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Resumo: A teleologia, doutrina que pressupõe a finalidade como princípio explicati-
vo para quaisquer objetos ou fenômenos em oposição às suas causas ou origem, pode ser iden-
tificada em visões sobre o mundo natural e com a ideia de progresso. Estudos historiográficos 
sobre a proposta de Charles Darwin (1809 – 1882) parecem vir multiplicando as discussões sobre 
até que ponto Darwin, de fato, rompeu com a teleologia e se ele poderia ser considerado, a seu 
modo, teleológico. Por meio da hipótese da pangênese, publicada em 1868 como último capítu-
lo do livro The variation of animals and plants under domestication (A variação de animais e plan-
tas sob domesticação), Darwin procurou explicar os fenômenos de desenvolvimento e herança. 
O objetivo deste trabalho é analisar em que medida o discurso e/ou raciocínio teleológico estão 
presentes no texto em que Darwin propõe a hipótese da pangênese. A análise desenvolvida mos-
trou que, ao apresentar a hipótese da pangênese, Darwin por vezes refuta a teleologia, por vezes 
a recusa como princípio explicativo. Conclui-se que, neste caso, ele não utilizou um discurso te-
leológico, mas uma linguagem teleológica como meio de comunicação. 

PAlAvRAs-CHAves: Darwin, Charles; História da hereditariedade; História da evolução; sé-
culo XIX 

1. Introdução
A demanda por um porquê pode ser traduzida como teleologia, doutrina que pressupõe a fi-

nalidade como princípio explicativo para quaisquer objetos ou fenômenos, em oposição às suas 
causas ou origem (Japiassu & Marcondes, 1990, p. 233). Tal doutrina poderia (e, de certo modo, 
ainda pode) ser identificada em duas ou mais visões do mundo natural – as fixistas e as de pro-
gresso. A teleologia fixista pressupõe que tudo na natureza, desde seres vivos a corpos inanima-
dos, serve a algum propósito e, neste sentido, formam um conjunto imutável de relações em per-
feita harmonia. Noutro sentido de teleologia, assume-se que a natureza pode sofrer mudanças, 
no entanto, tais mudanças se dão, necessariamente, num sentido absoluto de melhora e progres-
so. Em outras palavras, a perspectiva teleológica é uma negação do acidente, do acaso. É apenas 
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no século XIX que a teleologia deixa de ser a perspectiva natural mais coerente e influente na co-
munidade científica. Isso se deve, principalmente, a publicação da Origem das espécies (1859) do 
naturalista inglês Charles Darwin (Mayr, 1992).

Neste livro, Darwin apresenta sua teoria evolutiva, na qual a variação entre os indivíduos 
presentes nas populações deixava de ser vista como uma imperfeição em relação a um tipo ideal 
(no sentido platônico) ou, ainda, como irrelevante em relação à essência das espécies (no senti-
do aristotélico) e passava a ser entendida como a realidade do mundo natural. Ou seja, a variação 
começava a ser compreendida a partir de uma perspectiva materialista. Dentro desta perspectiva, 
Darwin apresentou a especiação como um processo de transformação desta variação entre indi-
víduos (variação intrapopulacional) em variação entre grupos (variação interpopulacional), no 
qual os diferentes grupos divergiriam ao longo do tempo até que se tornassem espécies biologica-
mente distinguíveis. Esta divergência se daria a partir da ação da seleção natural, que trabalharia, 
em função do tempo e do espaço, apenas com a variação presente nas populações. Assim, regre-
dindo na linha do tempo, encontrar-se-ia um ancestral comum para todas as espécies. O avan-
ço deste processo, por outro lado, explicaria a biodiversidade (Lewontin, 1974, p. 4; Silva, 2001).

No entanto, recentemente, estudos em história da ciência voltados para as publicações ori-
ginais de Darwin, parecem vir multiplicando as discussões sobre até que ponto Darwin, de fato, 
rompeu com a teleologia e se, talvez, ele não deva ser considerado, a seu modo, teleológico (Len-
nox, 1993; Ghiselin, 1994; Lennox, 1994; Regner, 1995; Ayala, 1999; Ruse, 2000; Short, 2002). De 
fato, há uma série de pesquisas (não tão recentes) em filosofia da biologia que tem como objetivo 
realocar a teleologia dentro das ciências da vida, através da ressignificação do conceito (Williams, 
1966, Ayala, 1970; Binswanger, 1990; Takacs & Ruse, 2013).

Lennox (1993), por exemplo, defende que Darwin era sim teleológico, no entanto, a sua te-
leologia, embora inquestionável, não estava em conformidade com nenhuma das doutrinas te-
leológicas anteriores ao seu tempo (que demandariam a noção de design ou de força vital). Na 
verdade, ele apoia a ideia de que Darwin elaborou sua própria teleologia, a qual ele denomina 
“teleologia selecionista”. Isto porque, de acordo com ele, o processo de seleção natural como 
proposto por Darwin se baseava no pressuposto de que “a vantagem de uma estrutura determi-
na a sua presença”. Assim, Darwin haveria criado uma teleologia própria compatível com a base 
mecanicista de sua teoria evolutiva.

Short (2002), embora também defenda a ideia de que Darwin seria sim teleológico, o faz de 
maneira radicalmente diferente de Lennox. Criticando a posição de Lennox, Short afirma que 
não é possível existir algo como uma teleologia inteiramente mecanicista, já que o conceito de 
teleologia está historicamente fundado numa oposição ao mecanicismo. Ele defende, então, que 
a teleologia nos trabalhos de Darwin está em plena conformidade com a clássica teleologia aris-
totélica. A elaborada defesa de Short propõe que a teleologia da qual Darwin lança mão, assim 
como a teleologia em seu sentido clássico, é aplicada para explicar os fenômenos do processo 
evolutivo que não poderiam sê-lo através de uma abordagem puramente mecanicista.

É unânime que a teoria evolutiva de Darwin desencadeou uma revolução sobre a visão do 
mundo natural imperante à sua época. No entanto, vem se distanciando cada vez mais de um 
consenso a ideia de que a sua obra estabeleceu uma ruptura com a perspectiva teleológica. Des-
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se modo, voltar a analisar a natureza do discurso teleológico nos trabalhos de Darwin parece 
cada vez mais necessário.

Considerando, ainda, que a teoria evolutiva não é o único trabalho do naturalista, é razoá-
vel supor que a análise de outras obras de Darwin ofereça insights sobre o quanto e em que sen-
tido ele julgava necessário o uso de discurso teleológico. Sendo assim, uma avaliação criteriosa 
sobre o papel da teleologia na racionalização de Darwin depende, provavelmente, de um estu-
do historiográfico mais amplo sobre sua produção. E, dentre uma vasta coleção de escritos pos-
teriores à Origem das espécies, talvez o caso mais interessante a ser analisado seja o da “Hipótese 
provisória da pangênese”.

Por meio da hipótese da pangênese, publicada em 1868 como último capítulo do livro The 
variation of animals and plants under domestication (A variação de animais e plantas sob domesti-
cação), Darwin procurou explicar os fenômenos de desenvolvimento e herança. De acordo com 
a mesma, cada parte do corpo seria capaz de produzir pequenas gêmulas que, por sua vez, car-
regariam a informação referente àquela região do organismo. Essas gêmulas, em dado momen-
to, se acomodariam nos órgãos genitais. Durante a reprodução, os conjuntos de gêmulas dos pa-
rentais se reuniriam e, a partir desta reunião, seria gerado um novo indivíduo que expressaria 
características de ambos os progenitores (Darwin, 1868)1.

Nos dias atuais, está bem estabelecido que a teoria da pangênese não possui valor heurís-
tico algum. No entanto, em sua época, ela fazia parte da teoria geral de Darwin sobre os orga-
nismos vivos. Um estudo mais aprofundado dos trabalhos e correspondências de Darwin indi-
ca que tal teoria de desenvolvimento e herança teve papel muito mais central em suas ideias do 
que parece aceitar a comunidade científica atual, profundamente implicada com a teoria da ge-
nética (Bizzo, 2008).

Nesse sentido, acredita-se que a análise da hipótese darwiniana da pangênese seria de gran-
de pertinência para uma compreensão mais ampla do papel da teleologia na racionalização de 
Darwin. Portanto, partindo de uma leitura crítica da “Hipótese provisória da pangênese”, na sua 
versão original de 1868, nosso objetivo consiste em analisar em que medida o discurso e/ou ra-
ciocínio teleológico estão presentes nesse texto. Para cumprir com o objetivo proposto é preci-
so, antes de tudo, que se esclareça aqui o que está sendo chamado de teleologia e como este con-
ceito se transformou, desde sua origem até o século XIX.

2. O que é teleologia?
Embora o termo teleologia tenha sido cunhado por Christian Wolff (1679 – 1754), em 1728, a 

1 É interessante pontuar que ideias semelhantes àquelas que Darwin sistematizou na sua “hipótese provisória 
da pangênese” podiam ser encontradas já na Antiguidade. De fato, Hipócrates (460 – 370 a.C), antecipou alguns 
dos pressupostos básicos da pangênese como, por exemplo, a herança de caracteres adquiridos (Ferrari & Scheid, 
2008). Darwin assumiu, também, que sua hipótese tinha muitos pontos de convergência com trabalhos de outros 
autores como Conde de Buffon (1707 – 1788), Charles Bonnet (1720 – 1793) e Herbert Spencer (1820 – 1903). No en-
tanto, ele afirmou que o seu conhecimento destes trabalhos se deu apenas após ele ter finalizado o seu manuscri-
to da pangênese e tê-lo mostrado a amigos seletos como, por exemplo, Thomas Huxley. Foram esses amigos que, 
segundo Darwin, o alertaram sobre tais semelhanças.
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origem da doutrina teleológica que influenciou o estudo da história natural até o século XIX re-
mete aos escritos de Platão e, principalmente, de seu discípulo Aristóteles (Lennox, 1992). Em 
determinado momento Aristóteles rompeu com a teoria platônica da transcendência2 e desen-
volveu uma teoria que buscava eliminar o vão entre o mundo natural sensível e o mundo das 
ideias, ao integrá-los na sua noção de imanência. Assim, surgia uma concepção de realidade ba-
seada na ideia estática de essências, para qual toda a forma presente no mundo teria uma essên-
cia e esta uma causa final (Marcondes, 1997, pp. 70 – 74).

A teleologia remete, dessa forma, à causa final de Aristóteles, à ideia de que tudo presente 
na natureza tem uma finalidade, pois “a natureza não faz nada em vão” (natura nihil frustra facit). 
Aristóteles compreendia a natureza como sábia e promotora do equilíbrio entre todas as relações 
existentes no mundo vivo e não vivo. Neste sentido, assumia que na natureza nada sobrava ou 
faltava e cada organismo vivo, cada espécie, dispunha exatamente daquilo que lhe seria necessá-
rio para sobreviver em total harmonia com os demais elementos do cosmos.

Mais do que sábia, a natureza para Aristóteles era bela, pois nela o propósito superava o aca-
so. Ele entendia que havia beleza no propósito, enquanto no acaso, no acidente, apenas poderia 
ser encontrada a irregularidade (Mirus, 2012). O acaso era tido como responsável por tudo aqui-
lo que escapava à essência que, por definição, representava a perfeição. Sendo a natureza harmô-
nica e perfeita, era central à teoria de Aristóteles a ideia de que o cosmos era imutável e eterno. 
Para ele, o cosmos e, por consequência, a natureza sempre haviam sido e continuariam sendo da 
maneira como se apresentavam. Dessa forma, não havia espaço, em sua teoria, para as ideias de 
transformação. Eventos como a extinção ou o surgimento de espécies ao longo do tempo eram, 
nesse sentido, implausíveis (Henry, 2006). Aristóteles era caracteristicamente adepto ao que co-
nhecemos hoje como fixismo.

Seria apenas no século XVI que as ciências naturais começariam a romper com a perspecti-
va teleológica/cristã/antropocêntrica. Isto se sucedeu na física a partir da revolução copernica-
na, na qual o paradigma geocêntrico foi substituído pelo heliocêntrico, e a partir do estabeleci-
mento do programa de pesquisa galileano, no qual a metodologia contemplativa e qualitativa de 
Aristóteles para a compreensão do mundo foi substituída por uma metodologia baseada na ex-
perimentação e na matematização (sendo esta última uma perspectiva quantitativa e, essencial-
mente, antifinalista) do mundo natural (Cohen, 1988; Koyré, 2010).

A experimentação (mas não a matematização) também ganhou muito espaço nas ciências da 
vida, no entanto, diferente do que ocorreu nas ciências físicas, ela foi inicialmente combinada 
com a perspectiva teleológica aristotélica que permaneceu relativamente estável como princí-
pio explicativo básico dos fenômenos biológicos até o século XVIII. Apenas em meados do sécu-
lo XVIII este sistema começou a sofrer contestação dentro do estudo da história natural, princi-
palmente em relação ao fixismo das espécies.

A descoberta de diversos fósseis de espécies não mais existentes e o estudo da geologia pro-
pondo que a Terra teria alguns bilhões de anos (e não alguns milhares, como defendia o cristia-

2 A teoria da transcendência de Platão propunha, resumidamente, que tudo presente no mundo acessível às 
sensações era uma imagem corrompida daquilo presente no mundo das ideias, produto da ação de um Demiurgo.
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nismo), ocasionaram enfraquecimento da doutrina cristã/aristotélica (Harber, 1959; Burchfield, 
1990). Em consequência dos indícios de que o planeta poderia estar sofrendo mudanças ao lon-
go do tempo, começaram a surgir teorias que propunham a transmutação das espécies como, 
por exemplo, a do naturalista francês Jean Baptiste de Lamarck (Humphreys, 1996; Corsi, 2005). 
No entanto, a influência da teleologia e do antropocentrismo permaneceu presente no discurso 
dos naturalistas até o século XIX. Na teoria de Lamarck, por exemplo, as espécies se modifica-
riam num sentido de progresso e a espécie humana era considerada o último nível da escala das 
espécies (Rodrigues & Silva, 2011; Martins, 2013).

De acordo com Solinas, ao produzir uma teoria de transformação das espécies baseada numa 
perspectiva materialista da variação (que explorava as partes e os órgãos sem função e/ou vesti-
giais e concebia ao acaso papel explicativo), Darwin rompeu frontalmente com a teleologia den-
tro do estudo do mundo natural (Solinas, 2015, pp. 102 – 105). Ainda assim, era característica de 
seu texto a presença de termos como “causa final”, “fim” e “propósito”. Ghiselin (1994) defende 
que, apesar da linguagem utilizada n’A Origem das Espécies, Darwin claramente não apresentava 
pensamento teleológico ao que se contrapõe, por exemplo, Lennox (1993) e Short (2002). Como 
já comentado anteriormente, esta discussão é antiga e vem se renovando e se popularizando den-
tro da filosofia da biologia. Assim, nas próximas seções a discussão sobre a influência da doutri-
na teleológica sobre as ideias de Darwin será explorada em relação à sua “hipótese provisória”.

3. A pangênese darwiniana
Dentre as diversas produções científicas de Darwin ao longo de sua carreira como naturalista, 

a teoria da pangênese é, certamente, uma das que mais intimamente se relaciona com a sua teo-
ria evolutiva, pois ela representa, sobretudo, a elaborada resposta para uma pergunta que ecoa-
va desde a publicação d’A Origem: qual a origem e a natureza da variação herdável? (Castañeda, 
1994; Charlesworth & Charlesworth, 2009; Liu & Li, 2012). Não é difícil, portanto, assumir que 
o caráter do discurso presente no Variation tenha correlação direta com as ideias presentes na 
Origem. A “hipótese provisória da pangênese” foi publicada por Darwin no capítulo 27 (entre as 
páginas 357 e 404 da primeira edição) do Variation of animals and plants under domestication e re-
cebeu esse nome por ainda não ter o status de uma teoria, na qual Darwin tentava responder as 
mais diversas questões a respeito de herança.

O termo “causa final”, um dos mais característicos no uso da linguagem teleológica por Da-
rwin na Origem, aparece em três momentos ao longo do texto da pangênese. Na página 361 Da-
rwin lança mão do termo para explicar quais seriam as vantagens da reprodução assexuada usan-
do uma linguagem claramente finalista, como vemos no trecho reproduzido a seguir.

Até certo ponto, nós podemos entender, no que concerne à causa final, por que seres que se propa-
gam por brotamento tão raramente regridem ao longo do desenvolvimento; já que, em cada orga-
nismo, a estrutura adquirida em cada estágio do desenvolvimento deve estar adaptada ao seu habi-
tat particular. Agora, na geração de seres por brotamento – e isto, diferente da reprodução sexuada, 
pode ocorrer em qualquer período do desenvolvimento, – se haviam lugares a suportar muitos in-
divíduos em determinado estágio de desenvolvimento, o plano mais simples seria que eles se multi-
plicassem por brotamento naquele estágio, e não que eles regredissem a uma fase anterior ou mais 
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simples do desenvolvimento que poderia não estar adaptada àquelas circunstâncias (Darwin, 1868, 
vol. 2, p. 361).

Subentende-se que a “causa final” a que Darwin se refere neste trecho é o favorecimento à 
sobrevivência. Embora o termo tenha, claramente, uma conotação teleológica, a descrição dada, 
ao longo do texto, a circunstância tratada, não deixa claro por si só se o uso do termo se refere 
à precedência da função ou do caráter. Do modo como se entende teleologia aqui, se a função 
precede o caráter, ou seja, se o caráter surge para atender a função (ou necessidade) preexisten-
te, não apenas a linguagem é teleológica, mas o sentido também o é. Por contra partida, se o ca-
ráter precede à função, ou seja, se a função é definida a posteriori, então, a pressuposição de pen-
samento teleológico não se sustenta. Neste caso, a despeito da utilização do termo, as afirmações 
de Darwin seriam, essencialmente, antiteleológicas, pois o surgimento do caráter não teria cor-
relação com a sua dita utilidade.

Uma ambiguidade maior está presente na utilização de outro termo finalista nesta mesma 
passagem: “plano”. Isto porque a noção de plano pressupõe, intuitivamente, a existência de al-
guém que planeje. Pressupõe-se a existência de um planejador. Mas, se há algo que não se pode 
negar sobre a teoria evolutiva darwiniana é que ela, se não refuta, independe completamente da 
existência de um criador. Apesar de reconhecer em sua autobiografia que durante o tempo da 
sua viagem a bordo do Beagle e enquanto escrevia a Origem ainda era, de certo modo, religioso 
(Darwin & Barlow, 1958, pp. 92 – 93), Darwin jamais lançou mão de qualquer divindade como 
fator explicativo em sua teoria. Neste momento é importante frisar que a teleologia que se dis-
cute estar presente na obra de Darwin não tem relação alguma com aquela que advém da ideia 
de design (Lennox, 1993; Short, 2002).

Na página 390, Darwin utiliza novamente o termo “causa final” (juntamente a “causa teleoló-
gica”) para retomar o seu argumento sobre a reprodução:

Foi mostrado na Parte I, pelo menos no que diz respeito aos animais, que novos seres gerados asse-
xuadamente, em qualquer período, não regridem no desenvolvimento [...]; e foi oferecida uma ex-
plicação para este fato no que concernia à sua causa final ou causa teleológica. Nós podemos, tam-
bém, entender a causa próxima (Darwin, 1868, vol. 2, p. 390).

O que Darwin faz nesta segunda passagem destacada, não se afasta daquilo que já foi comen-
tado anteriormente, ou seja, a utilização dos termos “causa final” e “causa teleológica” denun-
ciam, mas não condenam a presença da teleologia aristotélica na teoria da pangênese. Por outro 
lado, Darwin se refere também à “causa próxima”. Esta, pelo que ele continua a discutir no pa-
rágrafo, é o mecanismo pelo qual se faz possível que o ser recém-gerado assexuadamente não 
precise iniciar seu desenvolvimento pelas fases iniciais. O que se percebe é que toda a discussão 
anterior a respeito da reprodução assexuada, especificamente o brotamento, tinha como objeti-
vo chegar neste ponto: a suficiência da pangênese para explicar um dos modos de reprodução 
mais comuns do reino animal.

Num terceiro momento, Darwin lança mão do termo “causa final” numa indagação sobre a 
reprodução sexuada, como reproduzido a seguir:
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Nós somos levados a questionar qual deve ser a causa final de haver num evento comum de geração 
a concorrência dos dois elementos sexuais (Darwin, 1868, vol. 2, p. 362).

Quando se trata da pergunta “qual a causa final?” (em outras palavras: “por quê?”), a impres-
são que se tem é de que o motivo, a causa, a finalidade está sendo colocada em posição de pre-
cedência em relação ao caráter (que seria a concorrência de elementos sexuais, ou seja, a repro-
dução sexuada). No entanto, logo a seguir, em duas curtas passagens, Darwin parece revelar sua 
intenção ao utilizar estas “metáforas” teleológicas:

Nós podemos indicar, no entanto, duas importantes vantagens adquiridas através da concorrência 
dos dois sexos. [...]. (Darwin, 1868, vol. 2, p. 362). 
 
Mais adiante, ele acrescenta: 

Além destes dois importantes fins, pode haver, claro, outros, ainda desconhecidos por nós, adquiri-
dos através da concorrência dos dois sexos (Darwin, 1868, vol. 2, pp. 362, 363).

Quando Darwin explicita que as vantagens ou fins – em outros momentos chamados de “cau-
sa final” – teriam sido “adquiridos através da concorrência dos dois sexos”, ou seja, adquiridos 
pelo surgimento do caráter, ele parece estar se referindo, de fato, a precedência do caráter em 
relação a sua função. E, se o caráter surge antes da função, não existe uma finalidade a priori. As-
sim, não existe lógica teleológica. Neste sentido, o que se pode concluir até aqui é que nenhum 
dos termos e expressões teleológicas dos quais Darwin faz uso no seu texto podem ser conside-
rados como sinais stricto sensu da influência da teleologia em sua racionalização.

Neste sentido, é mais do que plausível supor que o que está ocorrendo no texto é, simples-
mente, a utilização de termos que eram comuns ao discurso naturalista da época. A perspectiva 
teleológica fazia parte do senso comum, inclusive no meio científico em que Darwin estava in-
serido. Portanto, ele não poderia prescindir de linguagem teleológica sob o risco de obscurida-
de na escrita e, portanto, não entendimento do seu texto pela comunidade a qual os endereçava.

Além destas passagens destacadas, não foi possível encontrar termos desta natureza em ne-
nhuma outra parte do texto. Note-se, agora, que o discurso (ou linguagem) teleológico foi utili-
zado, neste capítulo, apenas para discutir um assunto que foi restrito a poucas páginas iniciais 
do capítulo da pangênese: as vantagens referentes aos modos de reprodução sexuada e assexua-
da. Este, certamente, não é o ponto central da teoria. Mais que isso, mesmo no que diz respeito 
aos modos de reprodução, a preocupação de Darwin era explicitar os mecanismos pelos quais 
eles se dão e quais suas semelhanças e suas diferenças.

A herança, por outro lado, é uma das questões fundamentais da teoria. Na página 372, Darwin 
se refere, pela primeira vez no capítulo, ao problema da herança, como reproduzido a seguir:

Nos capítulos dedicados à herança foi mostrado que uma série de caracteres recém-adquiridos, se-
jam eles prejudiciais ou benéficos, de grande ou pequena importância vital, são frequentemente her-
dados fielmente (Darwin, 1868, p. 372).

Mantendo-se em acordo com a sua teoria evolutiva e se baseando numa coleção de dados 
da literatura que ele discute em capítulos anteriores, Darwin afirma, nesta passagem, que tanto 
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novos caracteres úteis quanto novos caracteres pouco importantes e/ou prejudiciais à sobrevi-
vência de um indivíduo podem ser herdados. Ao conceder a mesma relevância à herança daqui-
lo que tem uma finalidade (mesmo que definida a posteriori) e daquilo que não apresenta nenhu-
ma finalidade aparente, Darwin refuta, claramente, qualquer aspecto da doutrina teleológica de 
sua época. É uma passagem breve, que não se repete muitas vezes no texto da pangênese, mas 
que, no entanto, se mostra crucial para uma conclusão sobre o significado dos termos teleológi-
cos presentes em sua teoria.

Outro tema que a hipótese da pangênese procura explicar é a reversão, o fenômeno de rea-
parecimento de uma característica ancestral em um dado indivíduo após ausente na população 
por poucas ou por centenas e até milhares de gerações. Na página 373, Darwin o menciona pela 
segunda vez no capítulo da pangênese da seguinte maneira:

Nós somos levados a acreditar que, como explicado anteriormente, todo caráter que ocasionalmen-
te reaparece está presente num estado latente em cada geração [...], pronto para se desenvolver 
quando os órgãos reprodutivos são injuriados (Darwin, 1868, vol. 2, p. 73).

Nesta passagem, não há aparentemente nenhuma expressão que possa ser relacionada com 
a presença ou ausência de influência teleológica. No entanto, ela é apenas um dos muitos exem-
plos ao longo da pangênese que são cruciais para se compreender a estratégia de Darwin em sua 
teoria. Nesta passagem, ele aborda a questão da reversão apresentando os mecanismos fisiológi-
cos pelos quais o fenômeno pode ser explicado, ao invés de teorizar sobre a “vantagem” da sua 
ocorrência para o indivíduo, ou seja, sobre a sua “finalidade”. Hoje, parece óbvio que para uma 
hipótese como a pangênese, a fisiologia por traz do fenômeno seja mais relevante que sua fina-
lidade. Porém, no século XIX, em que o porquê ainda era a grande demanda da história natural, 
não era comum a um naturalista ter uma perspectiva de estudo que ignorasse as finalidades e se 
ativesse exclusivamente aos mecanismos.

Darwin, por outro lado, atentando-se ao fato de que a mesma característica aparecia nos pro-
genitores e nos seus descendentes na mesma idade, se preocupa exclusivamente em fornecer um 
mecanismo que pudesse explicar este fato. Ele propôs, na pangênese, que cada gêmula apresen-
tava uma afinidade muito específica com as gêmulas que a precediam e sucediam no desenvol-
vimento. Assim como os caracteres, este padrão de afinidade entre as gêmulas seria transmitido 
através das gerações, permitindo que o momento de desenvolvimento de cada caráter (de cada 
gêmula) se repetisse continuamente nos parentais e seus descendentes. Foi através deste pres-
suposto que Darwin definiu a “causa próxima” (usada, por ele, em oposição ao termo “causa fi-
nal”) de “novos seres gerados assexuadamente, em qualquer período, não regredirem no desen-
volvimento” (Darwin, 1868, vol. 2, p. 390, do trecho destacado anteriormente). Embora Darwin 
tenha comentado sobre a “causa final” deste caso específico, como já discutido anteriormente, 
ele, em momento algum, se preocupou em fornecer uma explicação finalista geral para a regu-
laridade das fases do desenvolvimento através das gerações como o fez William Harvey dois sé-
culos antes (Harvey, 1651).

A pangênese, além de fornecer uma base fisiológica unificada para os diferentes modos de re-
produção e um mecanismo para os fenômenos de reversão e de desenvolvimento de caracteres 
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numa mesma idade, também explicava, apenas por meio de “causas próximas”, ou seja, por meio 
de mecanismos fisiológicos, a hibridização, as metamorfoses, as deformidades e malformações 
etc. Sobretudo, ela forneceu uma explicação para a origem de variação nova e um mecanismo 
para a herança de novos caracteres adquiridos. Exceto pelo caso descrito no início desta seção, 
Darwin, em sua “hipótese provisória da pangênese”, não discute as finalidades de nenhum destes 
fenômenos, apenas propõe uma teoria capaz de elucidá-los fisiologicamente, buscando, em última 
instância, a completude de sua teoria evolutiva e, por fim, a unificação dos estudos em evolução 
e em embriologia (Arcanjo & Silva, 2014), isso tudo sem lançar mão de fundamentos teleológicos.

4. Conclusão: Era Darwin teleológico?
Quando analisada a teoria da pangênese, percebe-se que ela se apresenta como um fiel re-

flexo da situação de Darwin em relação à teleologia. Assim como em sua teoria evolutiva, Da-
rwin lança mão de linguagem teleológica apenas porque esta era a linguagem disponível em seu 
tempo. Sua racionalização, no entanto, parece seguir o sentido oposto. Em outras palavras, Da-
rwin serviu-se de certo nível de redundância no seu discurso para que a novidade de suas teo-
rias fosse compreendida. E a novidade era, justamente, a rejeição da racionalização teleológica.

Mais que isso, no que concerne aos temas centrais da teoria da pangênese, Darwin não faz se-
quer uso da linguagem teleológica. Ao focar nos mecanismos fisiológicos para explicar a ocorrên-
cia de fenômenos do desenvolvimento e da herança, Darwin não hesita em se libertar da conve-
niência do uso de termos finalistas – benefício que só se fez possível graças à natureza do assunto 
de que trata a pangênese, ao falar de evolução e adaptação, esta tarefa se torna muito mais difícil.

Neste sentido, é difícil não concordar com Ghiselin (1994) quando ele afirma que Lennox 
(1993), ao chamar Darwin de teleológico, o faz num sentido nitidamente trivial da palavra teleo-
logia, uma vez que a argumentação de Darwin rompe com tudo aquilo que era considerado te-
leologia em seu tempo. O que Lennox fez foi lançar mão de um novo sentido de teleologia para 
classificar Darwin como teleológico. E é Short quem pontua a consequência óbvia disso: de acor-
do com o discurso de Lennox, as explicações de Darwin são teleológicas apenas porque é assim 
que ele as está definindo (Short, 2002, p. 324).

Na verdade, mesmo concordando com Lennox, Short (2002) aponta muitos lapsos na sua ar-
gumentação. Short assim o faz para estabelecer que, diferente de Lennox, ele acredita que a “te-
leologia de Darwin” tem um caráter genuinamente aristotélico. Ou seja, para Short, Darwin era 
teleológico stricto sensu. Dessa forma, Short está se blindando das críticas que Ghiselin (1994) faz 
a Lennox. Porém, a argumentação de Short é falha, uma vez que não reconhece o caráter ma-
terialista da obra de Darwin que se opõe veementemente à teleologia fixista e essencialista de 
Aristóteles (Solinas, 2015).

Para além da utilização de termos teleológicos, Darwin por vezes refuta a teleologia, por ve-
zes a recusa como princípio explicativo em sua hipótese provisória. De um modo ou de outro, 
é seguro concluir que a perspectiva teleológica não tem papel na “hipótese provisória da pan-
gênese” e a explicação é simples: Darwin não estava preocupado em responder “por quê?”, mas 
sim em responder “como?”.
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