa do acaso, da seleção natural e da história em um 
processo evolutivo (Morange, 2011). Mais do que discutir explicações 
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adaptacionistas, precisamos distinguir claramente o que cada uma das 
duas perguntas propostas nesse exemplo busca responder (Caponi, 
2003). É importante destacar, conforme Michel Morange, que a 
acumulação de sequências do genoma, um progresso feito no campo 
da biologia funcional, teve um impacto direto sobre a biologia 
evolutiva, pois ao “submeter os cenários evolutivos a testes 
experimentais, a biologia funcional, juntamente com simulações, pode 
contribuir para tornar a biologia evolutiva mais rigorosa” (Morange, 
p. 72).  

É isso o que percebemos no exemplo sobre a mariposa Heliothis 
virescens, citado por Jonathan Weiner em sua célebre obra O bico do 
tentilhão (Weiner, 1995). O autor descreve os estudos feitos em 
laboratório por Martin Taylor, que extrai o DNA dessa espécie, a fim 
de verificar o que tornou essas mariposas, que “atacam” as plantações 
de algodão nos Estados Unidos, resistentes a todos os tipos de 
praguicidas já conhecidos. As mariposas viviam em florestas, se 
alimentando de ervas silvestres, até que, em meados de 1940, os 
agricultores começaram a pulverizar suas lavouras com DDT 
(diclorodifeniltricloroetano), o que provocou a morte de muitos 
insetos, bem como dos pássaros que deles se alimentavam, deixando 
os campos de algodão praticamente vazios, um espaço que algumas 
mariposas vindas da floresta e que resistiram ao inseticida souberam 
aproveitar (Weiner, 1995).   

Ao surgir o primeiro caso de resistência ao DDT, “os geneticistas 
estudaram o problema no laboratório utilizando moscas domésticas” 
(Weiner, 1995, p. 262), e descobriram que elas eram portadoras de 
um gene mutante, ao qual deram o nome de kdr (knockdown resistence); 
“este único gene dava resistência ao DDT e a todas as suas variantes” 
(ibid.). Posteriormente, foram realizados estudos com espécies de 
Drosophila melanogaster, a mosca das frutas, e ao sequenciar seu 
genoma, os pesquisadores descobriram uma mutação genética 
responsável por alterar uma estrutura que se abre e fecha para 
permitir a passagem de sinais nervosos entre as células, chamada de 
canal de sódio; é aí que os inseticidas agem, pois “se um número 
suficiente de canais ficar aberto, a mosca entra em convulsão, depois 
em paralisia e morre” (ibid.).  
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Influenciado por tais resultados, Martin Taylor decidiu procurar 
por esse mesmo gene nas mariposas. Depois de meses de trabalho em 
seu laboratório, ele encontrou um fragmento no genoma da Heliothis, 
que diferia em apenas uma única letra – das mais de duzentas – do 
gene da Drosophila, concluindo que a mariposa “carrega quase 
exatamente o mesmo gene da mosca” (Weiner, 1995, p. 263). Esse é, 
sem dúvida, um extraordinário exemplo de evolução, dentre tantos 
mais que poderiam ser citados. Fundamentalmente, os fenômenos 
estudados pela biologia evolutiva tratam das “mudanças na 
constituição das populações que se registram na sucessão de 
diferentes gerações”, e muitas vezes, para registrar esses efeitos, é 
preciso de grandes períodos de tempo “que escapam aos limites de 
qualquer laboratório” (Caponi, 2003, p. 67).  

Embora haja um vínculo inegável e relevante entre a biologia 
funcional e a tradição experimental de laboratório, enquanto na 
biologia evolutiva essa vinculação acontece com a tradição naturalista 
– “Darwin e seus seguidores imediatos” –, não se pode desconsiderar 
a possibilidade da aplicação de procedimentos experimentais nesse 
último domínio, ainda que em situações muito específicas (Caponi, 
2003, p. 62).  

Ao argumentarem que a biologia evolutiva é basicamente 
observacional, Mayr e François Jacob deixam implícita a concepção 
relativamente estreita que possuem sobre o que se considera um 
procedimento experimental: “para eles, pode tratar-se tanto do teste 
de uma hipótese, quanto de uma operação de medida ou da obtenção 
de um dado a respeito do modo de comportar-se de algum aspecto da 
realidade. No primeiro caso falaremos de um experimento no sentido 
mais estrito da palavra” (Caponi, 2003, p. 69); ao passo que, no 
segundo caso, seja preferível falar em procedimento experimental. 
Porém, o autor continua: 

[...] os dois casos podem ser considerados procedimentos 
experimentais e não puramente observacionais, na medida em que 
eles mesmos suponham a manipulação de algumas variáveis e sejam 
realizados sob o que se pode caracterizar como condições de 
isolamento. (Caponi, 2003, p. 69)  

É conveniente lembrar que nos processos de marcação, soltura e 
recaptura de aves, que usam técnicas de radiotelemetria, de forma 
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alguma podemos dizer que esta é uma manipulação experimental, 
pois a variável que se quer estudar não é controlada ou modificada de 
modo direto e voluntário por aquele que faz as observações (Caponi, 
2003, p. 72). 

É verdade que nem sempre é possível fazer certas manipulações, 
mas  

[...] as comparações com situações análogas observadas na natureza, 
junto com os próprios experimentos, de campo e de laboratório, 
sempre servirão para elucidar os invariantes seletivos envolvidos em 
processos evolutivos, demasiado complexos, ou demasiado amplos, 
espacial ou temporalmente, como para intervir neles de forma 
controlada. (Caponi, 2014b, p. 45) 

Comparar os procedimentos experimentais realizados na biologia 
funcional com aqueles feitos em alguns campos da biologia evolutiva, 
especialmente no domínio da genética de populações, com todo o seu 
rigor matemático e experimental, pode servir para que a fronteira 
entre a biologia evolutiva e a biologia funcional, 

[...] seja vista com maior nitidez e sem confundí-la com essa outra 
fronteira que é a que separaria uma ciência rigorosamente 
experimental de uma ciência predominantemente observacional. 
(Caponi, 2003, p. 87) 

Diferenciar variáveis populacionais e variáveis fisiológicas, sem 
perder de vista que as técnicas utilizadas para observar um fenômeno 
são diferentes daquelas utilizadas para manipulá-lo 
experimentalmente, é relevante para melhor entender a diferença 
entre causas próximas e causas remotas (Caponi, 2003). As causas 
remotas explicam “porque em uma população particular prevalecem 
organismos que exibem um estado, entre dois ou mais estados 
possíveis, de um certo caráter” (Caponi, 2013, p. 202). 

6 PENSAR EM POPULAÇÕES COMO LINHAGENS 

É fundamental esclarecer que a oposição organismo-população 
“somente pode servir como uma primeira aproximação à distinção 
próximo-remoto” (Caponi, 2013, p 202), pois para verificar o 
fenômeno evolutivo, é necessário deixar de “considerar uma 
população como um simples conjunto de organismos que explora e 
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padece certo ambiente, o qual condiciona seu crescimento, sua 
distribuição e sua densidade” (Caponi, 2008, p. 128), e passar a pensar 
nela “como uma linhagem cuja composição vai se alterando, ou 
preservando, ao longo de uma sequência de gerações” (ibid.).  

Assim, em vez de definir uma causa remota “como aquela cujo 
efeito somente se reflete no plano populacional, deveríamos defini-la” 
(Caponi, 2008, p. 128), de modo mais preciso, “como aquela cujo 
efeito somente se reflete com o devir de tais linhagens” (ibid.), uma 
vez que: 

[...] as pressões seletivas não são fatores ambientais que existam 
independentemente das linhagens por elas afetadas. Sua existência e 
sua configuração sempre dependem das alternativas de evolução que 
a própria linhagem gera e aceita; e tal configuração, necessariamente, 
vai se alterando conforme a própria linhagem evolui. (Caponi, 2013, 
p. 197) 

Esclarecer isso é muito importante para “desestimar algumas reticências 

geradas pela dicotomia próximo-remoto” (Caponi, 2013, p. 197). Assim 
entendida, a distinção entre causas próximas e causas remotas “pode 
e deve ser sustentada não obstante o reconhecimento de que nada 
poderia ocorrer no plano evolutivo sem que algo ocorra antes no 
plano dos viventes individuais” (Caponi, 2008, p. 135). Porém, é 
importante reconhecer que “as pressões seletivas” são “somente, um 
tipo de causa remota” (Caponi, 2013, p. 201), dentre outras possíveis; 
não devemos confundi-las com “exigências ou interações ecológicas 
que possam eventualmente suscitar” (ibid., p. 204), um erro que pode 
acontecer quando não se distinguem duas operações cognitivas 
diferentes:  

(1) a análise das interações ecológicas que afetam os organismos 
individuais e aos grupos que eles conformam, e que portanto, se 
inscrevem no domínio de causas próximas; e (2) a identificação dos 
efeitos evolutivos que essas interações podem ter nas linhagens 
desses seres vivos, e que se inscrevem no domínio das causas 
remotas. (Caponi, 2010b, p. 88-89; 2013, p. 204) 

Tais processos ocorrem simultaneamente e em paralelo com todos 
os caracteres de uma linhagem. Novamente, é necessário voltar ao 
exemplo da ave Sylvia atricapilla: se as condições climáticas e a falta de 
alimentação afetassem as aves individualmente, “nunca se poderia 
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falar de uma pressão seletiva que haja propiciado ou sustente esse 
comportamento migratório como resposta adaptativa a esse problema 
estabelecido pelo ambiente” (Caponi, 2008, p. 134). Contudo,  

[...] o fato de existir um hiato e uma clara diferença entre a análise 
ecológica, em termos de causas próximas, sobre o rol biológico2 de 
uma característica, e o traçado de sua história evolutiva em termos de 
causas remotas, não deve nos fazer perder de vista que este último 
não pode existir sem aquele. (Caponi, 2008, p. 134) 

O controle de pragas – especificamente o caso das mariposas do 
gênero Heliothis que abordei na seção “Experimentos em Ecologia” – 
em conjunto com o controle de fatores abióticos, torna possível a 
manipulação e o controle não só do crescimento de certas 
populações, como também permite “controlar, manipular, reverter ou 
acentuar as pressões seletivas que podem incidir sobre tais 
populações. O primeiro é um controle puramente ecológico, mas o 
segundo já é um controle da evolução” (Caponi, 2014b, p. 44). 

Para Gustavo Caponi “entender a dicotomia próximo-remoto em 
termos de uma distinção entre fatores causais que atuam em e sobre os 
organismos e fatores causais que atuam em e sobre as linhagens” 
(Caponi, 2013, p. 203) evidencia “a estreita relação que inevitavelmente 
deve existir entre ambas ordens causais” (ibid.). Também para Ernst 
Mayr, “as duas biologias, decorrentes dos dois tipos de causalidade, são 
marcadamente autossuficientes” (Mayr, 1998, p. 88), mas não devemos 
esquecer que “todos os processos biológicos têm ao mesmo tempo, 
uma causa próxima e uma causa remota” (Ibid., p. 93). 

7 PRESSÕES SELETIVAS: INVARIANTES SELETIVOS E 
INVARIANTES ECOLÓGICOS 

A caracterização imprecisa que Ernst Mayr faz de causa remota, 
ao quase identificá-la como a de um fator ecológico, é alvo de críticas 

                                                      
2
 A noção de rol ou papel biológico tem a ver com a ação ou o uso de um traço orgânico 

no curso da história de seu portador, e seu conhecimento exige algo que não pode 
ser feito no gabinete de um anatomista, pois implica a observação do organismo 
vivendo naturalmente em seu ambiente (Bock & Wahlert, 1998 apud Caponi, 2006, p. 
20). 
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à dicotomia próximo-remoto, como apontei anteriormente. Além 
disso,  

[...] nos fazer perder de vista a diferença entre indagações ecológicas e 
indagações evolutivas, dificulta a compreensão de como fatores 
distintos à luta pela existência, tais como os constrangimentos 
ontogenéticos, podem chegar a ter efeitos e impacto na evolução. 
(Caponi, 2008, p. 123) 

As diferentes linhagens de  seres vivos estão submetidas a uma  
multiplicidade de pressões seletivas que “não obedecem a uma pauta 
única e uniforme” (Caponi, 2014a, p. 105), de modo que não há “lei 
causal geral que estabeleça a conjugação de variáveis que deve estar 
presente na geração de toda e qualquer pressão seletiva” (ibid.). O que 
há são “configurações ecológicas particulares” que em conjunto “com 
certas ofertas de variantes, geram pressões seletivas” (ibid.). Ou seja, 

cada pressão seletiva particular parece obedecer a uma conjugação 
específica de fatores entre os que temos de contar um repertório de 
estados alternativos de um caráter presentes em uma população, e 
uma configuração de fatores ecológicos tal que os organismos cujos 
atributos exibem um desses estados do caráter em questão, sejam 
premiados com maior êxito reprodutivo que os organismos que 
exibem os outros estados alternativos. (Caponi, 2014a, p. 106) 

Como afirma Robert E. Ricklefs em sua ilustre obra A economia da 
natureza, “o fato notável sobre o sucesso reprodutivo é que o 
resultado final é sempre aproximadamente o mesmo. Isto é, cada 
indivíduo, em média, produz um filhote que vive para se reproduzir” 
(Ricklefs, 2015, p. 117). Eis o Princípio de Seleção Natural, que nos 
diz que as diferenças de êxito reprodutivo são resultado de pressões 
seletivas (Caponi, 2014a, p. 106). Por sua vez, tais pressões são 
configuradas pelos “invariantes seletivos” [...] “cuja elucidação dá 
conteúdo causal às aplicações da Teoria da Seleção Natural” (ibid., p. 
105).  

Pressões seletivas e fatores ecológicos não são a mesma coisa”, 
assim como também são diferentes os invariantes seletivos em 
questão para cada caso (Caponi, 2014a, p. 111). Para entender essa 
diferença, é preciso distinguir os invariantes evolutivos dos 
invariantes ecológicos, a fim de evitar que “o próprio conceito de 
invariante seletivo” fique “obscurecido” (ibid.). Ademais, ao fazermos 
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essa análise, será possível esclarecer  como a concepção experimental 
da causação se aplica à Ecologia de Populações.  

Um exemplo notável é o caso do melanismo na espécie Biston 
betularia, conhecido como “melanismo industrial”. No início do 
século XIX, as espécies de coloração clara eram abundantes, mas 
durante o século seguinte, a forma mais escura passou a predominar 
nas florestas próximas a áreas muito industrializadas, pois a coloração 
escura (forma melânica) era mais eficiente como camuflagem 
defensiva. Ao pousar nos troncos com fuligem, as mariposas claras 
eram rapidamente encontradas pelos predadores, enquanto as 
mariposas escuras aumentavam suas chances de sobrevivência 
(Caponi, 2014a; Ricklefs, 2015). A seleção natural levou à substituição 
de linhagens claras por escuras, através de mudanças nas frequências 
dos genes em resposta a fatores seletivos no ambiente (ibid.).  

Aqui, claramente passamos de uma explicação ecológica para uma 
explicação evolutiva, pois na “população que estamos estudando 
existe certa variabilidade genotípica que se traduz fenotipicamente” 
em diferentes colorações (Caponi, 2014a, p. 114). De acordo com 
Robert E. Ricklefs,  

[...] um dos aspectos mais gratificantes da história da mariposa-de-
pimenta [Biston betularia], é que, com o advento dos programas de 
controle de poluição e o retorno das florestas a um estado mais 
natural, as frequências de mariposas melânicas diminuíram, tal como 
a teoria evolutiva previu que fariam. (Ricklefs, 2015, p. 108)  

Isso aconteceu numa área nos arredores do centro industrial de 
Kirby, na Inglaterra: desde o início dos programas de controle de 
poluição em 1950, a frequência da forma melânica que chegou a ser 
de 90% diminuiu para 30% em vinte anos (Ricklefs, 2015, p. 108). Aí a 
concepção experimental da causação em áreas onde “só se usam 
métodos observacionais de tipo comparativo; áreas onde é a natureza 
a que manipula as variáveis” se torna evidente (Caponi, 2014a, p. 
110). Nas palavras de Robert E. Ricklefs, essas mudanças são a 
“essência da evolução” e nos mostram “que as populações estão 
continuamente engajadas em relações evolutivas dinâmicas com seus 
ambientes, que formam interações ecológicas” (Ricklefs, 2015, p. 
109). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se ter contribuído para esclarecer a importância da             
dicotomia próximo-remoto. É importante reconhecer que muitos dos 
conceitos aqui abordados precisam de um maior desenvolvimento e 
argumentação, pois são fruto de uma tese ainda em curso. Porém, 
acredita-se que o artigo mostra um caminho possível para manter a 
dicotomia proposta por Ernst Mayr em 1961, tanto no que se refere à 
biologia funcional, que se ocupa das causas próximas, da fisiologia 
dos organismos, quanto da biologia evolutiva, que aborda causas 
remotas, com as quais nem sempre é possível fazer experimentos. 
Para tanto, é preciso distinguir a biologia funcional em termos de 
uma de biologia de organismos e a biologia evolutiva em termos de 
uma biologia de linhagens e é esse segundo aspecto, ou seja, 
considerar as populações como linhagens, que permite compreender 
a diferença existente entre o modo ecológico e o modo evolutivo de 
considerar as populações. Revisar a dicotomia proposta por Mayr e 
validá-la como um recurso insubstituível para entender as 
especificidades da ecologia a partir da diferenciação de fatores 
ecológicos e fatores evolutivos, das diferentes pressões seletivas a que 
estão submetidos os seres vivos, é uma maneira de responder às 
críticas sofridas pela dicotomia próximo-remoto ao longo dos anos e 
justificar sua permanência como um recurso conceitual que está longe 
de ser obsoleto. 

Por fim, embora esse não tenha sido meu objetivo nessa 
discussão, a correta compreensão da distinção entre causas próximas 
e causas remotas pode ajudar para uma melhor articulação dos 
conteúdos relativos ao ensino da Ecologia na educação superior. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARIEW, André. Ernst Mayr’s “ultimate/proximate” distinction re-
considered and reconstructed. Biology and Philosophy, 18: 553-565, 
2003. 

BARNARD, Chris. Questions about behavior. New York: Prentice-Hall, 
2004. 

BEATTY, John. The proximate/ultimate distinction in the multiple 
careers of Ernst Mayr. Biology and Philosophy, 9: 333-356, 1994. 



 

 172 

BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Eco-
logia: de indivíduos a ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

CAPONI, Gustavo. Experimentos en biología evolutiva: ¿Qué tienen 
ellos que los otros no tengan? Episteme, 16: 61-97, 2003. 

–––––. El viviente y su medio: antes y después de Darwin. Scientiae 
Studia, 4 (1): 9-43, 2006. 

–––––. La Biología Evolucionaria del desarrollo como ciencia de 
causas remotas. Signos Filosóficos, 10 (20): 121-142, 2008. 

–––––. Filiação comum e adaptação em “Sobre a origem das 
espécies”. Revista Brasileira de História da Ciência, 3 (1): 6-15, 2010 
(a). 

–––––. Función, adaptación y diseño en Biología. Signos Filosóficos, 12 
(24): 71-101, 2010 (b). 

–––––. El concepto de presión selectiva y la dicotomía próximo-
remoto. Revista de Filosofia Aurora, 25 (36): 197-216, 2013. 

–––––. Leyes sin causa y causas sin ley en la explicación biológica. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2014 (a). 

–––––. El caleidoscopio de Darwin. Scripta Philosophiae Naturalis, 5: 
25-48, 2014 (b). 

DAJOZ, Roger. Princípios de Ecologia. Trad. Fátima Murad. 7. ed. Por-
to Alegre: Artmed, 2005. 

DARWIN, Charles Robert. The Origin of Species [1876]. New York: 
New York University Press, 1988. 

FERNANDEZ, Fernando Antonio dos Santos. Subindo nos ombros 
de gigantes: os heróis da fascinante aventura intelectual de uma 
ciência chamada Ecologia. Pp. 9-17, in: PETRY, Ana C.; 
PELICICE, Fernando M.; BELLINI, Luzia M. (orgs.). Ecólogos e 
suas histórias: um olhar sobre a construção das ideias ecológicas. Maringá: 
Eduem, 2010. 

GUREVITCH, Jessica; SCHEINER, Samuel M.; FOX, Gordon A. 
Ecologia Vegetal. Trad. Fernando Gertum Becker et al. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 

MAYR, Ernst. Causa y efecto en biología [1961]. Pp. 82-95, in: 
MARTÍNEZ, Sergio; BARAHONA, Ana (eds.). Historia y 
Explicación en Biología. México: Fondo de Cultura Económica, 
1998. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 151-173, 2017. 173 

–––––. Desenvolvimento do pensamento biológico: diversidade, evolução e 
herança. Trad. Ivo Martinazzo. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1998. 

–––––. O que é a evolução? [2001]. Trad. Ronaldo Sergio de Biasi e 
Sergio Coutinho de Biasi. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 

MORANGE, Michel. What will result from the interaction between 
functional and evolutionary biology? Studies in History and Philosophy 
of Biological and Biomedical Sciences, 42: 69-74, 2011. 

ORIANS, Gordon H. Natural Selection and Ecological Theory. The 
American Naturalist, 96 (890): 257-263, 1962. 

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. Trad. Pedro Paulo de 
Lima-e-Silva. 6. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2015. 

TINBERGEN, Niko [1963]. On aims and methods of ethology. Pp. 
1-24, in: BOLHUIS, Johan; VERHULST, Simon (eds.). Tinbergen’s 
legacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

WEINER, Jonathan. O bico do tentilhão: uma história da evolução do nosso 
tempo. Trad. Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 

 
Data de submissão: 23/08/2016 

Aprovado para publicação: 21/05/2017 

 
 

 


