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Equivalentes funcionais e generalizações na biologia

Ricardo Santos do Carmo*; Nei Freitas Nunes-Neto**; Charbel Niño El-Hani***

1 INTRODUÇÃO

É amplamente conhecido que expressões teleológicas como “propósito”, “design”, “função”, “objeti-
vo”, além de outras semanticamente equivalentes, fazem parte do universo discursivo utilizado na biologia
para explicar processos e sistemas vivos1. O termo “teleologia”, em latim, foi introduzido pelo filósofo
alemão Christian Wolff, em 1728, com a intenção de referir-se à parte da filosofia natural que explicaria os
fins das coisas (fines rerum explicat), em contraste com a filosofia natural que estudaria as causas das
coisas (Owens, 1968, p. 159; Lennox, 1992, p. 324). Entretanto, apenas a expressão em si era nova, dado que
ela designa uma ideia que já se encontrava presente em Sócrates e Platão (Lennox, 1992, p. 324. Ver Platão,
1977) e é componente central do pensamento de Aristóteles (1984).

O termo “teleológico” é entendido, neste artigo, de maneira ampla, significando “dirigido a um fim”.
Assumindo a interpretação de Charles Taylor (1964, p. 9), em uma explicação teleológica, diz-se que um
evento ocorre para certo fim, com um dado propósito, ou seja, que ele ocorre porque é o tipo de evento que
produz aquele fim. O fato de que ele é o evento necessário para que se obtenha, num certo estado de coisas,
o fim em questão é considerado, em tal explicação, condição suficiente para a ocorrência do evento.

Noções teleológicas têm suscitado suspeitas e controvérsias ao longo da história da filosofia. A
Revolução Científica do século XVII culminou com a substituição do modelo aristotélico, fortemente marca-
do pela teleologia, por um modelo mecânico do mundo. Esta nova concepção de mundo incluía, de modo
importante, uma rejeição da causa final – um dos principais modos causais para o Estagirita – como uma
instância explanatória legítima (Perlman, 2004, p. 3; 2009, p. 17). Embora este movimento de rejeição da
causa final tenha sido importante para a instauração do pensamento científico, ele consistiu, também,
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numa negação de uma linguagem própria para a explicação dos fenômenos da vida. Qualquer explicação
de um fenômeno natural só seria legítima se recorresse a causas mecânicas (ou seja, à causa eficiente
aristotélica) e o fizesse através da menção a uma lei geral. Contudo, a linguagem usada na compreensão
dos processos e sistemas vivos sempre recorreu a noções teleológicas, como função, objetivo, propósito,
etc. Um ponto importante é que, frequentemente, estes usos – pré-darwinistas – de noções teleológicas
estavam fortemente comprometidos com pressupostos de natureza teológica ou vitalista, que haveriam de
ser postos de lado na metafísica da ciência moderna.

Neste contexto, o trabalho de Darwin, no século XIX, consistiu numa importante contribuição para
os fundamentos das ciências biológicas, ao construir as bases para apelar a expressões teleológicas
desde um ponto de vista que não se compromete com pressupostos teológicos ou vitalistas. Consideramos,
assim como Lennox (1992, 1993, 1994. Para uma visão discordante, ver Ghiselin, 1994), que Darwin não
eliminou a teleologia da biologia, mas a naturalizou, separando de forma arguta o teleológico do teológico,
que antes eram irmãos siameses (cf. Caponi, 2003; Regner, 2006). Todavia, mesmo esta contribuição de
Darwin não foi suficiente para desfazer um dilema dos biólogos com relação à teleologia. De um lado,
ainda se teme a associação de um discurso teleológico na biologia com posições teológicas, vitalistas ou
antropomórficas, enquanto, de outro, percebe-se que muito se perderia em termos explicativos e heurísticos
se a linguagem teleológica fosse posta de lado nesta ciência. Logo, não é surpreendente que muitos cientis-
tas (e.g., Weiss, 1975; Gregory, 2009), educadores (para uma discussão, ver Zohar & Ginossar, 1998) e
filósofos (e.g., Cummins, 2002; Ghiselin, 2005), considerem que a biologia contemporânea não deve ter
qualquer compromisso com a teleologia.

Aqui, fazemos quatro considerações breves, a fim de delimitar o domínio de nosso discurso. Primei-
ro, nós assumimos, em contraste, que a linguagem teleológica não deve ser eliminada da biologia, porque
cumpre papéis fundamentais no universo discursivo desta ciência. No entanto, o papel das explicações
teleológicas na biologia deve ser claramente demarcado, na medida em que elas podem dar conta de
estruturas e comportamentos dos organismos, mas não podem ser aplicadas de modo válido para explicar
os processos de evolução filética, por exemplo.

Segundo, é importante assinalar que, para nós (a partir de uma inspiração em Ponce, 1987), o que há
de distintivo nas explicações teleológicas (em oposição às explicações causais físicas, que não recorrem
à função) reside no domínio da linguagem, não no domínio dos fenômenos em si. Dito de outro modo – e isso
mostra porque o problema da causação reversa não é uma objeção legítima às explicações teleológicas
–, os fenômenos biológicos não são uma exceção ao princípio de causalidade, ou seja, no caso dos fenôme-
nos biológicos, como no de quaisquer outros fenômenos, causas precedem os efeitos. Dito de outro modo,
quando usamos uma explicação teleológica no domínio da biologia, não estamos nos pronunciando sobre
a ordem de eventos no mundo – e assim, supostamente, violando o princípio de causalidade – mas, em vez
disso, estamos usando um modo de linguagem próprio das ciências biológicas, que nos permite obter
compreensão, de uma maneira que se mede pela satisfação intelectual gerada. Disso segue que é no
domínio da epistemologia e da linguagem que nossa abordagem se situa, não no âmbito da metafísica.

Terceiro, é necessário abordar, ainda que brevemente, a relação entre teleologia e função. As expli-
cações teleológicas têm um amplo domínio de aplicação, cobrindo explicações de fenômenos dirigidos a
objetivos, explicações intencionais, explicações funcionais, entre outras explicações que recorrem a ex-
pressões tipicamente teleológicas. Desta perspectiva, as explicações funcionais constituem um subconjunto
das explicações teleológicas (assumimos aqui uma posição similar à de Looijen, 1998, porém oposta à de
Cummins, 2002). Dirigiremos nossa ênfase neste trabalho a esse subconjunto de explicações. Contudo,
devemos deixar claro, não se trata de uma província irrelevante de explicações teleológicas. Antes, pelo
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contrário, as explicações que recorrem à noção de função se tornaram, sobretudo após a década de 1970
(com as propostas de Larry Wright e de Robert Cummins), centrais em qualquer abordagem do problema da
teleologia na biologia. Ademais, cabe a consideração de que a abordagem etiológica selecionista, inicial-
mente desenvolvida por Wright, em 1973, embora seja uma abordagem das explicações que recorrem à
noção de função, também se aplica, como ele bem demonstra, a outras explicações teleológicas, como
aquelas que recorrem a objetivos.

 Feitos os esclarecimentos dos três parágrafos anteriores, podemos chegar a uma quarta considera-
ção, afirmando que as explicações funcionais cumprem um papel na defesa da autonomia da biologia
diante das outras ciências. Nós nos situamos, então, entre os autonomistas, em contraposição aos
provincialistas (expressões cunhadas por Rosenberg, 1985), que defendem que explicações funcionais são
pseudoexplicações não científicas, que devem ser substituídas por explicações causais (para críticas de tal
visão, ver Looijen, 1998, p. 99).

A partir das considerações acima, nosso objetivo neste artigo é mostrar de que forma o problema
dos equivalentes funcionais – uma objeção importante às explicações funcionais na biologia – pode ser
superado, desde uma perspectiva que considere o valor pragmático das explicações e das generalizações
em biologia.

Para dar conta desse objetivo, nossa argumentação procederá conforme a seguinte estrutura. Na
próxima seção, discutiremos brevemente de que modo dois filósofos da tradição do empirismo lógico,
Ernst Nagel e Carl Hempel, abordaram as explicações funcionais. A abordagem do problema por Hempel
acabou por trazer à tona o problema dos equivalentes funcionais, que ganhou relevância central na discus-
são de tais explicações. Por esta razão, trataremos especificamente de tal problema na seção 3. Na seção
4, abordarmos o tema das generalizações em biologia, que ocupa um lugar importante no argumento que
desenvolvemos na seção 5, na qual, a partir de argumentos apresentados por Richard Looijen (1998),
propomos como abordar o problema dos equivalentes funcionais, que julgamos poder torná-lo irrelevante,
enquanto objeção às explicações funcionais. Por fim, a partir dos argumentos construídos ao longo do
trabalho, lançamos nossas considerações finais, nas quais enfatizamos a necessidade de considerações
pragmáticas no que concerne aos modos de explicar e generalizar em biologia. Nesta direção, terminamos
nos afastando dos argumentos apresentados por Nagel e Looijen, com os quais andamos no início de nossa
abordagem. Os argumentos desses autores são importantes para o que construímos aqui, porém muito
mais como uma trilha aberta em meio à selva, cuja função é, primordialmente, orientar uma primeira
incursão. Contudo, para além do primeiro esboço de um caminho, pretendemos aprofundar as ideias e
propor solução diferente da que já apreciamos.

2 MODELOS DE EXPLICAÇÃO NO EMPIRISMO LÓGICO

Entre as décadas de 1950 e 1960, num período de hegemonia do empirismo lógico, sobretudo quanto
ao tema das explicações científicas (cf. Salmon, 1990), uma série de trabalhos (como os de Hempel, [1959],
1994 e Sorabji, 1964) forneceu uma análise do conceito de função nos enunciados teleológicos (para uma
crítica desses trabalhos, ver Wright, 1973). A despeito do fato de que muitas disciplinas da biologia e das
ciências sociais empregam o conceito de função para explicar seus objetos de estudo (Hardcastle, 1999),
a formulação de explicações teleológicas nesse sentido funcional foi fortemente criticada da perspectiva
dos empiristas lógicos, na medida em que não constituíam um argumento dedutivo-nomológico (D-N) ou
indutivo-estatístico (I-S).
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O modelo D-N (inicialmente proposto por Hempel e Oppenheim, 1948), assim como os modelos
formulados por Hempel posteriormente, a exemplo do modelo I-S, constituíram, por volta de fins da década
de 1950, a visão canônica (received view) sobre a explicação científica (ver Hempel, 1965). Da perspectiva
destes modelos, uma explicação científica legítima corresponde a uma subsunção dedutiva, no caso do
modelo D-N, ou indutiva, no caso do modelo I-S, do explanandum a uma ou mais leis gerais (que figuram no
explanans) (ver também Salmon, 1990).

As premissas que devem ser atendidas para que uma determinada explicação se caracterize como
explicação dedutivo-nomológica são, de modo sumário (ver Hempel & Oppenheim, 1948):

1. O explanandum deve ser uma consequência lógica do explanans, ou seja, o explanandum deve ser
logicamente dedutível da informação contida no explanans. Dito de outra maneira, a explicação
deve ser um argumento dedutivo válido;

2. O explanans deve conter ao menos uma lei geral e ela deve ser de fato requerida para a derivação
do explanandum; em outras palavras, se a lei ou as leis forem eliminadas, sem a adição de
qualquer nova premissa, o argumento não será mais válido;

3. O explanans deve ter conteúdo empírico, i.e., deve ser passível, ao menos em princípio, de teste
por experimentação ou observação.

4. As sentenças constituindo o explanans devem ser verdadeiras.

As três primeiras condições são condições lógicas e a quarta é uma condição empírica de adequa-
ção. É a partir do modelo D-N que os equivalentes funcionais se tornam um problema importante para uma
tentativa de caracterizar as explicações funcionais como parte da visão canônica sobre explicação.

3 O PROBLEMA DOS EQUIVALENTES FUNCIONAIS

Uma das razões pelas quais as explicações funcionais parecem não ser legítimas, frente aos mode-
los de explicação científica do empirismo lógico, reside no que Hempel ([1959],1994) chamou de “problema
dos equivalentes funcionais”. Este problema diz respeito às diferentes maneiras como um item2 pode reali-
zar um dado efeito que conta como uma função (ou como itens diferentes, mas equivalentes, podem realizar
um mesmo efeito). Para muitos autores (e.g., Hull, 1975; Salmon, 1990, 1992; Nagel, [1977],1998; Looijen,
1998), esta constitui a principal dificuldade para a aceitação de explicações funcionais na biologia.

Tanto Nagel (1961) quanto Hempel ([1959],1994) tentaram reconstruir as explicações funcionais
como explicações dedutivo-nomológicas (ainda que com intenções diferentes). Nagel pretendia mostrar
que as explicações funcionais podem ser reconstruídas como argumentos dedutivos válidos, enquanto
Hempel pretendia mostrar o oposto. É importante considerar, contudo, que as explicações funcionais
foram modeladas como explicações D-N de modo significativamente diferente por esses dois filósofos, de
fundamental importância neste debate (Looijen, 1998). Usando a descrição e notação fornecidas por Kuipers
(1986, 1997), na qual MP = meaning postulate, o esquema de Nagel é como segue:

2 O termo “ item” é usado aqui para designar estr uturas , traços, comportamentos ou processos  que
desempenham certa função nos organismos em que estão presentes.
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H(x,z) Organismos do tipo x possuem (realizam, produzem) a propriedade (processo, comportamen-
to) z

N(x,y,z) A propriedade y de organismos do tipo x é causalmente necessária para a propriedade z
MP Se N(x,y,z), então: se H(x,z) então H(x,y)
____________________________________________
H(x,y) Organismos do tipo x possuem (devem possuir) propriedade y

O esquema de Hempel é diferente do proposto por Nagel:

A(x) Organismos do tipo x funcionam adequadamente
A(x) ® H(x,z) A propriedade z de organismos do tipo x é uma condição necessária para A(x)
S(x,y,z) A propriedade y de organismos do tipo x é causalmente suficiente para a propriedade z
MP Se S(x,y,z), então: se H(x,y) então H(x,z)
____________________________________________
H(x,y) Organismos do tipo x possuem (devem possuir) a propriedade y

Há uma diferença muito importante, claro, entre os dois esquemas: enquanto Nagel considera pro-
priedades funcionais condições necessárias para seus efeitos, Hempel as toma como condições suficientes.
O resultado é que o argumento de Nagel é logicamente válido, enquanto o de Hempel não o é. Daí segue a
dificuldade com as explicações funcionais: do fato de que a propriedade y é condição suficiente para a
propriedade z, não segue logicamente que organismos do tipo x tenham a propriedade y. Nisso reside o
problema dos equivalentes funcionais, que Hempel considerava um problema central para as explicações
funcionais.

O argumento de Nagel, embora válido, enfrenta o problema de que sua segunda premissa [N(x,y,z) A
propriedade y de organismos do tipo x é causalmente necessária para a propriedade z] é frequentemente
falsa. Em virtude dos equivalentes funcionais, determinadas propriedades de organismos não são condi-
ções necessárias para a presença de uma dada função. Contudo, o preço a pagar por dar espaço aos
equivalentes funcionais, como faz Hempel, é alto. A explicação funcional não é, nesses termos, um argu-
mento logicamente válido. A conclusão não segue das premissas: em vez da propriedade y, organismos do
tipo x poderiam ter outra propriedade funcionalmente equivalente, digamos, y*.

Se formularmos as explicações funcionais de acordo com o modelo D-N, a proposição que aparece
como conclusão do argumento dedutivo é o enunciado de que organismos do tipo x possuem a propriedade
y [H(x,y)]. Se considerarmos, por exemplo, uma explicação funcional da presença de hemoglobina em
vertebrados, o explanandum consistiria na conclusão do argumento, i.e., a enunciação de que “vertebrados
devem possuir hemoglobina”. Contudo, se uma explicação funcional leva à conclusão de que organismos
do tipo x devem possuir hemoglobina para transportar oxigênio, pode-se mostrar que esta explicação não
é válida, porque não é o explanandum que segue do explanans, como num argumento dedutivo válido, mas
o explanans que segue do explanandum. Nos termos do nosso exemplo, da presença de hemoglobina segue
que os organismos do tipo x transportam oxigênio, mas do transporte de oxigênio não segue, dados os
equivalentes funcionais, que eles possuam hemoglobina. Desse modo, inverte-se a lógica de uma explica-
ção D-N.

Numa tentativa de contornar o problema dos equivalentes funcionais e compatibilizar esse tipo de
explicação com o modelo D-N, Nagel (1961) propôs que apenas um item realizará uma função, caso o
sistema biológico que possui o item seja precisamente especificado. Por isso, em seu argumento, proprie-
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dades funcionais aparecem como necessárias para seu efeito. Entretanto, o argumento de Nagel pode ser
tomado não como uma saída possível, mas como uma demonstração de que o modelo D-N é limitado para
dar conta dos modos possíveis de explicação nas ciências. Este seria mais um entre vários exemplos
contrários já mobilizados para apontar falhas dos modelos propostos por Hempel e Oppenheim, com a
intenção de demonstrar a não suficiência e a não necessidade das premissas – apontadas na seção ante-
rior – de um argumento D-N. De um lado, os requisitos não são suficientes, porque há argumentos que
satisfazem a todos os requisitos de uma explicação D-N, mas, ainda assim, não se afiguram como explica-
ções científicas legítimas; de outro, é possível identificar explicações científicas que, embora legítimas, não
satisfazem aos critérios de uma explicação D-N, como no caso das explicações funcionais (para mais
detalhes, ver Salmon, 1990, 1992).

Além disso, conforme nota Looijen (1998, p. 104), um pressuposto da análise de Nagel é a tese
positivista da simetria entre explicação e previsão. Nagel pressupunha que a tese da simetria se aplicava
bem às explicações funcionais. Porém, ela não se aplica, como podemos concluir, se realizarmos uma
análise mais próxima da prática investigativa dos biólogos: é frequentemente possível explicar a presença
de alguma propriedade em termos funcionais, mas não predizê-la. Se, de um lado, explicar exige apenas que
olhemos para o passado, de modo a reconstruir a história do item da atribuição funcional (que é uma
história única, mesmo que haja equivalentes [num nível maior de generalidade, como veremos]), de outro,
prever exige algo mais difícil, uma vez que, ao nos debruçarmos sobre o futuro, não sabemos quais serão os
caminhos possíveis da evolução dos traços, por exemplo, se eles poderão ser substituídos ao longo de uma
linhagem por equivalentes funcionais ou não, ou se poderão ser cooptados para novas funções.

A insistência de Hempel (1959) de que explicações que recorrem a uma linguagem funcional não
gozam de legitimidade científica, tendo apenas um valor heurístico3, terminou por fazer com que o empirismo
lógico contribuísse pouco para uma compreensão da própria natureza das explicações funcionais e a
fortiori nenhuma solução foi dada por esta corrente filosófica para o problema dos equivalentes funcionais
na biologia.

Em nosso entendimento, Looijen (1998) apresentou uma solução interessante para o problema dos
equivalentes funcionais, que salva uma premissa do argumento nageliano – qual seja, a da necessidade da
realização da função por um certo item. Contudo, não consideramos que os argumentos de Looijen (1998)
contemplem adequadamente a importância da natureza das generalizações biológicas, como parte da
solução do problema dos equivalentes funcionais. Assim, ao mesmo tempo em que nos apoiamos no
argumento de Looijen, para o qual os equivalentes funcionais são irrelevantes, nossa abordagem do pro-
blema considera mais fortemente a natureza das generalizações em biologia e o faz desde uma perspectiva
pragmática. Esta abordagem nos levará, ao fim e ao cabo, a não seguir completamente Looijen em seu
argumento sobre a solução proposta por Nagel.

4 GENERALIZAÇÕES BIOLÓGICAS

Para tratar adequadamente do problema dos equivalentes funcionais, devemos abordar o problema
das leis nas ciências. Isso porque, diante dos equivalentes funcionais, os enunciados funcionais perdem
necessidade nômica, já que eles passam a constituir, na verdade, um conjunto de enunciados unidos por
disjunções (e.g., x ou y ou z desempenha a função w). Desse modo, as explicações funcionais são
enfraquecidas.

3 Esta é uma ideia que encontramos também em autores mais recentes, como Schaffner (1993).
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Uma forma de mostrar que essa ideia é equivocada é introduzir uma distinção relevante entre
universalidade e generalidade. Salmon (1990, p. 18), por exemplo, comenta que certas proposições podem
ter generalidade sem ser universais. Enquanto uma proposição universal se refere ao universo como um
todo, uma proposição geral diz respeito a um domínio mais limitado e, dentro desse domínio, vale necessá-
ria ou estatisticamente.

A partir deste argumento, podemos fazer outra distinção, mais precisa, no que concerne à natureza
mais restrita das leis biológicas em relação às leis da física (Weber, 1999; Hansson, 2003). Esta restrição
é explicada por uma série de razões: (i) as generalizações biológicas valem apenas para a vida tal como a
conhecemos, a vida na Terra (Emmeche, 1997); (ii) generalizações biológicas que descrevem disposições ou
regularidades causais descrevem a disposição de organismos com certo tipo de estrutura se comportarem
de certa maneira e, dentro desse domínio, mostram força nômica, mas os organismos estão contingentemente
incluídos ou excluídos desse domínio, sendo a distribuição do tipo de estrutura em questão, como a de
qualquer característica dos organismos, um produto contingente da história evolutiva (Waters, 1998); (iii)
as generalizações biológicas têm natureza estatística (Hansson, 2003), embora neste caso não devamos
perder de vista que muitas leis físicas também têm esta natureza. Estas restrições ficam evidentes quando
consideramos que todas as generalizações biológicas apresentam várias ou muitas exceções.

As leis biológicas são, pois, gerais e têm domínio de aplicação restrito, tornando-se uma questão
central para a apreciação de sua validade delimitar claramente em qual domínio elas são necessária ou
estatisticamente válidas, embora se mostrem inaplicáveis fora dele (Weber, 1999). É nesse sentido que
podemos dizer que as leis biológicas, embora não sejam universais, possuem generalidade.

É preciso comentar brevemente o principal problema enfrentado pelo argumento de que generaliza-
ções biológicas podem ter força nômica dentro de determinado domínio de aplicação, que é o problema
relativo às condições ceteris paribus. Podemos apreciar a extensão desse problema ao considerar as exce-
ções que confrontam as generalizações biológicas. As exceções colocam sérios problemas para um enun-
ciado universal, uma vez que qualquer exceção a ele implica que ele não é de fato universal e, logo, mostra
que o enunciado é falso. Desta perspectiva, todas as generalizações biológicas seriam, pura e simplesmen-
te, falsas.

A saída que seguimos acima é, então, a de questionar a ideia de que generalizações biológicas devem
ser universais e sem exceção. Elas podem ser apenas gerais, como temos argumentado. Mas isso não
permite que simplesmente coloquemos de lado o problema das exceções. Afinal, se permitirmos o recurso
a exceções, podemos tornar a generalização não-falseável, na medida em que qualquer evidência contrária
poderia ser posta de lado como exceção.

Para salvar uma generalização do problema das exceções, podemos então condicionar sua
aplicabilidade à ocorrência de todas as condições ceteris paribus apropriadas e/ou à não ocorrência de
todas as condições perturbadoras relevantes. Mas, para evitar a não falseabilidade da generalização,
precisaremos completar a lista de tais condições e isso é, obviamente, impossível.

Em sua análise do princípio da exclusão competitiva, como uma generalização válida da teoria da
competição, Weber (1999) propõe um caminho favorável para contornar esse problema. Weber procura
mostrar que há um padrão nas restrições do domínio de aplicação do princípio da exclusão competitiva
propostas pelos ecólogos: como o princípio da exclusão competitiva é derivado a partir de um pressuposto
de equilíbrio, i.e., de nenhuma mudança na densidade populacional das espécies competidoras, as condi-
ções ceteris paribus que podem ser encontradas nos argumentos dos ecólogos descrevem mecanismos que
evitam que um sistema de populações em interação alcance o equilíbrio. Assim, o que importa, nesse caso,
não é se uma lista completa desses mecanismos está disponível. Este é, afinal, um requisito pouco realista



473

diante da natureza dos fenômenos que as ciências estudam e da própria prática científica, estando relacio-
nado, como o próprio Weber nos lembra, a uma caracterização puramente dedutiva das inferências em
ciência, que não é mais largamente aceita. Se as explicações científicas não forem vistas como deduções
simples a partir de leis e condições iniciais (como propõe o modelo D-N), condições ceteris paribus total-
mente explicitadas para a dedução dos fenômenos não serão necessárias. Desta perspectiva, mais impor-
tante do que a existência ou não de listas completas das condições ceteris paribus, é o fato de que uma dada
teoria, como a teoria da competição, fornece um esquema abstrato para os mecanismos que conduzem a
uma violação da generalização em questão, no exemplo acima, o princípio da exclusão competitiva. Isso
mostra, por sua vez, que cientistas podem ter uma compreensão teórica dos tipos de condições que minam
a aplicabilidade de uma generalização. Nesses termos, o domínio de aplicação da generalização pode ser
razoavelmente bem definido e o risco de não-falseabilidade, ao menos parcialmente, afastado.

Parece-nos que um caminho promissor para formular de modo preciso esta solução para o proble-
ma das condições ceteris paribus é propiciado pela abordagem semântica das teorias científicas, de acordo
com a qual uma teoria é caracterizada como uma família de modelos. A compreensão teórica que permite
a clara definição das condições ceteris paribus que delimitam o domínio de aplicação dos modelos pode ser
expressa, então, na forma de premissas dos modelos, que enunciem, por exemplo, os tipos de objetos,
relações e dinâmicas, em escalas espaciais e temporais especificadas, que caem no domínio de cada
modelo e, portanto, a partir das quais evidências contrárias a estes modelos – e não exceções – poderão ser
produzidas.

Não é objetivo deste artigo, contudo, estender este tratamento do problema das generalizações em
biologia a partir da abordagem semântica das teorias. Nosso foco recai, aqui, sobre o que podemos dizer
a respeito do problema dos equivalentes funcionais com base no argumento que propõe que generaliza-
ções biológicas são necessária ou estatisticamente válidas dentro de certos domínios de aplicação, deli-
mitados por condições ceteris paribus derivadas de uma compreensão teórica que fornece um esquema
abstrato para sua determinação.

5 EQUIVALENTES FUNCIONAIS E DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO DE GENERALIZAÇÕES BIOLÓGICAS

Nosso argumento, parcialmente baseado em Looijen (1998), é que o problema dos equivalentes
funcionais pode ser posto de lado se considerarmos a delimitação do domínio apropriado no qual a
explicação funcional está sendo aplicada. Desse modo, o que pretendemos sustentar é que a saída propos-
ta por Nagel (1961) pode levar à superação do problema dos equivalentes funcionais, caso – e aqui já
estamos para além de Looijen (1998) – seja reformulada nos termos colocados na seção anterior. Trata-se,
então, de mostrar que um item será condição necessária para uma função, não podendo ser substituído por
um equivalente funcional, caso o sistema biológico que possui o item seja precisamente especificado.

Por exemplo, a função de transportar oxigênio no sangue dos animais é realizada por vários pigmen-
tos respiratórios (e.g., hemocianina, hemeritrina, clorocruorina, hemoglobina). Nos animais invertebrados,
como os moluscos, os pigmentos hemoglobina e hemocianina são os que carream o oxigênio no sangue.
Nos animais vertebrados, no entanto, apenas a hemoglobina cumpre essa função; não há equivalentes
funcionais para a hemoglobina. É completamente irrelevante apontar, ao avaliar esta explicação, que a
hemocianina desempenha a mesma função, porque esse pigmento ocorre apenas em invertebrados, e o
domínio ao qual a explicação funcional está sendo aplicada é restrito aos vertebrados (ver também Looijen,
1998). Isso significa que, tendo uma compreensão clara e teoricamente informada do que delimita cada
domínio, a presença de um item pode ser considerada condição necessária para a realização de certa
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função. Tudo depende de uma restrição adequada do domínio de aplicação do enunciado funcional. Feita
esta delimitação, o explanandum das explicações funcionais se mostra necessário – ou, nas explicações
que recorrem a generalizações estatísticas, pelo menos altamente provável – para o explanans.

Isso também significa que o modo de colocar a questão “Por quê?” que solicita uma explicação
funcional não pode ser formulado como o próprio Hempel (1965) propunha: “Por que p é o caso?”, onde p
é o explanandum. Ele deve ser formulado, em nossa visão, em conformidade com o modelo pragmático da
explicação de van Fraassen (1980): “Por que p (e não q, r, s) é o caso?” De fato, pensamos que esta é uma
maneira de dar o devido destaque aos aspectos pragmáticos da explicação em biologia. Uma parte impor-
tante do contexto em que são colocadas questões da forma “Por quê?” e a partir do qual elas adquirem
significado preciso é, segundo van Fraassen, a classe de contraste. Esta contém o elemento a ser explicado
e uma série de outros elementos, contra os quais o primeiro é contrastado. Dito de outra forma, as explica-
ções têm natureza contrastiva. A resposta à questão “Por que p (e não q, r, s) é o caso?” consiste em indicar
uma proposição (ou conjunto de proposições) da forma “porque A”, sendo que A apresenta uma relação
apropriada de relevância i com {p, q, r, s, ...} e implica que p é o único elemento verdadeiro na classe de
contraste. Como destaca Hesslow (1983), a proposição A tipicamente apontará uma diferença que faz
diferença para que p seja verdadeiro e os demais elementos na classe de contraste não o sejam. Um dos
requisitos para que essa teoria da explicação não seja trivializada é a imposição de limitações sobre o que
conta como uma relação apropriada de relevância. De outro modo, toda e qualquer explicação se mostra-
ria válida, à luz de tal teoria. Como Weber (1999) nos lembra, uma maneira de restringir R é concebê-la
como uma relação de relevância causal. Nesse caso, a explicação consistirá na proposição de um mecanis-
mo causal. Contudo, destacamos que a relação de relevância também pode ser funcional.

Se nos perguntamos, então, “Por que os vertebrados possuem hemoglobina, e não hemocianina,
clorocruorina, etc.?”, e respondemos com uma explicação funcional, “porque a hemoglobina tem a função
de carrear oxigênio em seu sangue”, podemos colocar em questão outros problemas4, mas não podemos
questionar a suficiência da hemoglobina, em vertebrados, para a função de carrear oxigênio no sangue. A
resposta à questão “Por que os vertebrados possuem hemoglobina, e não hemocianina, clorocruorina,
etc.?” reside numa proposição da forma ‘porque A’, sendo que A consiste na afirmação de que “a hemoglobina
carreia oxigênio no sangue de vertebrados”, que apresenta uma relação apropriada de relevância i com
{hemoglobina, hemocianina, clorocruorina, ...}, neste caso, uma relação funcional e implica que a afirma-
ção que menciona a hemoglobina é o elemento que deve ser destacado da classe de contraste, e que, em
consequência deverá compor a única resposta aceitável. Afinal, nos vertebrados, apenas a hemoglobina
cumpre essa função; não há equivalentes funcionais para ela.

O problema das condições ceteris paribus também deve ser enfrentado nesta tentativa de solucionar
o problema dos equivalentes funcionais por meio da delimitação do domínio apropriado de aplicação de
uma dada explicação funcional. É preciso elaborar de maneira precisa um esquema abstrato, baseado
numa compreensão teórica, que torne possível explicitar as condições nas quais a explicação não vale5.
Isso não parece particularmente difícil, uma vez que a filogenia, taxonomia e distribuição de caracteres

4 E.g., se a função de carrear oxigênio de fato explica a presença de hemoglobina, ou se esta é explicada
pela melhor performance da hemoglobina em relação a algum outro pigmento respiratório no cumprimento
da mesma função (ver Cummins, 2002; Nunes-Neto e El-Hani, 2009).
5 Explicitar as condições nas quais uma explicação não vale é, inclusive, parte crucial de qualquer explicação,
se levamos a sério os aspectos pragmáticos da explicação, como proposto na teoria pragmática da explicação
científica de Bas van Fraassen.
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que cumprem determinadas funções fornecem a compreensão teórica requerida, como pode ser ilustrado
pelo caso do transporte de oxigênio por hemoglobina ou hemocianina discutido acima.

Nesses termos, a existência de equivalentes funcionais indica, isto sim, que, num nível de generali-
dade maior (do que o domínio de aplicação de uma explicação funcional), outros seres vivos podem
resolver o mesmo problema através da presença de um item diferente. Mas isso não tem maiores
consequências para a validade de tal classe de explicações, desde que bem delimitado seu domínio de
aplicação.

Desta perspectiva, os equivalentes funcionais podem não representar de fato um problema para as
explicações funcionais em biologia. A biologia não busca, afinal, explicar o transporte de oxigênio nos
seres vivos em termos universais, mas apenas gerais, como um processo que pode ser realizado de diferen-
tes maneiras em diferentes sistemas históricos, que são produtos de um processo evolutivo contingente.
Assim, não deve causar espanto que tais explicações sejam taxonomicamente restritas. Frequentemente,
biólogos explicam a respiração nos mamíferos, num gênero de mamíferos, ou em algum outro grupo de
organismos mais ou menos circunscrito, mas, via de regra, não buscam explicações cujo domínio recobre
todas as formas de vida. Dentro de limites apropriados, pode não haver equivalentes funcionais para
certos itens, que são condições necessárias para a realização de certa função.

Cabe notar, ainda, que o explanandum é entendido, nas abordagens da explicação funcional dos
empiristas lógicos, assim como de vários autores que as colocaram em questão (e.g., Wright, 1973), como
a enunciação de que um organismo do tipo x possui um traço y. Ou seja, o explanandum de todos estes
filósofos é o explanandum da visão etiológica das funções. Podemos questionar, então, se o problema dos
equivalentes funcionais não poderia decorrer do próprio explanandum assumido6. Vale a pena, então,
examinarmos se o problema se mantém se considerarmos o explanandum nos termos da análise funcional
de Cummins (1975), que não busca explicar a presença de um item numa dada classe de organismos, mas
capacidades de um sistema (explanandum) em termos de capacidades de suas partes (explanans).

A abordagem sistêmica proposta por Cummins trata das atribuições funcionais em termos de capa-
cidades e disposições complexas7. Desta perspectiva, enunciados de atribuição de função são enunciados
disposicionais: atribuir uma função a algo é, ao menos em parte, atribuir-lhe uma disposição. O problema
das explicações funcionais se configura, então, em termos das estratégias que podem ser usadas para
explicar uma disposição. Cummins considera duas estratégias: (i) a estratégia da subsunção ou da
instanciação; (ii) a estratégia analítica. A primeira estratégia corresponde, basicamente, ao modelo D-N:
explicamos uma disposição particular de um dado objeto mediante sua subsunção a uma regularidade
disposicional legiforme. A estratégia analítica, por sua vez, não deriva a instanciação de uma disposição
d (no sistema a) de uma regularidade disposicional, mas analisa a disposição d (em a) numa série de
disposições de suas partes d1, d2, ..., dn. A ideia, então, é que as manifestações regulares e concatenadas dos
di em a resultará na manifestação regular de d em a. Devemos considerar, também, que estas duas estraté-
gias não se opõem, mas são complementares: mediante uma série de análises funcionais, podemos chegar
a um nível do sistema no qual a estratégia da instanciação – e apenas ela – dê conta das disposições a
serem explicadas.

6 Este argumento viria se somar, então, a vários outros que apontam problemas com a abordagem etiológica
(e.g., Cummins, 2002; El-Hani e Nunes-Neto, 2009).
7 Sobre abordagens sistêmica e etiológica de função, ver Nunes-Neto & El-Hani (2009), Carmo (2010), também
Chediak (2011).
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Diante deste quadro, cabe perguntar como generalizações biológicas se articulam com a explicação
funcional em biologia, nos termos da análise funcional de Cummins. Para isto, faremos, a seguir, uma
ligeira reinterpretação da abordagem filosófica deste autor, que não nos parece, de modo algum, contradi-
tória com a sua proposta original.

Partimos da ideia de que a análise funcional pode ser compreendida em termos da explicação de
disposições de um sistema (explanandum), expressas numa generalização gt, em termos de disposições de
suas partes, expressas em n generalizações g1, g2, g3, ..., gn e de um conjunto de relações R, que expressa a
organização espacial e temporal das partes e das manifestações de suas disposições.

Mas como as generalizações se situam no contexto da análise funcional? Uma comparação com a
estratégia da instanciação, tal como apresentada por Cummins (1975), pode ajudar neste ponto. Esta
estratégia não faz uso de função, de modo que as regularidades a que ela apela não são regularidades
funcionais. Este é precisamente um ponto que explicita a diferença entre generalizações biológicas e as
generalizações de outras ciências, como as da física e química. Enquanto na explicação biológica o recurso
à função é legítimo, no contexto da explicação física e química recorrer à função é algo supérfluo, que,
inclusive, pesa contra a própria explicação. A explicação das disposições em física e química recorre a leis,
ou seja, é feita de acordo com a estratégia da instanciação.

Contudo, explicações funcionais também devem envolver generalizações de algum tipo. Assim, o
caráter nomológico pode ser entendido como algo compartilhado entre enunciados funcionais e enuncia-
dos não funcionais. Isso significa que precisamos de alguma outra característica que diferencie generali-
zações funcionais (da biologia) de generalizações não funcionais (da física e da química). Parece-nos que
a abordagem de Cummins elucida esta diferença ao mostrar que a explicação funcional na biologia dá
conta de disposições de sistemas em termos de disposições de suas partes, e, assim, ainda que faça uso de
generalizações com força nômica, elas são mais complexas do que isso, mobilizando modelos mais glo-
bais, nos quais várias generalizações sobre disposições das partes são concatenadas umas com as outras
e com enunciados sobre a organização espacial e temporal das relações entre elas.

Recorrendo a Nancy Cartwright (1999), podemos dizer que as generalizações que fazem parte da
análise funcional de Cummins não atuam de maneira isolada, mas como partes de “máquinas nomológicas”.
Máquinas nomológicas são modelos constituídos por vários componentes que interagem uns com os
outros de modo a produzir um comportamento que, se o modelo estiver de acordo com os aspectos relevan-
tes do mundo empírico, será similar ao comportamento dos sistemas modelados. Elas podem ser utiliza-
das, então, para explicar fenômenos naturais, no caso em questão neste artigo, a realização de funções por
certos itens que resultam em capacidades ou disposições dos sistemas vivos como um todo. Assim, uma
explicação funcional, se construída de acordo com Cummins e entendida da maneira proposta acima,
contém um componente não nomológico, na medida em que consiste na decomposição de uma disposição
complexa em capacidades ou disposições das partes constituintes do sistema considerado, mas também
possui um componente nomológico, que dá conta de como as partes exibirão regularmente determinadas
disposições, na condição de partes de um determinado todo, sujeitas a certa organização espacial e
temporal. Há generalizações em jogo, mas, em contraste com a estratégia da instanciação, não se trata
simplesmente de recorrer a uma generalização que supostamente subsumiria o explanandum. Não pode-
mos estender mais este argumento no contexto deste artigo, mas parece-nos que ele traz oportunidades
para o desenvolvimento de uma teoria mais ampla sobre as funções em sistemas complexos (algo que
estamos perseguindo em outros trabalhos).

Neste ponto, podemos recorrer à distinção proposta por Waters (1998) entre dois tipos de generali-
zações biológicas: de um lado, (i) aquelas que descrevem distribuições de características em grupos de
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organismos, que são contingentes; e, de outro, (ii) aquelas que descrevem disposições ou regularidades
causais, que apresentam necessidade nômica, dentro de domínios restritos de aplicação, tal como discu-
timos acima. Explicações funcionais em biologia mobilizam, como vimos, generalizações do segundo tipo,
que não são inteiramente contingentes, mas apresentam algum grau de necessidade nômica. Se retornarmos
ao exemplo da função da hemoglobina no transporte de oxigênio, poderemos dizer que uma explicação
funcional associada a este caso descreve uma disposição de organismos com certa anatomia/fisiologia de
transportar oxigênio de certa maneira, e não meramente a presença da hemoglobina em tais organismos.
Esta explicação é apropriadamente geral, embora não seja universal (e, em termos biológicos, não há razão
para que ela deva ser): qualquer organismo com aquela anatomia/fisiologia transportará oxigênio da
maneira especificada pela explicação e, mesmo numa formulação estatística, ainda assim temos certo
grau de necessidade nômica, já que afirmaremos que aqueles organismos tenderão a transportar oxigênio
da maneira especificada. Entretanto, esta explicação é restrita taxonomicamente, porque só se aplica a
organismos que possuem aquela anatomia/fisiologia, ou seja, a um grupo monofilético que a herdou de um
ancestral comum. A distinção feita por Waters é útil, uma vez que mostra que o que é inteiramente contin-
gente, nesta interpretação, é a distribuição da característica, do item que desempenha certa função, posto
que se um organismo possui ou não este item depende de sua história evolutiva. Isso não priva, contudo, as
explicações funcionais de sua validade e generalidade, dentro do domínio ao qual se aplicam.

Este argumento pode ser embasado por um outro, mais geral, desenvolvido por John Mackie, envol-
vendo a sua noção de “condição INUS” (Insufficient but Necessary part of a condition which is itself
Unnecessary but Sufficient for the result). No contexto do problema dos equivalentes funcionais, esta noção
de Mackie foi aplicada por Looijen (1998), razão pela qual nos apoiamos em seu argumento, neste ponto.
Para Mackie (1965), uma condição INUS (parte Não-suficiente, mas Necessária de uma condição Não-
Necessária, mas Suficiente) é uma parte indispensável de uma condição mais complexa, a qual é suficiente
em termos causais para determinado resultado. Vejamos um exemplo biológico. Nos animais que possuem
pulmões, eles são necessários para a respiração, porque sem eles esse processo fisiológico não ocorre.
Contudo, os pulmões, isoladamente, não são suficientes para a respiração, porque outras estruturas tam-
bém são necessárias, a exemplo do nariz e da traquéia. Notemos que os pulmões são uma parte de uma
condição mais complexa que inclui outros órgãos, e esta condição mais complexa é que é suficiente para
produzir o resultado em questão. Entretanto, ela não é necessária para a respiração (num sentido geral),
porque há animais que respiram sem pulmões (e.g., peixes usam brânquias em vez de pulmões). Assim, de
acordo com a abordagem de Mackie, podemos dizer que pulmões são partes não suficientes, mas necessá-
rias (dado que são necessárias também outras estruturas como nariz, traquéia etc.), de uma condição não
necessária (dado que há equivalentes funcionais num nível de generalidade superior), mas suficiente para
a respiração.

Podemos concluir, então, que tanto no caso de uma abordagem sistêmica de função, como a de
Cummins, quanto no de uma abordagem etiológica, o problema dos equivalentes funcionais pode ser
evitado pela mesma estratégia, a especificação do domínio de aplicação da explicação funcional. Não é
nesta base que poderíamos dar preferência a uma destas duas abordagens, o que coloca de lado nossa
suspeita de que, talvez, o explanandum tipicamente assumido nos tratamentos do problema dos equivalen-
tes funcionais pudesse estar gerando as dificuldades encontradas. De qualquer modo, a discussão da
análise funcional de Cummins no contexto deste problema permite elucidar as razões pelas quais ele pode
ser superado por um argumento da natureza do que desenvolvemos neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo a Looijen (1998), os equivalentes funcionais são irrelevantes para uma explicação funcio-
nal, não sendo uma razão para considerarmos este tipo de explicação ilegítima. Se considerarmos, por
exemplo, como explanandum a presença de certo item num determinado organismo, podemos considerá-lo,
dada uma especificação adequada do domínio da explicação funcional, necessário – ou nas explicações
que recorrem a generalizações estatísticas, altamente provável – para o explanans. Entendidas dessa ma-
neira, as explicações funcionais podem até mesmo ser reduzidas ao modelo dedutivo-nomológico, confor-
me o argumento de Nagel (1961) (caso o enunciado de atribuição funcional do explanans seja necessário),
ou indutivo-estatístico (caso o enunciado de atribuição funcional seja estatístico) (ver Looijen, 1998, p.
116-117). Looijen (1998) defende esta redução. Porém, discordamos dele neste ponto. Para nós, esta não é
uma saída adequada, pois não contempla a dimensão pragmática ¯ para nós, crucial ¯ de qualquer explica-
ção científica.

Em particular, da perspectiva de Cummins – tal como a interpretamos acima – não cabe redução de
uma explicação funcional ao modelo D-N, na medida em que a explicação funcional se dá, neste caso, em
termos de uma máquina nomológica, no sentido de Cartwright (1999). De fato, uma coisa é a possibilidade
lógica – digamos com mais precisão, sintática – de reduzir as explicações funcionais a uma explicação
causal que siga o modelo dedutivo-nomológico. Outra coisa é a forma como desejamos oferecer, e normal-
mente oferecemos, as explicações em biologia, de modo que resultem em “satisfação intelectual”, o que,
para Richard Braithwaite (1953), caracteriza as explicações científicas8. Em nosso entendimento, as tenta-
tivas de reduzir as explicações funcionais aos modelos da visão canônica das explicações científicas (D-N,
I-S, D-S, etc.) trivializam as explicações funcionais. Elas não reconhecem os aspectos pragmáticos da
explicação e o notável poder heurístico da linguagem teleológica e, em particular, da linguagem funcional
na biologia. Ao não ter na devida conta esses atributos da teleologia, é que se pode argumentar, como
Lewens (2004) faz, que a linguagem teleológica na biologia têm apenas sentido metafórico e heurístico.
Para nós, entretanto, tais explicações nas diferentes áreas da biologia são legítimas num sentido
epistemológico (ver também Looijen, 1998; Caponi, 2002; Boorse, 2002; Perlman, 2009; Vermass, 2009) e
imprescindíveis para compreender os fenômenos biológicos.

Essa compreensão é coerente com a tese defendida por Ponce (1987), de que uma explicação consis-
te e se apresenta através de um argumento e, além disso, deve ser capaz de nos satisfazer intelectualmente
por uma operação conceitual que, a um só tempo, ajusta nossas crenças de como algo nos parece ser e de
como ele se apresenta de fato. Em outras palavras, a linguagem teleológica deve ser analisada não apenas
quanto aos aspectos sintático e semântico, mas também quanto ao aspecto pragmático. Este é um aspecto
frequentemente depreciado quando se discute o uso de uma linguagem, uma falha que, associada à
inexistência — no passado — de uma filosofia da biologia genuína, contribuiu para que esta ciência fosse
abordada mediante uma extensão da filosofia da física. Esta foi uma das razões pelas quais os papéis das
explicações teleológicas e, entre estas, das explicações funcionais na biologia não foram devidamente
apreciados.

8 Para uma ênfase sobre aspectos pragmáticos da explicação em geral, remetemos o leitor a van Fraassen
(1980). Para uma análise da pragmática em explicações teleológicas, sugerimos Ponce (1987).
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