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Teleologia na teoria Gaia 
Nei Freitas Nunes Neto * Charbel Niño El-Hani # 

1 INTRODUÇÃO 
Idéias preliminares a respeito de um “sistema Terra auto-regulado” (Lovelock, 2001, p. 254) foram propostas pelo químico inglês James Lovelock em 1967. No ano seguinte, 1968, em uma conferência em Princeton sobre as origens da vida na Terra, Lovelock apresentou o que ele chamou de “hipótese Gaia”1. Alguns anos mais tarde, em 1972, o periódico Atmospheric Environment publicou uma carta de Lovelock endereçada aos editores, intitulada “Gaia as seen through the atmosphere”. De acordo com Lovelock, o objetivo daquela carta era “sugerir que a vida, em estágios iniciais de sua evolução, adquiriu a capacidade de controlar o ambiente global de modo a adaptá-lo às suas necessidades e que esta capacidade persistiu e ainda é ativamente usada” (Lovelock, 1972, p. 579). As primeiras versões da teoria foram construídas a partir de estudos realizados por Lovelock para a 

NASA, em parceria com a filósofa Dian Hitchcock, durante a década de 1960, com o objetivo de oferecer meios para a detecção de vida em outros planetas. A teoria foi consideravelmente desenvolvida a partir da cooperação de Lovelock com a microbiologista norte-americana Lynn Margulis. Em conjunto, eles publicaram artigos em Tellus (Lovelock & Margulis, 1974) e Icarus (Margulis & Lovelock, 1974) que apresentaram a teoria em maior detalhe e desenvolvimento. Nestes artigos, os autores propõem que os seres vivos têm a capacidade de alterar seu ambiente de modo a manter as variáveis físico-químicas ambientais em um nível adequado para si mesmos.  
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1 Lovelock e também outros autores (ver Lovelock, [1979] 2000; Lovelock, 2001; Kirchner, 1989; Kirchner, 1993; Kirchner, 
2003, pp. 21; Margulis, 2004, pp. 8-9; Schneider et al., 2004, p. xiv) usam o termo ‘hipótese’ para referir-se a Gaia em seus 
estágios iniciais e ‘teoria’ para versões recentes desse mesmo construto. Subjacente a essa concepção, está a idéia 
equivocada de que hipóteses se transformam em teorias, à medida em que são cada vez mais apoiadas pelas evidências 
empíricas. Em nossa visão, contudo, Gaia deve ser vista como uma teoria, i.e., um conjunto de afirmações sobre o mundo, 
relacionadas de maneira sistemática e tendo como propósito a explicação e previsão de fenômenos ou padrões observados 
na natureza, mediante a elucidação de processos ou mecanismos responsáveis pela sua produção ou causação. Por sua vez, 
uma hipótese é apenas uma explicação sugerida para um dado fenômeno que deve ser submetida a teste. Neste trabalho, 
usaremos a expressão ‘teoria Gaia’, ficando restrito o uso da expressão ‘hipótese Gaia’ às citações de outros autores, como é 
o caso, por exemplo, de Lovelock ou James Kirchner (ver adiante). Afinal, em contraste com estes autores, entendemos 
que Gaia sempre foi uma teoria, mesmo em seus estágios iniciais. 
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A teoria Gaia pode ser definida, assim, como uma teoria acerca do funcionamento de um sistema de controle, denominado Gaia. De acordo com a teoria, as relações entre organismos e ambiente foram e são fortes o suficiente para afetar o modo como o sistema vida-ambiente evolui na Terra. Deste ponto de vista, a evolução biológica e a evolução do ambiente físico-químico não são dois processos independentes, mas apenas faces de um mesmo processo. Como afirma Lovelock (1990, p. 100), Gaia é “a teoria de um sistema em evolução – um sistema feito a partir dos organismos vivos, e do seu ambiente material, as duas partes sendo firmemente acopladas e indivisíveis.” Esta ligação entre os organismos e o seu ambiente se dá, de acordo com a teoria, através de alças de retroalimentação negativas e positivas. Tais alças de retroalimentação existentes nos sistemas da Terra constituiria uma rede extremamente complexa, formando o sistema cibernético de controle denominado Gaia. De acordo com a teoria, as alças de retroalimentação combinadas resultam na regulação de variáveis ambientais ao nível global, tais como temperatura, composição química da atmosfera, salinidade e pH dos oceanos, dentre outras. A regulação é vista como uma propriedade emergente de todo o sistema (Lenton, 2004, pp. 20-21; Lovelock, 1990, p. 100), sendo as variáveis reguladas mantidas dentro dos limites de habitabilidade da Terra pelos seres vivos. Logo, as condições de habitabilidade do planeta – que se evidenciam por suas características geofísicas singulares – não seriam condições dadas previamente à existência de vida, como se o planeta fosse uma espécie de berço ideal para esta última. Ao contrário, da perspectiva da teoria Gaia, elas são uma construção da vida e do ambiente interrelacionados de maneira profunda.  É importante salientar, ainda, a visão sistêmica de maior alcance oferecida por Gaia sobre a vida na Terra, relativamente a abordagens mais tradicionais em ciências como a ecologia, que tendem a considerar níveis inferiores como foco de seus estudos. Esta estratégia sistêmica não pode ser dispensada na atualidade, diante da atual crise ecológica, na medida em que fenômenos como as mudanças climáticas não são processos localizados espacialmente, mas são, antes, de alcance global. O sistema Gaia não é definido por Lovelock de uma única maneira, mas de modos variados em diferentes obras. A respeito do seu primeiro livro, ele afirma: “Este livro também é sobre a busca de vida e a procura por Gaia é uma tentativa de encontrar a maior criatura viva sobre a Terra.” (Lovelock, [1979] 2000, p. 1, sem ênfase no original). Entretanto, em outros momentos, ele define Gaia como a própria Terra, a qual é vista, então, como um superorganismo. Por conta destas imprecisões de Lovelock quanto à caracterização do sistema Gaia, alguns autores buscaram defini-lo de modo mais claro, a fim de evitar ambigüidades (ver Volk, 1998, p. 93; Lenton; van Oijen, 2002, p. 684; Lenton, 2004, p. 16). Este constituiu, a partir de uma perspectiva lakatosiana (cf. Lima-Tavares, 2003), mais um passo importante na evolução teórica do programa de pesquisa Gaia (Nunes-Neto, 2005, pp. 4-8).  Neste artigo, adotaremos a definição de Lenton e van Oijen (2002), para os quais Gaia é 
O sistema termodinamicamente aberto na superfície da Terra, compreendendo vida (a biota), atmosfera, 
hidrosfera (oceano, geleiras e água doce), matéria orgânica morta, solos, sedimentos e aquela parte da litosfera (crosta) que interage com os processos de superfície (incluindo rochas sedimentares e rochas 
sujeitas a intemperismo) (Lenton & van Oijen, 2002, p. 684).  

Nesta definição, Gaia é um subsistema da Terra, na medida em que não inclui as camadas mais interiores do planeta e surge apenas quando a vida se torna abundante, pois só após se dispersarem pelo planeta, as populações podem afetar significativamente variáveis físico-químicas, como composição atmosférica (ver Lenton; van Oijen, 2002, p. 684; para uma discussão mais detalhada das definições, ver Nunes-Neto, 2005, pp. 4-8). Portanto, o sistema Gaia, neste sentido, difere do “sistema Terra” (Jacobson et al, 2000, p. 1), um termo cada vez mais usado atualmente. Devemos indicar também que tanto Volk (1998) quanto Lenton & van Oijen (2002), diferentemente de Lovelock, não tratam Gaia como 
um ser vivo, mas somente como um sistema cibernético de controle. A posição destes autores, como a da maioria dos cientistas hoje envolvidos com a teoria Gaia, nos parece mais interessante, em parte, por 
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evitar as controvérsias desnecessárias suscitadas pelas afirmações de Lovelock de que a Terra é um superorganismo, por exemplo.  Estas afirmações controversas de Lovelock de que a Terra seria um superorganismo, um organismo vivo, ou pelo menos deveria ser tratada como tal, atraíram grupos espiritualistas e ambientalistas, sobretudo durante a década de 1970. As reações entusiásticas destes grupos foram acompanhadas por uma grande resistência da comunidade científica à teoria Gaia. Mais recentemente, entretanto, esta resistência tem sido em parte vencida e uma quantidade crescente de pesquisadores de diversos campos do conhecimento vem dedicando-se à sua articulação teórica e ao teste empírico de previsões derivadas desta teoria (para uma maior discussão sobre este ponto, ver Lima-Tavares, 2003; Nunes-Neto, 2005 e Nunes-Neto & El-Hani, 2006). É curioso notar, ainda, que muitos trabalhos publicados no recente campo da “Ciência do Sistema Terra” (Kump et al., 1999; Jacobson et al., 2000) claramente lidam com assuntos relacionados à teoria Gaia, ou mesmo se utilizam do conteúdo novo proposto por esta teoria, porém sequer fazem referência a Gaia ou a Lovelock (ver Moore III et al., pp. 1; para um crítica desta situação ver Margulis, 2004 e Tickell, 2004, pp. 223-224).  A teoria Gaia ainda suscita, contudo, importantes discussões a respeito de várias idéias nela incluídas. Neste trabalho, abordamos uma destas discussões, concernente ao estatuto das explicações teleológicas na teoria, sobretudo nas publicações de Lovelock, seu principal proponente.  
2 EXPLICAÇÕES TELEOLÓGICAS EM GAIA 

Críticos da teoria Gaia, como, por exemplo, James Kirchner (1989, 1993), têm destacado as dificuldades provenientes do uso de uma linguagem teleológica no contexto da mesma. Kirchner argumenta que Gaia não é uma hipótese única, tratando-se, antes, de uma série de hipóteses distintas, variando de fracas a fortes. Segundo Kirchner (1989, 1993), as hipóteses fracas incluem aquelas que enunciam que a biosfera está envolvida na dinâmica planetária. Estas hipóteses nada propõem de genuinamente novo, mas apenas algo que já é parte do conhecimento científico estabelecido. Portanto, o conteúdo verdadeiramente novo da teoria Gaia está, para Kirchner, no que ele denomina hipóteses fortes. Analisando estas hipóteses, Kirchner distingue três versões diferentes, apesar de elas geralmente aparecerem combinadas. A primeira, “Gaia Homeostática”, declara que há um mecanismo de controle capaz de manter a entidade Gaia em homeostase2. Outra hipótese, “Gaia Teleológica”, afirma que este controle cumpre um propósito definido. Isso coloca, então, o problema de estabelecer qual seria este propósito. Afinal, sem um propósito definido de maneira independente, Gaia Teleológica simplesmente afirmaria que Gaia cumpre o propósito de fazer qualquer coisa que ela faça e isso constituiria uma formulação tautológica. Em outros termos, caso não se defina rigorosamente o propósito ou o conjunto de propósitos do mecanismo de controle postulado pela teoria Gaia, ela se mostrará infalsificável em termos popperianos (Popper, [1959] 1975) e, portanto, de acordo com este critério de demarcação, não-científica3.  
                                                      
2 Apesar de Kirchner (1993, p. 38) separar Gaia Homeostática de Gaia Teleológica, baseando-se na diferença entre homeostase 

e teleologia, devemos notar que a homeostase em si mesma é um objetivo (um télos) do sistema, o que caracteriza os 
fenômenos homeostáticos, de auto-regulação, como fenômenos teleológicos. Mais precisamente, os fenômenos 
homeostáticos são uma parte dos fenômenos normalmente designados como teleológicos. Portanto, tomamos as 
expressões “controle”, “homeostase”, “auto-regulação”, entre outras similares, como expressões com um conteúdo 
teleológico. 

3 Apesar de fazer referência ao critério de demarcação popperiano, Kirchner não analisa sistematicamente a teoria Gaia da 
perspectiva da filosofia da ciência de Popper ([1959] 1975). Além disso, esta teoria da ciência não parece a mais adequada 
para avaliar a cientificidade de uma teoria como Gaia. O programa falsificacionista de Popper foi consideravelmente 
aprimorado por Lakatos, em sua Metodologia dos Programas de Pesquisa Científicos (Lakatos, [1970] 1995). Lima-Tavares 
(2003) avaliou a cientificidade da teoria Gaia com base em tal referencial filosófico, concluindo que o mesmo se mostrava 
mais adequado do que o referencial de Popper para tal apreciação.  
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O problema colocado por Gaia Teleológica é, segundo Kirchner, respondido por uma terceira hipótese, “Gaia Otimizadora”. De acordo com ela, o propósito do mecanismo de controle em questão é a manutenção de um estado ótimo para a entidade Gaia, considerada em sua totalidade. Kirchner (1989, p. 225; 1993, p. 42) coloca então, um problema difícil para Gaia Otimizadora: Como definir uma condição ótima para toda a biosfera? Afinal, a biosfera inclui uma enorme diversidade de organismos, cada um com requisitos diferentes, e muitas vezes conflitantes, para sua sobrevivência (Nunes-Neto; El-Hani, 2006, p. 23). A título de exemplo, basta considerarmos os requisitos bastante diferenciados para a sobrevivência de organismos aeróbios, que dependem crucialmente do gás oxigênio, e anaeróbios obrigatórios, que são levados à morte por este composto. Lovelock não respondeu à pergunta acima de maneira satisfatória, muito embora ele próprio pense que o modelo do Mundo das Margaridas, desenvolvido por ele e Andrew Watson (ver Watson & Lovelock, 1983), elimine tais críticas (Lovelock, 1990, p. 101). A observação de Kirchner a respeito da importância das explicações teleológicas para a teoria Gaia aponta para a necessidade de um tratamento sistemático do problema, especialmente no contexto da linguagem utilizada por Lovelock em suas publicações. Em primeiro lugar, notemos que Lovelock de fato explica teleologicamente os fenômenos no contexto de Gaia. Por exemplo, referindo-se à atmosfera da Terra, ele afirma que “a atmosfera da Terra é mais do que meramente anômala; ela parece ser um dispositivo constituído especificamente para um conjunto de propósitos” (Lovelock; Margulis, 1974, p. 3). Como notamos no trecho acima, Lovelock atribui propósitos à atmosfera, o que constitui um uso da linguagem teleológica. Além disso, é importante notar, Lovelock recorre com freqüência e ao longo de toda a sua obra a uma linguagem teleológica (para maiores detalhes, ver Nunes-Neto, 2005 e Nunes-Neto & El-Hani, 2006). Entretanto, a despeito da alta freqüência de uso das explicações teleológicas, em outras passagens de sua obra, Lovelock nega que sua teoria esteja comprometida com uma linguagem teleológica: “Em nenhuma parte de nossos escritos, nós expressamos a idéia de que a auto-regulação planetária tem um propósito, ou envolve previsão ou planejamento pela biota” 

(Lovelock, 1990, p. 100). A rejeição de Lovelock ao uso de uma linguagem teleológica se deve a uma grande desconfiança em relação a este tipo de explicação nas ciências em geral e na biologia, em particular, sobretudo por causa de objeções tradicionais, mas já superadas (ver Mayr, 1988, p. 39; Mayr, 2005, p. 63; Taylor, 1964), a este modo de explicação. A rejeição de Lovelock à acusação de que sua teoria é teleológica se deve, além disso, a um equívoco de sua parte: considerar que todas as explicações teleológicas têm um caráter intencional. Assim, aceitar que sua teoria é teleológica corresponde, para Lovelock, a aceitar que o funcionamento de Gaia deve ser explicado em termos de intencionalidade, previsão ou planejamento. Em sua visão, isso aproximaria a teoria Gaia do animismo ou antropomorfismo e a afastaria do âmbito das ciências. Sua rejeição ao uso de uma linguagem teleológica, seja na sua teoria ou na ciência em geral, decorre, portanto, da assunção daquela premissa equivocada.  Nem todas as explicações teleológicas recorrem, contudo, à intencionalidade, como mostra a maioria das explicações teleonômicas e as explicações/atribuições funcionais, tão usuais na biologia. Sustentamos que tais explicações teleológicas, de caráter não-intencional, estão presentes na teoria Gaia e precisam ser devidamente analisadas, uma tarefa ainda por ser feita. Na análise lakatosiana da teoria Gaia que realizou, Lima-Tavares (2003) concluiu que as hipóteses fortes identificadas por Kirchner são parte do núcleo duro do programa de pesquisa fundado por Lovelock. Assim, elas estariam entre as proposições infalsificáveis por decisão metodológica dos proponentes do programa de pesquisa Gaia (Lakatos [1970] 1995). Ou seja, o conteúdo verdadeiramente novo da teoria Gaia é composto, de acordo com essa análise, por proposições acerca do funcionamento teleológico de Gaia que são parte de seu núcleo duro, infalsificável. Se essa análise for julgada correta, caso não seja incluída na teoria Gaia alguma forma de explicação teleológica, o construto teórico resultante não seria mais parte do programa de pesquisa Gaia. Em outras palavras, eliminar a teleologia da teoria Gaia significaria, na 
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verdade, desconsiderar a teoria. Esta nos parece uma forma mais precisa de formular o argumento de Kirchner de que o que há de novo na teoria Gaia se relaciona ao seu conteúdo teleológico. Além disso, devemos notar que, na tentativa de rejeitar as explicações teleológicas, Lovelock apela para o conceito de propriedades emergentes. O recurso de Lovelock à emergência, contudo, se limita à idéia de não-aditividade, que corresponde a apenas uma das concepções de emergência, relacionada à máxima holista de que o ‘todo é mais do que soma das partes’ (Stephan, 1992; El-Hani & Queiroz, 2005). A estratégia adotada por Lovelock não é consistente, na medida em que não se pode justificar a recusa ao uso de certa categoria epistemológica (explicações teleológicas) a partir da mera referência a uma categoria ontológica (as propriedades emergentes do sistema Gaia). Um discurso teleológico sobre este sistema é perfeitamente compatível com a existência de propriedades emergentes no sistema.  
3 EXPLORANDO CAMINHOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO DAS EXPLICAÇÕES TELEOLÓGICAS EM GAIA 

A partir da análise do tratamento da teleologia nos textos de Lovelock, o passo seguinte de nossa investigação foi avaliar se explicações teleológicas poderiam ser formuladas de modo consistente no contexto da teoria Gaia, com base em alguns referenciais sobre teleologia e função na filosofia da biologia. Avaliamos se as explicações teleológicas nesta teoria podem ser formuladas da perspectiva de três referenciais teóricos: a caracterização da teleonomia por Ernst Mayr (1988, pp. 44-55; 2005, pp. 65-82); a abordagem etiológica do conceito de função de Larry Wright ([1973] 1998); e a análise funcional de Robert Cummins ([1975] 1998). A seguir, apresentaremos brevemente estes referenciais e suas implicações para o tratamento das explicações teleológicas na teoria Gaia. 
3.1 Abordagem teleonômica 

O termo ‘teleonômico’ foi originalmente introduzido na literatura por Pittendrigh, em 1958 (citado em Mayr, 1988, p. 47). No entanto, ele se tornou popular na biologia a partir dos desenvolvimentos promovidos por Mayr (1988, p. 44; 2005, p. 69). Os processos teleonômicos são caracterizados por dois aspectos: (1) eles são guiados por um programa; e (2) dependem da existência de algum objetivo ou estado final, previsto no programa, que regula o comportamento. Este estado final pode ser uma estrutura, uma função fisiológica, o alcance de uma nova posição geográfica ou atos consumatórios no comportamento, como, por exemplo, o ato de beber quando se tem sede. Cada programa particular é resultado do processo evolutivo, com destaque para a seleção natural, sendo constantemente ajustado pelo valor seletivo do objetivo alcançado. Do ponto de vista da causalidade, é importante salientar que tanto o programa como os estímulos que desencadeiam o comportamento teleonômico precedem, no tempo, a dinâmica visando o objetivo. Ou seja, não há qualquer inversão da ordem temporal dos processos causais e existem mecanismos que iniciam ou causam o comportamento dirigido para um 
objetivo. O primeiro passo para uma abordagem teleonômica em Gaia é buscar os requisitos necessários para a definição de um programa teleonômico Gaiano. É preciso notar, em primeiro lugar, que há dificuldades a serem enfrentadas ao se postular um processo de seleção natural em níveis acima dos organismos individuais. É razoável supor que o susposto programa Gaiano não poderia surgir por um processo variacional de evolução (darwinista), ainda que possa ser considerado como resultado de um processo transformacional (como o lamarckista, no qual a transformação ontogenética é concebida como a própria evolução). A dificuldade de postular um processo de seleção agindo sobre Gaia foi apontada por Ford Dolittle, sendo conhecida como o problema da ‘população de um’. Obviamente, em uma população unitária, como é o caso de Gaia, não há variação a ser selecionada e, portanto, não podem surgir programas teleonômicos como resultado de evolução darwinista, na qual a seleção natural desempenha um papel central. Além desta dificuldade, a formulação de explicações teleonômicas em Gaia está vulnerável a uma outra crítica forte, dirigida contra a noção do “programa gaiano”. Não há 
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um conjunto único de condições buscadas pelo programa que possa satisfazer, ao mesmo tempo, os requisitos de sobrevivência de todas as espécies da biota. Como foi comentado acima, esta é composta por organismos com interesses divergentes e muitas vezes conflitantes, como os anaeróbicos e os aeróbicos. As dificuldades apresentadas colocam obstáculos difíceis, se não intransponíveis, para a formulação de explicações teleonômicas no contexto de Gaia. Em nossa visão, elas sugerem que a abordagem teleonômica não é o referencial mais adequado para construir explicações teleológicas consistentes em Gaia.  
3.2 Abordagem etiológica 

Da perspectiva etiológica de Wright, para explicar por que algo tem uma função, é necessário recorrer à etiologia das conseqüências de ter esse algo no passado. Em termos formais, dizer que a função de x é z significa que “(a) x está ali porque ele faz z e (b) z é uma conseqüência (ou resultado) de 
x estar ali” (Wright, [1973] 1998, p. 71). Por exemplo, a posse de corações (x) nos vertebrados atuais é parcialmente explicada, nesses termos, pelas conseqüências (z) da posse dessa estrutura nos ancestrais desses animais. Tais conseqüências estariam relacionadas ao bombeamento de sangue, sendo a função da estrutura, um efeito selecionado ao longo da história evolutiva do grupo. Deste ponto de vista, para explicar os processos funcionais no contexto de Gaia, é necessário fazer referência a uma etiologia, que precisa, por sua vez, fazer referência a um processo de seleção, consciente ou não. Os problemas de postular um processo de seleção ao nível do sistema Gaia como um todo, apontados na seção anterior, também dificultam a aplicação da perspectiva de Wright à teoria Gaia. Além disso, o que é explicado pela formulação de função de Wright é a presença de determinado estado de coisas, especificamente, a posse de determinado comportamento ou estrutura por um sistema. Conseqüentemente, a perspectiva de Wright, se aplicada à Gaia, explicaria por que Gaia tem certas partes. Ela responderia quais as conseqüências das partes que explicam por que elas estão ali, isto é, suas funções. Mas o que pretendemos explicar na teoria Gaia não é por que o sistema possui certas partes, mas sim os processos de auto-regulação ou auto-organização ao nível do sistema como um todo. Parece-nos, em suma, que a abordagem de Gaia de uma perspectiva etiológica também enfrenta dificuldades que a privam de poder heurístico frente aos problemas sobre os quais nos debruçamos.  
3.3 Abordagem da Análise Funcional 

Uma perspectiva diferente das anteriores é a análise funcional de Cummins ([1975] 1998). De acordo com a posição deste filósofo, explicações funcionais podem ser realizadas, na biologia, independentemente de considerações evolutivas. Da perspectiva de Cummins, considerar que algum item x tem uma função d significa dizer que x tem a disposição d, sob determinadas condições. Assim, na análise funcional, procedemos a uma análise da disposição d presente em um sistema a em uma série 
de disposições d1, d2, ..., dn apresentadas por componentes de a, de modo que a manifestação de di resulta na, ou leva à, manifestação de d. Para Cummins ([1975] 1998), o interesse explanatório de uma abordagem analítica é proporcional a (i) o grau em que as capacidades resultantes da análise são menos sofisticadas do que as capacidades que geraram a análise; (ii) o grau em que as capacidades resultantes da análise são de tipo diferente das capacidades que geraram a análise, e; (iii) a relativa complexidade de organização das partes/processos componentes atribuídas ao sistema. Essas considerações nos levam ao seguinte ponto: quanto maior a diferença de sofisticação entre as capacidades resultantes da análise e aquelas capacidades que geraram a análise, mais sofisticada precisará ser a própria análise, para que esta lacuna seja preenchida. Nos casos em que essa diferença é pequena, a estratégia da instanciação parece mais adequada e, nestes casos, falar em função parece não ter muito sentido. Como afirma Cummins  

À medida que o papel da organização se torna menos e menos significativo, a estratégia analítica se torna 
menos e menos apropriada, e falar de função tem cada vez menos sentido. Isso pode ser filosoficamente 
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desapontador, mas não há saída para isso. (Cummins, [1975] 1998, p. 192) 
Isso leva a uma objeção freqüentemente levantada contra a abordagem funcional de Cummins: a de que ela é demasiadamente liberal. Trata-se do problema de que a teoria de Cummins nos permite atribuir função a efeitos que não são intuitivamente entendidos como funções ou a sistemas que intuitivamente pensamos não serem compostos por partes que cumprem funções definidas (Wouters, 2003, p. 224). Por exemplo, Ruth Millikan ([1989] 1998, pp. 294) busca demonstrar que, de acordo com a teoria de Cummins, dentro do ciclo da água, a função das nuvens é produzir chuva. Assim, por contrariar as nossas intuições, a teoria de Cummins estaria equivocada. É interessante como esse exemplo dado por Millikan diz respeito exatamente a processos nos quais estamos interessados na tentativa de aplicação da teoria de Cummins às explicações da teoria Gaia. Vale a pena perguntar se não é exatamente esta suposta falha da teoria de Cummins – isto é, seu excesso de liberalidade – que permite que ela se aplique tão bem aos fenômenos no contexto da teoria Gaia. Entretanto, uma outra maneira de ver a formulação de Cummins é aceitar que ela não busca traçar uma distinção clara entre o que é e o que não é funcional, como faz Wright. Talvez os objetos no mundo não se dividam discretamente em tais categorias, ou seja, pode ser que eles não sejam nitidamente ou funcionais ou não-funcionais. É razoável assumir a existência possível de uma continuidade entre casos extremos, o que permitiria dizer que ser ou não funcional é uma questão de grau.  Na medida em que esta abordagem não faz referência a processos históricos de seleção como condição necessária para a atribuição de função, ela evita os problemas levantados pela tentativa de aplicar as duas abordagens anteriores ao problema da teleologia na teoria Gaia. As abordagens etiológicas do conceito de função (em nosso caso, a visão de Wright) e a análise funcional têm, de fato, diferentes explananda (isto é, aquilo que se deseja explicar). Elas objetivam explicar coisas diferentes, na medida em que enfocam diferentes aspectos do mundo vivo, como bem notou Godfrey-Smith (1993).  Do ponto de vista da análise de Cummins, o que se busca explicar é uma capacidade de um sistema complexo através de certas capacidades de suas partes que contribuem para a manifestação da capacidade global. Neste caso, o explanandum no sistema Gaia seria exatamente a capacidade sistêmica deste sistema de auto-regulação do clima, por exemplo, que seria, então, vista como o resultado de certas capacidades das partes de Gaia. A aplicação deste modelo analítico geral oferece uma perspectiva heuristicamente rica, permitindo às pesquisas empíricas enfocar as capacidades dos sistemas componentes de Gaia, que são mais acessíveis empiricamente a testes do que o sistema Gaia como um todo (para maiores detalhes sobre a aplicação da análise funcional de Cummins à teoria Gaia, ver Nunes-Neto, 2005, p. 88-91). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na medida em que aceitamos a tese de que a teoria Gaia não pode prescindir de uma linguagem teleológica, a despeito das tentativas de Lovelock de rejeitar tal modo de linguagem, surge a necessidade de dar um tratamento adequado às explicações teleológicas ou funcionais nesta teoria. Este tratamento deve apoiar-se em algum referencial da filosofia da biologia para o tratamento de explicações teleológicas e funcionais que se mostre heuristicamente poderoso. Após explorar três possibilidades distintas, concluímos que a análise funcional de Cummins nos oferece a abordagem mais promissora para o tratamento do conteúdo teleológico da teoria Gaia, expresso, por conseguinte, na forma de explicações funcionais. Estamos atualmente desenvolvendo uma análise funcional baseada em Cummins do sistema Gaia. Um pré-requisito básico para a realização de tal análise funcional é a decomposição (Bechtel e Richardson, 1993) do sistema Gaia em subsistemas. Estes subsistemas são as partes do sistema que, através do desempenho de suas capacidades, contribuem para a instanciação das capacidades sistêmicas, observadas ao nível de Gaia como um todo. A tarefa de decompor o sistema Gaia não é trivial. Isso porque ela implica uma demarcação clara do sistema com o qual estamos lidando. Há muitos modos 
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diferentes, alguns até parcialmente sobrepostos, de entender o sistema Gaia. Ele pode ser concebido como um conjunto de ecossistemas, um conjunto de reservatórios (atmosfera, oceanos, biosfera etc.), um conjunto de espécies, entre outros modos. Qual destes é o melhor modo de ver o sistema é uma questão que precisa ser enfrentada. Trata-se, pois, de um passo essencial para o desenvolvimento da análise funcional do sistema Gaia e, segundo nosso entendimento, para o avanço teórico do programa de pesquisa, sobre o qual estamos nos debruçando no momento, a partir dos resultados anteriores que obtivemos, relatados no presente artigo. 
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