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As reconstruções históricas das explicações teleológicas nas ciências da 
vida costumam posicionar Aristóteles como o seu primeiro e mais importante 
idealizador no período clássico (Kant, E. Mayr, F. Ayala, M. Beckner, M. 
Delbruck, R. Sorabji e outros filósofos da biologia). Com Aristóteles, de fato, as 
explicações teleológicas dos fenômenos vitais atingem o seu maior refinamento. 
Mas certos elementos essenciais, aquilo que em estado ainda embrionário foi por 
ele desenvolvido, já se encontravam em três momentos da história do pensamento 
filosófico-médico e biológico: na filosofia natural pré-socrática, em certos tratados 
hipocráticos e em Platão. Posteriormente, Galeno, no século II d.C., ao conciliar o 
pensamento hipocrático, platônico e aristotélico, fornecerá até o século XVII a 
orientação teleológica fundamental na investigação dos fenômenos vitais, 
sobretudo na investigação fisiológica e anatômica. Justamente por esse motivo, o 
pensamento médico de Galeno de Pérgamo é freqüentemente utilizado como 
modelo da fusão final daquela teleologia que, desde os pré-socráticos, ensaiara 
uma maneira de explicar os fenômenos vitais. 

O presente trabalho expõe e discute as prováveis raízes das explicações 
teleológicas presentes nos tratados do corpus hippocraticum e em Platão, bem 
como tece um comentário final acerca da teleologia de Aristóteles. 

A visão teleológica cósmica ou metafísica da Antigüidade foi fruto da 
identificação entre os mundos orgânico e inorgânico. Assim, o que parece ter 
ocorrido no período clássico foi um tipo especial de fusão entre processos ditos 
teleonômicos, aqueles que são aparentemente dirigidos a um fim, guiados por um 
programa e que dependem da existência de um ponto final e os chamados 
processos teleomáticos, dirigidos a um fim de uma forma totalmente passiva, 
automática, regulados por condições e forças externas (cf. Mayr, 1998, pp. 431-
461). 

A filosofia natural pré-socrática produziu uma concepção de teleologia do 
tipo imanente ao mundo natural, interna e estrutural, produto do entrelaçamento 
das noções de physis, kosmos e arché. A physis era, antes de tudo, uma concepção 
orgânica da natureza. O mundo natural era concebido como um grande organismo 
ordenado de maneira bela e elegante (kosmos) por um princípio originário diretor 
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(arché). Enquanto physis universal, isto é, a natureza como um todo ou a natureza 
de tudo que existe, foi concebida como substância primeira ou primogênita de 
todas as coisas, princípio e origem da matéria natural. Resultado da harmonia entre 
as partes e o todo, a physis era também identificada com o kosmos, na medida em 
que se configurava como uma ordenação ou um arranjo ao mesmo tempo estático 
(porque mantém sempre a mesma forma, apesar da mudança constante), estético 
(porque é belo e harmonioso por natureza) e dinâmico (o movimento e a mudança 
com vistas a encontrar ou manter a forma natural). Concebida como ordenada e 
ordenadora em si mesma, isto é, capaz de auto-regulação, podemos dizer que a 
physis para os gregos possuía o telos de sua própria perfeição e ordem, entendida 
como uma harmonia regular. No caso da medicina antiga, a noção de saúde foi 
definida como o resultado último dessa ordem e perfeição imanentes. 

Vida e fecundidade inesgotáveis, a physis1 foi também concebida como 
uma espécie de divindade naturalizada ou entidade divina desprovida de 
significação religiosa, ora identificada com a razão (o logismos da physis), ora com 
uma força cega e automática que agiria por necessidade (ananké). Enquanto razão 
ou logismos, a physis agiria sempre da melhor maneira possível para atingir o seu 
fim, o seu estado natural pré-estabelecido; como força cega e automática ela 
encontraria por si mesma e de maneira espontânea (to automaton) os caminhos 
necessários, sem a necessidade de uma inteligência (auto) consciente. 

Os autores dos tratados que compõem o corpus hippocraticum deram à 
noção de physis pré-socrática um refinamento e uma interpretação especiais. Não 
seria exagero afirmar que o grande legado dos tratados hipocráticos para a 
constituição do pensamento médico e biológico ocidental tenha sido o de construir 
uma primeira idéia da própria natureza física do homem e do seu comportamento 
corporal.  

Na visão hipocrática, cada ser natural, além de pertencer a physis universal, 
possuía a sua própria physis particular. A natureza de cada ser era determinada por 
sua constituição específica e individual: o temperamento (características físicas e 
psicológicas, por exemplo, os tipos sanguíneo, colérico ou bilioso, melancólico e 
fleumático) e a forma do corpo (eîdos ou idea). A physis era também responsável 
pelas dynameis2, as propriedades operativas de cada ser. Ordenada e ordenadora, 
enquanto princípio do corpo humano, a physis reproduziria a sua taxis (elegância e 

                                                 
1 Cabe lembrar que o termo deriva do verbo physin, que significa nascer, crescer, brotar, e 
que se opõe aos artefatos criados pelo homem. 
2 Entendidas como causas ou princípio do movimento corporal, mais tarde vis ou forças 
vitais. Por exemplo, em Alcméon: o quente, o frio, o úmido e o seco, o doce, o amargo etc. 
Nos tratados hipocráticos Da natureza do homem, os quatro humores: sangue, fleuma, bílis 
amarela e bílis negra e no Sobre a medicina antiga: o doce, o salgado, o amargo etc. Em 
Galeno, as ações resultantes das faculdades naturais.  
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beleza), concebida como a harmonia ou o equilíbrio das partes no todo. Tal 
harmonia representaria um estado regular da physis, isto é, o estado de saúde. 
Assim, a doença era identificada com a quebra dessa harmonia, do seu 
funcionamento regular. Cabe lembrar que na concepção hipocrática, as doenças 
eram seres naturais que também possuíam uma natureza própria, igualmente regida 
por uma physis particular. 

Na medida em que a physis possui o telos da sua própria perfeição, ela é 
capaz de se auto-ordenar ou auto-regular. A noção de vis medicatrix naturæ nada 
mais é do que essa capacidade de auto-regulação e, na minha opinião, uma das 
principais evidências da teleologia médica encontrada na coleção hipocrática. No 
corpus hippocraticum, lemos que: (i) a natureza do paciente é o seu próprio 
médico (Sobre a dieta nas doenças agudas, L. 1, 15 e L. III, 69; Epidemias, L. VI, 
5, 1); (ii) no estado de saúde, é a própria natureza que se encarrega de manter o 
equilíbrio do corpo (Sobre a medicina antiga 5, 9); (iii) a natureza é suficiente em 
tudo e em todos, pois ela é instruída, embora não tenha tido um mestre (Do 
alimento, 15-39). 

Assim, na arte curativa, o médico deve seguir os passos da natureza, pois o 
logos do médico deve conhecer o logos da physis. Mas a idéia de logos da physis 
não deve ser interpretada como uma inteligência personificada dirigindo tais 
processos. Na verdade, se pudéssemos cometer aqui um anacronismo, diríamos 
que o logos da physis corresponde a um programa ou modelo-padrão de 
comportamento. Os médicos hipocráticos se abstêm de toda hipótese metafísica 
que possa atribuir racionalidade à ação teleológica, pois para eles a natureza carece 
de consciência, embora aja para atingir um fim.3 Embora aja de maneira 
automática e espontânea (to automaton), a physis possui um logos em sua própria 
realidade, mas esse logos deve ser compreendido como um modelo de ação ou 
simplesmente um padrão (uma medida). Tal modelo realiza-se da seguinte forma: 
a atividade dos órgãos vitais ou as suas propriedades são, em última instância, 
manifestações da physis; esta, por sua vez, realiza-se por meio das dynameis. As 
dynameis, enquanto virtudes ou potências operativas (energéia, actio, facultas), 
fornecem a atividade dos órgãos vitais, que é condicionada pelo programa ou 
modelo (logos) e pela necessidade (ananké), pois o movimento espontâneo da 
physis se dá por necessidade (kat à ananken) ou por acaso (kat à tychen) (cf. por 
exemplo, o tratado hipocrático Sobre a arte médica). Nos dois casos, a physis 
buscará, da melhor maneira possível, atingir aquele equilíbrio natural pré-
estabelecido dos elementos que compõem a matéria corporal. 

                                                 
3 Tal noção exercerá forte influência na concepção de força vital do século XVIII, 
sobretudo no vitalismo romântico alemão e no vitalismo hahnemanniano, bem como na 
escola médica de Montpellier. 
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Uma outra evidência de traços teleológicos nos escritos hipocráticos é a 
idéia de que a forma das partes do corpo (schemata) cumpre uma função específica 
no todo. Nesse sentido, pode-se afirmar que o desenho da parte busca atingir um 
fim específico ou simplesmente a sua finalidade. Essa idéia está claramente 
colocada na passagem 22 do tratado Sobre a medicina antiga, um dos tratados 
mais antigos do corpus e cuja autoria tem sido creditada a Hipócrates: 

 
Com a boca completamente aberta não se pode absorver nenhum líquido, 
mas com os lábios juntos e apertados e com um tubo neles introduzido, com 
facilidade se absorve o que se queira. Esse é o caso das ventosas, que 
possuem um estreitamento e são idealizadas precisamente para extrair e 
absorver os líquidos da carne, tal como instrumentos de outro tipo. Os 
órgãos internos do homem que possuem uma estrutura semelhante são a 
bexiga, a cabeça e o útero feminino (Sobre a medicina antiga, 22). 

 
Segundo Jaeger (cf. 1995, pp. 811), a medicina da época sofística tentou 

provar em parte a adequação do organismo humano a um fim, comparando as 
distintas partes de um organismo com ferramentas e invenções técnicas e 
estabelecendo as semelhanças existentes entre uma e outra. Diógenes de Apolônia 
e o tratado hipocrático tardio Sobre o coração seriam, na opinião do autor, os 
exemplos mais evidentes. 

A idéia do corpo e de seus órgãos, concebidos como instrumento ou 
ferramenta que cumpre uma função ou busca um fim, está na base da teleologia 
metafísica e cosmológica de Platão, jovem quando os médicos hipocráticos já 
haviam adquirido a sua fama. Exemplos dessa teleologia podem ser encontrados 
no Timeu, escrito onde Platão postula a existência de um agente inteligente 
(identificado com a razão) que opera no universo e nos seres vivos nele incluídos. 
Esse ser inteligente age com um propósito definido, pois é um artesão que “copia” 
os particulares da natureza a partir de um modelo ideal, da forma ideal. A intenção 
última de tal ser é criar um instrumento para a atuação da alma. E as possíveis 
ações da alma, isto é, a finalidade da existência da alma determinará a natureza do 
corpo. 

No Timeu, Platão descreve a origem do universo, do homem e da 
sociedade. O corpo humano é apresentado como o resultado da ação de um artífice 
ou escultor que, a partir do material dado, reproduz um modelo que obedece a uma 
intenção ou a uma finalidade: a própria alma e suas necessidades (causas finais). 
Além das causas finais, Platão descreve certas partes do corpo de maneira 
puramente mecânica, por meio do que ele chama de causas ou razões acessórias 
ou concomitantes. Exemplos de causa final são fornecidos nas passagens 70b-d, 
71a-b e 73a do Timeu. 
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Na passagem 70b-d, ao descrever o coração, Platão justifica a existência, a 
estrutura e o papel do pulmão, afirmando que: 

 
O pulmão serve para resfriar o coração [pois, para Platão, os líquidos 
atravessam o pulmão], servindo assim como uma espécie de almofada, 
quando por causa do medo ou da cólera, o coração infla e aumenta as 
batidas. (Timeu, 70b-d) 

 
A localização da alma desiderante no diafragma permite a Platão justificar 

a existência, a estrutura e o papel do fígado e do baço: 
 

(...) A divindade concebeu a forma do fígado e o colocou na mesma região 
do corpo providenciando para que ele fosse compacto, brilhante e liso, e, 
simultaneamente, amargo e doce, para que a força do pensamento 
proveniente da razão ali se refletisse como num espelho capaz de receber 
impressões e devolver imagens visíveis (...) (Timeu, 71a-b). 

 
A forma e a função do intestino são justificadas da seguinte maneira: 

 
Assim, para impedir que as doenças provocassem a destruição rápida do 
gênero mortal (...), os deuses previdentes instituíram o chamado baixo-
ventre como receptáculo do excesso de bebida e de comida, e enrolaram 
várias vezes os intestinos sobre si mesmos, para que os alimentos não o 
atravessassem muito depressa, obrigassem o corpo a pedir mais comida e 
deixando-o insaciável, impedissem a espécie humana de cultivar as musas e 
a filosofia (...). (Timeu, 73a).  

 
A idéia de um ser inteligente que age com um propósito definido inexiste 

na coleção hipocrática. A physis dos médicos hipocráticos é tão somente a própria 
natureza agindo de maneira racional e ordenada, gerando e mantendo a vida e suas 
manifestações. Esse laicismo foi uma das mais importantes conquistas da medicina 
clássica, pois com ele foi possível pensar o corpo e os fenômenos biológicos como 
acontecimentos naturais, desvinculados de um pensamento mágico-religioso. Ao 
retomar essa via estritamente naturalista, Aristóteles, desprezando o demiurgo de 
Platão ou uma consciência subjacente aos processos finalistas, recupera aquela 
visão já contida no corpus hippocraticum. Mas, a teleologia de Aristóteles vai 
muito além da idéia de vis medicatrix naturæ e da interpretação das partes do 
corpo enquanto ferramentas que cumprem uma função determinada, dando um 
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salto metafísico que marcou a história da biologia. Ao conciliar os sistemas de 
Hipócrates, Platão e Aristóteles e aplicá-los as suas teorias médicas, Galeno 
forneceu o maior exemplo da força de tal pensamento. Com Galeno, aprendemos 
que o propósito ou a utilidade das partes é a própria alma. Pois o corpo é apenas o 
seu instrumento e as partes dos animais diferem porque suas almas também são 
distintas (cf. Da utilidade das partes, 2-3).  

É conhecida a enorme influência de Aristóteles sobre o pensamento médico 
de Galeno. Para Aristóteles, “tudo aquilo que existe, existe para um fim” isto é, a 
estrutura e a história do universo e de tudo que ele contém é o produto final de 
uma força inconsciente dirigida para atingir um fim. A teleologia aristotélica é do 
tipo naturalista, imanente e interior aos seres da natureza. Como já havia sido 
observado pelos filósofos pré-socráticos (excluindo-se Empédocles e sua 
surpreendente teoria da adaptação ao acaso) e médicos do corpus hippocraticum, 
por trás da ordem e da regularidade dos processos naturais, deveria existir uma 
racionalidade divina ou um plano dirigido para um fim. Em Aristóteles, tal plano 
controlaria a permanência (das espécies) e a regularidade do mundo da mudança e 
do movimento. O refinamento das explicações teleológicas em Aristóteles se dá no 
conjunto das obras biológicas. Nela o filósofo aproxima o estudo das causas finais 
ou dos fins com o estudo das funções do corpo. 

A maior parte dos estudiosos de Aristóteles concorda que as suas principais 
concepções sobre o método das ciências são apresentadas nos Segundos analíticos. 
Embora tais reflexões discorram sobre as regras para todo o conhecimento e 
qualquer ciência, em seus escritos biológicos4 encontramos afirmações 
metodológicas voltadas para a especificidade da investigação sobre o fenômeno da 
vida e de suas manifestações. 

No Historia animalium, Aristóteles procura apresentar uma descrição fiel 
dos animais e da estrutura de suas partes, para dividi-los em gênero e espécies, 
sem a preocupação de apresentar a razão ou a finalidade das partes, embora em 
alguns momentos parece transgredir os seus objetivos iniciais. No De Partibus 
animalium, sua intenção principal é justamente demonstrar a causa final das partes 
ou a razão de sua existência, por meio da apresentação da sua função. Nas duas 
obras, os principais comentários metodológicos de Aristóteles se encontram no 
capítulo sexto do Livro I do Historia animalium e no primeiro capítulo do Livro I 
do De Partibus animalium. 

No Livro I do De Partibus animalium, Aristóteles desenvolve uma longa 
introdução sobre o método de investigação nas ciências da vida, na qual discute os 
critérios para um sistema de classificação animal. Ali, Aristóteles pergunta: (i) é 

                                                 
4 Reunidos nos tratados Historia animalium, De Partibus animalium, De Generatione 
animalium, Parva naturalia, De Incessu Animalium, De Motu Animalium e De anima. 
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preciso escolher primeiro as funções comuns por gênero para depois escolher 
aquelas que são próprias a cada espécie ou examinar logo cada espécie em 
particular? (P.A. L. I, 1, 639b 1-10); (ii) é preciso começar pelo estabelecimento 
escrupuloso dos fatos antes da explicação das causas ou o contrário? Nas palavras 
de Aristóteles: 

 
O naturalista, da mesma forma que o matemático nas suas demonstrações 
sobre a astronomia, deve começar pela constatação dos fatos relativos aos 
animais e estudar as partes próprias a cada um deles para em seguida 
explicar o porquê e as causas, ou ele deve proceder de outra forma? (P.A. L. 
I, 1, 639b 10-15);  
 
(iii) que causas apresentar como explicação dos fenômenos vitais?  

 

Passemos ao segundo ponto, pois diretamente relacionado com a questão da 
causalidade e do finalismo, sem os quais a teleologia de Aristóteles não seria 
possível. A problemática havia sido discutida no tratado Historia animalium, 
quando Aristóteles afirmara o propósito central da obra: “(...) primeiro, reunir as 
diferenças e atributos que pertencem a todos os animais; em seguida, descobrir as 
suas causas” (H.A. L. I, 6, 490b 7 e 491a 7-15). Aristóteles desenvolveu tal método 
no seu vasto programa de pesquisa que incluiu, no Historia animalium, uma 
descrição da estrutura das partes ou historiæ das diferenças e dos atributos das 
partes dos animais, cujo conhecimento serviu como base para a elaboração de uma 
ciência sobre os animais. O método consistiu, primeiramente, numa inspeção 
detalhada da variedade das diferentes partes, órgãos, arranjo dos corpos e modos 
de vida de todos os animais, resultando na historiæ, uma relação dos atributos e 
das diferenças dos animais. Em seguida, no de Partibus animalium, a partir da 
historiæ foi gerada a causa comum subjacente, a natureza universal que explicaria 
o fenômeno dado e, por fim, demonstrada a validade e a aplicabilidade da causa 
universal nas suas ocorrências particulares. No Segundos analíticos, Aristóteles 
havia afirmado que o conhecimento dos fatos precedia necessariamente o 
conhecimento da causa de tais fatos (Seg. Anal., L II, I). Tal ciência foi atingida no 
De Partibus animalium e no De Generatione, quando a razão dos atributos e das 
diferenças de cada parte animal, ou melhor, a causa de sua existência, foi 
apresentada.  

Aristóteles parece estar seguindo os primeiros ensinamentos de seu mestre 
Platão, para o qual o padrão básico da divisão era determinar a finalidade de uma 
arte e analisar as suas diferentes partes e funções para avaliar os méritos e funções 
em relação ao fim desejado. Ao descrever o método a ser praticado por aquele que 
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desejava ser mestre em alguma arte ou techné, Sócrates, no Fedro (270b), 
distinguiu três momentos: “O primeiro passo é mostrar a natureza (physis) do 
objeto da arte em questão, se ele é simples ou multiforme; o segundo passo é 
descrever a ação e a reação das várias partes descobertas; o terceiro, é classificar 
tais partes e especificar as causas de suas ações e reações” (Fedro, 270b).  

A identificação da causa final com a função das partes, posteriormente 
submetida ao refinamento teórico de Galeno, marcou definitivamente o 
pensamento teleológico do período medieval até os primórdios do período 
moderno. Mas, tal identificação exigia uma espécie de arranjo hierárquico com as 
outras causas, a eficiente, a material e a formal. 

O terceiro ponto [que causas apresentar como explicação dos fenômenos 
vitais], introduz a idéia da subordinação das causas (eficiente, material etc.) à 
causa final. Para Aristóteles: 

 
(...) Uma vez que percebemos várias causas no vir a ser natural, por 
exemplo, aquela causa que explica em vista do quê [a causa final] e aquela 
que explica a partir do quê [causa eficiente] se produz o movimento, é 
preciso determinar, também aqui, qual é, por natureza, a primeira [causa] e 
qual é a segunda. Parece que a primeira é aquela que nós chamamos “em 
vista do quê”. Uma vez que ela é razão e a razão é princípio. (...) É, com 
efeito, após ter determinado pelo raciocínio ou pela observação - o médico o 
que é a saúde e o arquiteto o que é a casa - que ambos explicam as razões e 
as causas de cada um dos seus atos, e porque é preciso agir de tal forma 
(P.A. L. I, 1, 639b 11-22). 

 

Para que a finalidade seja alcançada são necessários diversos atos por meio 
dos quais nela se chega, como bem exemplifica o caso da respiração:  

 
É preciso mostrar que, por um lado, a respiração se produz em vista de um 
fim e que por um outro lado tal fim se atinge através de meios que são 
necessários. A necessidade significa que o fim sendo tal é necessário que 
tais condições sejam preenchidas e também que as coisas são tais e que elas 
são por natureza (P.A. L. I, 1, 642a 30-35). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que finalidade e necessidade se manifestam, 
a primeira, por meio das causas formal e final, a segunda, por meio das causas 
material e eficiente.  

Segundo Aristóteles (P.A. L. I 639b 11 e 642b 4), em tais fenômenos a 
necessidade está subordinada à finalidade, logo, a causa final é a única que de fato 
tem poder explanatório, uma vez que as causas material e eficiente fornecem 
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apenas uma descrição do comportamento e das características físicas de tais 
fenômenos. Mas, as explicações finais em biologia não foram exclusivas. Como é 
bem sabido, Aristóteles também fez uso das causas materiais e eficientes. Em 
alguns casos, as explicações mecânicas ficaram subordinadas à teleologia, unindo-
se a elas para dar uma explicação completa, em outros, Aristóteles apresentou 
apenas causas eficientes e materiais. 

Assim, a partir da vis medicatrix dos hipocráticos (o telos da physis) foi 
elaborada uma concepção filosófica dos fenômenos vitais que condicionou a forma 
das partes a sua função. Essa concepção forneceu muitos frutos à história da 
anatomia e da medicina, entre eles a descoberta da circulação do sangue feita por 
William Harvey, um dos últimos seguidores da filosofia natural de Aristóteles do 
século XVII. 
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