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Aula de voo – Mauro Luís Iasi 

 

O conhecimento 

caminha lento feito lagarta. 

Primeiro não sabe que sabe 

e voraz contenta-se com cotidiano 

orvalho 

deixado nas folhas vividas das 

manhãs. 

Depois pensa que sabe 

e se fecha em si mesmo: 

faz muralhas,  

cava trincheiras, 

ergue barricadas. 

Defendendo o que pensa saber 

levanta certeza na forma de muro, 

orgulha-se de seu casulo. 

Até que maduro 

explode em voos 

rindo do tempo que imagina saber 

ou guardava preso o que sabia. 

Voa alto sua ousadia 

reconhecendo o suor dos séculos 

no orvalho de cada dia. 

Mas o voo mais belo 

descobre um dia não ser eterno. 

É tempo de acasalar: 

voltar à terra com seus ovos 

à espera de novas e prosaicas 

lagartas.  

O conhecimento é assim: 

ri de si mesmo 

E de suas certezas. 

É meta de forma 

metamorfose 

movimento 

fluir do tempo 

que tanto cria como arrasa 

a nos mostrar que para o voo 

é preciso tanto o casulo 

como a asa.



 
 

RESUMO 

 

MARTINS, G. A. Explicações funcionais na Biologia: o fenômeno polinização. 

2016. 91f.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Considerando explicações sobre o fenômeno polinização a partir de narrativas 

biológicas, este estudo foi norteado pela seguinte pergunta: até que ponto alguns termos, 

aparentemente “finalistas”, podem ser usados em textos científicos sem que ocorra um 

prejuízo no entendimento de questões ontogenéticas e filogenéticas? Diante esta 

questão, os objetivos desta pesquisa foram: i) apresentar uma discussão sobre as 

explicações funcionais na biologia, especificamente em relação ao fenômeno 

polinização e ii) contribuir para reflexões epistemológicas no ensino de Biologia. Foram 

selecionados dois filósofos para definições e análises sobre linguagens funcionais, Larry 

Wright e Robert Cummins. Para análise dos textos científicos sobre o fenômeno 

polinização, foi realizado o recorte de dois momentos históricos, um do século XVIII, 

quando se iniciou os estudos sobre polinização, e outro do século XIX, quando a teoria 

da evolução estava em discussão. As duas interpretações filosóficas defendem, embora 

de uma maneira distinta, a existência de uma ideia explanatória do conceito de função 

para a biologia. A concepção de Larry Wright (1973) sustenta que a função explica por 

que algo existe e a de Robert Cummins (1975) considera que o poder explicativo da 

função está na avaliação de sua contribuição para o sistema do qual faz parte, não sendo 

relevante para sua compreensão a informação sobre sua origem evolutiva. As duas obras 

científicas primárias selecionadas para análises, de Christian Sprengel (1750-1816) e 

Charles Darwin (1809-1882), apresentaram alguns termos aparentemente finalistas, ou 

seja, com conotação de caráter teleológico. A análise dos dados permite dizer que a 

questão sobre “função na biologia” é bastante inquietante. Tanto a ciência quanto a 

filosofia estão em processos de desvelar quais as melhores formas de tratamento de 

termos finalistas que satisfaçam os problemas de seu uso sem que ocorra um prejuízo no 

entendimento das questões evolutivas do fenômeno estudado. Este estudo sugere uma 

redução do uso de termos teleológicos em textos científicos, uma vez que há diferentes 

visões sobre este conceito, o que pode gerar interpretações incorretas. Além disso, as 

implicações deste estudo para a Didática da Biologia são apresentadas por meio de 

inserções filosóficas-epistemológicas em aulas de Biologia com o intuito de permitir o 

desenvolvimento dos conteúdos biológicos de forma mais reflexiva e contextualizada.  

 

 

Palavras-chave: Epistemologia da Biologia, Filosofia da Biologia, Teleologia, 

Polinização, Didática da Biologia. 



 
 

ABSTRACT 

 

MARTINS, G. A. Functional explanations in Biology: the phenomenon of 

pollination. 2016. 91f. Dissertation (Master's degree) – Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Considering explanations about the phenomenon of pollination from biological 

narratives, this study was guided by the question: at what extent some terms, supposedly 

“finalists”, can be used in scientific texts without losses of ontogenetic and phylogenetic 

meaning? Therefore, the objectives of this research were: i) to present a discussion 

around functional explanations in biology, specifically in relation to the phenomenon of 

pollination; and ii) to contribute to epistemological reflections in Biology education. 

Two philosophers were selected for definitions and analysis of functional languages, 

Larry Wright and Robert Cummins. To the analysis of the scientific texts about the 

phenomenon of pollination, two historical moments were framed, one from the XVIII 

century, when the studies of pollination started, and another from the XIX century, 

when the theory of evolution was under discussion. Both philosophical interpretations 

defend, though in distinct ways, the existence of an explanatory idea of the concept of 

function to biology. Larry Wright’s (1973) conception of function is that it explains 

why something exists, while Robert Cummins’ (1975) considers that the explicatory 

power of the function lies in the evaluation of its contribution to the system it belongs, 

but the information of its evolution history is not relevant to comprehend the function. 

Both primary scientific works selected for analysis, from Christian Sprengel (1750-

1816) and Charles Darwin (1809-1882), presented some terms apparently finalists, 

which means, with teleological connotative character. The data analysis allowed saying 

that the inquiry about “function in biology” is quite intriguing. Science and philosophy 

are in process of unveiling the best approaches to finalist terms that would satisfy their 

usage problems without comprehension losses of the evolutive processes of the studied 

phenomenon. This study suggests a reduction of the use of teleological terms in 

scientific texts, since there are different analyses about the concept that may lead to 

misinterpretation. Moreover, the implications of this study to the Didactics of Biology 

are presented by means of philosophycal-epistemological inserts in Biology classes in 

order to enable the development of the biological contents in a more flexible and 

contextualized way. 

 

 

Key-words: Epistemology of Biology, Philosophy of biology, Teleology, Pollination, 

Didactics of Biology 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida na linha “História, Teoria e Ensino da Biologia 

Comparada” e trabalha com a temática Filosofia da Biologia. 

A ideia de uma pesquisa nesta área aconteceu devido a algumas inquietações 

surgidas durante pesquisas anteriores realizadas pela pesquisadora e que levantavam 

problemas referentes à visão antropocêntrica em relação à natureza, a qual apresenta o 

homem como um ser dominante, ápice de uma cadeia evolutiva, que se beneficia dos 

demais seres vivos, tidos como recursos naturais.  

Esta pesquisa se concebeu por ideias filosóficas sobre teleologia1, ou seja, a 

linguagem funcional, buscando “lentes” que pudessem explicar um fenômeno biológico 

de uma forma parcimoniosa, considerando pontos de vista tanto científicos quanto 

filosóficos que sustentassem a ideia sobre o ser humano como um ser vivo integrante e 

integrador dos ecossistemas.  

Justifica-se devido ao fato de que estudar os fenômenos ecológicos, 

especialmente em uma época marcada por problemas ambientais em escala global, 

como o final do século XX e início do século XXI, é conhecidamente necessário 

desenvolver uma divulgação interdisciplinar sobre o tema.  

A definição do tema “polinização” como objeto de estudo desta pesquisa foi 

elucidado tanto pela afinidade da pesquisadora pelo tema como pela leitura de livros 

textos usados em aulas de Ecologia e Educação ambiental dos cursos de graduação em 

Ciências Biológicas (RICKLEFS, 2003; BEGON et. al., 2007; ODUM, 1983). Em 

determinados livros-texto e artigos científicos foram percebidas algumas noções 

intrigantes relacionados à “finalidade” dos entes envolvidos no fenômeno estudado, por 

exemplo, a resposta comumente ouvida ao se perguntar sobre o entendimento acerca das 

abelhas: “servem para produzir mel” ou, ainda, “tem como função polinizar as flores”.  

Mediante esta constatação, formulou-se a pergunta central norteadora desta 

pesquisa: Considerando o fenômeno polinização, até que ponto alguns termos, 

aparentemente “finalistas”, podem ser usados em textos científicos sem que ocorra um 

prejuízo no entendimento de questões ontogenéticas e filogenéticas? 

                                                           
1 Um dos primeiros usos da palavra “Teleologia” é atribuído ao filósofo Christian Wolff (1679-

1754), em 1728, que a definiu como parte da filosofia natural que explica os fins das coisas 

(JOHNSON, 2005, p.30). Atualmente Teleologia é a ideia de que algumas coisas podem e 

devem ser explicadas pelo apelo à sua finalidade ou ao objetivo ou função de algo (CUMMINS, 

2010). 



13 
 

Diante disso, os objetivos desta pesquisa são apresentar uma discussão sobre as 

explicações funcionais na biologia, especificamente em relação ao fenômeno 

polinização, e contribuir para reflexões epistemológicas no ensino de Biologia. 

Em um primeiro momento buscou-se a leitura de diferentes filósofos da Ciência 

que discorreram sobre as questões referentes à Teleologia. Em seguida, foram 

selecionados dois autores como referenciais teóricos pertinentes às análises filosóficas 

dos textos científicos sobre o tema polinização.  

Para exemplificar o fenômeno biológico em questão, a polinização, foi realizado 

um recorte de dois momentos históricos, um do século XVIII, quando se iniciou os 

estudos sobre polinização, e outro do século XIX, quando as teorias evolutivas estavam 

em discussão. Seguiu-se critérios de seleção de fontes primárias pautadas em fontes 

secundárias. 

Ao final, buscou-se algumas implicações à Didática, considerando a 

Epistemologia da Biologia, ramo da Filosofia que relaciona sujeito e objeto 

(CARNEIRO, 2009, p.175), de forma a contribuir para o processo de ensino em cursos 

de graduação em Ciências Biológicas. 

Nos capítulos que seguem serão apresentados os arcabouços teóricos, análises, 

resultados e considerações sobre esta pesquisa. No capítulo 1 serão elucidadas as bases 

filosóficas norteadoras do estudo, a ideia de Filosofia da Ciência, um breve histórico e 

as questões que envolvem a Teleologia. No capítulo 2, a Ecologia será exposta como 

uma ciência que, sob certo ponto de vista, pode apresentar problemas filosóficos, como, 

por exemplo, em explicações sobre o fenômeno biológico da polinização. No capítulo 3, 

será esclarecida a metodologia utilizada para desenvolvimento dos estudos. No capítulo 

4, subdividido em quatro tópicos, serão apresentadas as análises dos dados tanto 

científicos quanto filosóficos, bem como uma análise integrada com as discussões 

provenientes dos resultados obtidos e as implicações desta pesquisa em um contexto 

educacional. O capítulo 5 será o encerramento, com as considerações finais desta 

pesquisa. 
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1 ARCABOUÇO FILOSÓFICO 

 

A Filosofia Geral tem levantado questões em diferentes categorias: metafísicas, 

epistemológicas, metodológicas, éticas, entre outras, endereçadas, principalmente, às 

atividades científicas e levantado questões, como, por exemplo: que tipo de 

conhecimento é produzido? Que métodos são empregados pelos cientistas para gerar 

ideias sobre o mundo? (ABRANTES, 2011, p.13). 

 Durante algum tempo as questões do tipo metafísicas foram rejeitadas, sobretudo na 

tradição do empirismo lógico. Entretanto, recentemente, elas vêm sendo retomadas, 

visando responder preocupações em relação ao conhecimento sobre o mundo 

(ABRANTES, 2011, p.13). 

Uma das principais tarefas da Filosofia é o esclarecimento sobre o desenvolvimento 

de conceitos. No caso da Filosofia da Ciência, este esclarecimento pode voltar-se tanto 

para conceitos científicos que se referem às entidades, propriedades e aos processos no 

mundo, quanto para conceitos metacientíficos que tem por objeto os tipos de 

representação do conhecimento configurado no discurso científico de modo geral, ou 

que se referem aos procedimentos empregados para gerar essas representações e 

submetê-las à prova (ABRANTES, 2011, p.14). 

Embora a Ciência possa ser um dos focos de estudo do filósofo, como por exemplo, 

na tentativa de entender e explicar a vida, a Filosofia tem as suas próprias perspectivas e 

perguntas. Um filósofo pode olhar para a forma como a mensagem de uma parte da 

ciência se relaciona com outra parte da ciência, ou mesmo como a visão científica sobre 

como a natureza se relaciona com ideias de outras fontes não-científicas (GODFREY-

SMITH, 2014, p.4). 

O filósofo da ciência pode se perguntar a respeito do que seria comum a todas as 

ciências ou então se focar-se em questões de uma ciência particular. Pode-se distinguir, 

portanto, uma Filosofia Geral da Ciência de outras Filosofias da Ciência Específicas, 

como por exemplo, a Filosofia da Física, a Filosofia da Psicologia, a Filosofia da 

Biologia, entre outros (ABRANTES, 2011, p.13). 

A necessidade de uma filosofia específica da Biologia é verificada devido ao fato de 

que, diferentemente da Lógica e da Matemática (ciências formais), a Biologia, como 

ciência empírica, estuda os processos materiais conhecidos e princípios explicativos que 
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se aplicam aos organismos, aceitando, assim, uma Filosofia própria (HULL, 1975, 

p.17). 

Se por um lado em meados do século XX, a Filosofia da Ciência se 

institucionalizou, sendo marcada principalmente por modelos da física (ABRANTES, 

2011, p.11), por outro, nas últimas décadas do século XX, a Filosofia da Biologia se 

consolidou, sobretudo nos países anglo-saxônicos, quando alguns filósofos da ciência 

passaram a se dedicar especialmente às reflexões filosóficas aplicadas à Biologia 

(ABRANTES, 2011, p.11). 

O interesse na Filosofia da Biologia teve ainda um aumento nos últimos trinta anos 

gerando inúmeras literaturas de diferentes tópicos biológicos, possibilitando explicações 

sobre alguns problemas biológicos para a Filosofia, bem como alguns problemas 

filosóficos para a Biologia (GRIFFITHS, 2011).  

Segundo Griffiths (2011), existem três tipos de pesquisas pertinentes à Filosofia da 

Biologia: o primeiro seria as teses gerais da Filosofia da Ciência abordadas no contexto 

da Biologia; o segundo seria os conceitos dentro da própria Biologia submetidos à 

análise filosófica; o terceiro seria quando a Biologia se beneficia das discussões sobre 

questões da Filosofia Tradicional (GRIFFITHS, 2011). 

Quando a filosofia recorre à biologia para apoiar suas posições sobre temas 

filosóficos tradicionais, a extensa literatura sobre teleologia biológica é um caso em 

questão (GRIFFITHS, 2011). Por exemplo, o termo “função” é ambíguo e utilizado em 

várias teorias e discursos científicos e filosóficos. No entanto, pode apresentar vários 

problemas de entendimento devido à sua pluralidade de ideias quando aplicado à 

Biologia, pois pode estar associado a um tipo particular de explicação sobre como algo 

existe e como sua forma é determinada por uma característica funcional (GODFREY-

SMITH, 1994, p.344). 

O uso de argumentos teleológicos para explicar as características dos seres vivos era 

muito comum, antes da aceitação da teoria da seleção natural (MARTINS, 2013a, 

p.108). Para Mayr (1992), a teleologia consiste no uso de “causas finais” para explicar 

os fenômenos. O pensamento teleológico tem influenciado a Biologia provavelmente 

como nenhuma outra ideologia (MAYR, 1992).  

Explicações que têm como intenção esclarecer a existência, forma, distribuição ou 

localização de uma entidade, referindo-se aos estados futuros que essa entidade pode vir 

a ter se referem à teleologia.  
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A busca por essas explicações finalistas para os fenômenos naturais se inicia no 

pensamento grego. O termo “teleologia” deriva do grego em que telos significa 

objetivo, final (GARSON, 2011, p. 525). De um modo geral, o pensamento dos 

filósofos pré-socráticos não era teleológico, eles buscavam explicações com base na 

constância da natureza e a existência de regularidades que depois foram denominadas 

“leis naturais” (MARTINS, 2013a, p.109).  

Segundo Mayr, desde a antiguidade existiam diversas visões de mundo no sentido 

finalista, em que tudo devia ter um significado e um propósito. No entanto, acreditava-

se que havia um “deus” responsável pelas leis da natureza (MAYR, 1988, p.233).  

Na época de Sócrates (469 a.C. – 399 a.C.) era comum a ideia de que tudo no 

mundo seria planejado para algum propósito. Sócrates adotava uma abordagem 

teleológica, pois considerava que as partes dos corpos eram feitas para determinadas 

finalidades, planejadas para isso por uma divindade (JOHNSON, 2005, p. 116). 

Platão (429/427 a.C. – 348/347 a. C.) também atribuía primazia à determinação do 

propósito das coisas de acordo com as intenções de um planejador bondoso, sábio e 

providente (JOHNSON, 2005, p. 35). 

Em Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) houve uma mudança de pensamento. Essa 

mudança seria devido às causas finais que moviam o objeto ou fenômeno particular para 

um objeto último, as coisas no mundo empírico “se esforçavam” para atingir uma 

finalidade última (MAYR, 1988, p.233). Para Aristóteles existiam quatro tipos de 

causas: material, eficiente, formal e final. A causa final, especificamente, mostra que ele 

acreditava na existência de finalidades na natureza. Entretanto, ao contrário de Platão e 

Sócrates, não existia um planejador que tivesse estruturado o universo e os seres para 

adequá-los a essas finalidades, mas uma adequação quase perfeita dos seres naturais às 

suas necessidades e atividades: “a natureza não faz nada em vão” (Aristóteles, De 

Partibus Animalibus II.13, 657b30-658a10 apud MARTINS, 2013b, p.192). No entanto, 

ele afirmava que nem sempre a natureza atingia a perfeição. Na Antiguidade, Aristóteles 

não teve continuadores (MARTINS, 2013b, p.206). 

Considerando o contexto do século XX, em um período em que se debatiam 

fortemente as ideias da Síntese Moderna2, por exemplo, o termo Teleonomia foi 

                                                           

2 A teoria evolutiva moderna surgiu entre 1936 e 1947, com a Síntese Evolutiva ou Síntese 

Moderna. Este termo foi introduzido por Julian Huxley (1887 – 1975) no livro Evolution: The 

Modern Synthesis, em 1942.  Refere-se à síntese da teoria de Darwin com os estudos em 

genética e as contribuições da Sistemática e da Paleontologia. Teve como colaboradores Ronald 
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introduzido com o propósito de denotar a interpretação evolutiva da linguagem 

teleológica. Com isso, as ideias e direcionamentos sobre o termo “função” chegaram a 

ser considerados sem problemas por biólogos evolutivos. Entretanto, na década de 

1970, os filósofos começaram a olhar para a Biologia com o objetivo de que esta 

fornecesse base sólida e científica para os conceitos normativos3 (GRIFFITHS, 2011). 

Uma característica importante do conceito teleológico de função é a normatividade. 

É esse caráter normativo que explica porque, mesmo quando o funcionamento de um 

item, órgão ou artefato está comprometido, ele não perde sua função (CHEDIAK, 2006, 

p.165). 

Em geral, as críticas à teleologia seguem duas vias: uma que defende os enunciados 

não-funcionais e a exclusão dos enunciados funcionais e outra que propõe a exclusão 

dos enunciados teleológicos procurando, porém, uma forma não teleológica de 

compreensão dos enunciados funcionais (ABRANTES, 2011, p.84). 

Considerando as ideias apresentadas, esta pesquisa buscou entender algumas 

questões da Filosofia da Ciência, mais especificamente sobre a linguagem teleológica na 

Biologia como pressupostos teóricos, tanto para definição dos conceitos quanto para as 

análises metacientíficas realizadas.  

Assim, foram escolhidas algumas narrativas biológicas da área ecológica que tratam 

sobre o fenômeno polinização.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Aylmer Fisher (1890 – 1962), John Burdon Sanderson Haldane (1892 – 1964) e Sewall Green 

Wright (1889 – 1988). Alguns anos mais tarde, o paleontólogo George Gaylord Simpson (1902 

– 1984), o biólogo Ernst Mayr (1904 – 2005) e o geneticista Theodosius Dobzhansky (1900 – 

1975) introduziram o termo Neodarwinista, referindo-se à síntese entre o Darwinismo e 

Genética (HUXLEY, 1942). 

3 Segundo Chediak (2006), um conceito com caráter normativo (no caso, o conceito de função) 

designa um padrão a partir do qual o termo é pensado, determinando o que certo item deve fazer 

e como ele deve se comportar. 
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2 ARCABOUÇO CIENTÍFICO 

 

Uma das áreas biológicas com problemas filosóficos a serem resolvidos 

fundamentalmente acerca da linguagem funcional é a Ecologia (NUNES-NETO et al., 

2013, p.45). 

A Ecologia foi reconhecida como disciplina científica em fins do século XIX, 

embora a noção das relações entre organismos e seu ambiente tivessem surgido muito 

antes disso (ÁVILA-PIRES, 1999).  

Segundo Acot (1990, p. 27), o vocábulo oekologie foi utilizado em 1866 por Ernst 

Haeckel (1834-1919) em uma nota de rodapé do livro Generelle morphologie der 

organismen (Morfologia geral dos organismos) como “a ciência da economia, do modo 

de vida, das relações vitais externas dos organismos etc.”. Após outras formas de 

entendimento e uso do termo pelo autor, em 1874, “Ecologia” foi explicada na revista 

Anthropogénie como: 

Conjunto das relações tão variadas dos animais e das plantas, de suas 

relações com o mundo externo, tudo o que concerne à ecologia dos 

organismos; por exemplo, os fatos tão interessantes do parasitismo, da 

vida em família, dos cuidados com a ninhada e com o socialismo etc., 

tudo isso não poderia ser explicado simples e naturalmente senão pela 

teoria da adaptação e da hereditariedade (ACOT, 1990, p.28).  

Ao longo do século XX, a Ecologia foi se estabelecendo e se institucionalizando 

como Ciência, sendo considerada complexa tanto em termos conceituais como de 

formação (BRANDO, 2014, p. 81). Sua institucionalização ocorreu devido à elaboração 

de metodologias, criação de sociedades científicas e conquista de publicações e verbas 

próprias (MCINTOSH, 1995, p.1-2). 

Atualmente, nos livros-textos de Ecologia usados em aulas do Ensino Superior, 

verifica-se definições baseadas na concepção de Haeckel (1874). Por exemplo, Robert 

Eric Ricklefs, no seu livro A economia da natureza (2003), trata a Ecologia como 

“ciência pelo qual estudamos como os organismos (animais, plantas e micróbios) 

interagem entre si e com o mundo natural” (RICKLEFS, 2003, p. 02); Michael Begon e 

colaboradores, em Ecologia: de indivíduos a ecossistemas (2007), tratam a Ecologia 

como “estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações 

que determinam a distribuição e a abundância” (BEGON et al, 2007, prefácio). 

Nestes exemplos de livros-texto utilizados no Ensino Superior, as relações 

existentes entre animais e plantas são reconhecidas como interações ecológicas. As 

populações de duas ou mais espécies diferentes podem interagir entre si, o que é 
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chamado de interações ecológicas interespecíficas. O mutualismo, uma dessas 

interações, pode ser entendido considerando a troca de alimentos, a troca de alimento 

por defesa e a dispersão de pólen/sementes em troca de néctar/frutos (RICKLEFS, 

2003; BEGON et al, 2007).  

Diversos grupos de animais são parceiros ativos de plantas no processo de dispersão 

de pólen/semente, como insetos, aves e mamíferos. Na dispersão de sementes, por 

exemplo, os animais que interagem com a planta se alimentam de frutos e acabam por 

dispersar suas sementes em diversos locais, podendo ser estes ambientes propícios à 

germinação. Esse fenômeno não é altamente especializado, ou seja, uma única espécie 

de ave pode se alimentar de vários tipos de frutas e cada fruta pode ser comida por 

diferentes espécies de aves. No caso dos animais que realizam polinização cruzada, ao 

procurarem néctar, uma fonte de água e carboidratos, acabam transportando o pólen das 

anteras para os estigmas entre vários indivíduos florais, dispersando seus genes (Figura 

1). Neste fenômeno é possível encontrar certa especificidade entre os parceiros, tais 

como, formato da flor, maximização do acesso de um grupo animal, entre outras 

(RICKLEFS, 2003; BEGON et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O fenômeno polinização, ou transferência de pólen, ocorrendo de três formas variadas: 

autopolinização na mesma flor, autopolinização em flores distintas de uma mesma planta e a 

polinização cruzada ocorrendo com o auxílio de um inseto polinizador. Fonte: autora. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Em estudo realizado por Freitas (1998) sobre a importância relativa de Apis 

mellifera e outras espécies de abelhas na polinização de culturas agrícolas, as abelhas 

foram consideradas como organismos que representam um importante grupo de insetos 

na visitação de flores e as principais polinizadoras de angiospermas. As abelhas visitam 

diariamente grande quantidade de flores para satisfazerem suas necessidades 

nutricionais o que facilita o sucesso da polinização cruzada. 

As síndromes de polinização fornecem um conjunto de informações que auxilia no 

estabelecimento da relação entre o tipo de recurso produzido pela flor, sua forma, 

tamanho, cor, perfume, momento de antese e liberação de recurso (pólen ou néctar) e 

quais seriam os vetores de pólen com maiores chances de reconhecer a flor, encontrar e 

coletar tal recurso com comportamento adequado à polinização (TOREZAN-

SILINGARDI, 2012).   

Ao longo do século XX, especialmente a partir da década de 1970, o 

desenvolvimento da Paleobotânica, Morfologia e Fisiologia vegetal, Citologia, 

Genética, Evolução e Ecologia favoreceram uma nova área de pesquisa, a Biologia da 

Polinização (PROCTOR et al., 1996. p. 20-22).  

Roubik (1989) afirma que “a relação ecológica entre abelhas e plantas com flores 

são dependentes (dependent) de vários parâmetros físicos do ambiente e do modo como 

as abelhas percebem e respondem a eles” (ROUBIK, 1989,p.71). Ainda, que a “ecologia 

da polinização tropical fornece um impulso para o estudo da biologia reprodutiva das 

plantas através da diversidade de interação e, por vezes, a concomitante falta de 

informação” (ROUBIK, 1989, p.138), justificando assim, a importância de estudos que 

tratem dessas questões. 

Kremen e colaboradores(2007) traz um enfoque no “papel” (use) das abelhas aos 

serviços ecossistêmicos4, sobre a necessidade de conservação da biodiversidade diante 

da intensificação da agricultura e o impacto causado pela redução na abundância das 

abelhas para um futuro econômico e ecológico.  

Mayer e colaboradores (2011) contextualiza as novas tendências de pesquisa sobre 

polinização no século XXI. Para os autores, “o declínio global da biodiversidade e a 

destruição e degradação dos habitats, assim como as mudanças climáticas decorrentes 

                                                           

4 Por serviços ecossistêmicos ou serviços ecológicos entende-se os possíveis usos da natureza 

pelos seres humanos para qualquer fim. Os processos e ambientes físico que são úteis para os 

seres humanos que podem ser utilizados de forma direta ou indireta e serem usados tanto para o 

consumo quanto para outros bens de capital (HUETING et al, 1998, p.2) 
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das atividades humanas, acabam afetando a relação planta - polinizador” (MAYER et 

al., 2011. p. 9).  

A polinização é um dos fenômenos ensinados em aulas de Ciências por envolver 

diversos conceitos da Biologia, como as partes das plantas relativas à Botânica; as 

estruturas dos corpos dos animais polinizadores relativas à Entomologia e Zoologia de 

forma geral; as interações ecológicas entre os seres vivos com o meio, bem como as 

ideias de recursos ambientais e serviços ecossistêmicos estudados em Ecologia. No 

contexto desta pesquisa, este fenômeno está sendo usado como objeto de estudo, um 

exemplo da Biologia para análise da linguagem teleológica. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo apresenta o caráter de pesquisa filosófica, em que cada forma de 

tema necessita de uma estratégia particular (FOLSCHEID & WUNENBURGER, 1999, 

p.179). Foram considerados alguns pontos importantes à abordagem adotada, tais como: 

a definição de um tema como objeto de pesquisa; a constante leitura e releitura dos 

textos selecionados, sejam científicos ou metacientíficos; a realização de análises e 

assimilações para compreensão do tema e por fim, a retomada à definição inicial para 

fundar os exemplos racionalmente aos conteúdos (FOLSCHEID & WUNENBURGER, 

199, p.171).  

Considerando a afinidade pelo tema polinização e mediante leituras de livros-

texto de Ecologia e artigos científicos sobre esse fenômeno biológico, algumas 

inquietações acerca dos termos utilizados em estudos específicos da área foram 

observadas. Por exemplo, apesar do entendimento sobre a importância que as abelhas 

têm para o ecossistema, parece haver uma tendência “antropocêntrica” em definir o 

fenômeno biológico como serviço ambiental prestado ao ser humano sob o ponto de 

vista aparentemente teleológico e não como um processo que envolve a participação de 

plantas e animais evolutivamente selecionados. Essa noção implica na ideia de função 

exercida por estes animais em um contexto natural, por focarem no que seria útil aos 

seres humanos, entendidos como beneficiários diretos do serviço prestado por estes 

seres vivos (NUNES-NETO et. al., 2013).  

No caso desta pesquisa, seria imaginar uma situação em que a abelha polinizasse 

a flor intencionalmente, “ciente” dos “benefícios” que isso traria para a planta e, não 

apenas para seu próprio consumo de pólen e néctar, ou seja, para sua sobrevivência e de 

seus descendentes. Seria como se a produção de mel estivesse destinada à alimentação 

humana e não para o consumo de sua própria prole.  

Diante dessa inquietação, para aprofundar o esclarecimento acerca dessas 

questões, foi realizado levantamento bibliográfico na área da Filosofia da Biologia. 

Buscou-se trabalhos que discorressem sobre teleologia, função e causação na Biologia. 

Foram encontradas diversas referências acerca das questões que circundam os discursos 

funcionais na Biologia: 
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 Cause and effect in Biology (Causa e efeito em Biologia) – Ernst Mayr 

(1961); 

 Functions (Funções) – Larry Wright (1973); 

 Functional analysis (Análises funcionais) – Robert Cummins (1975); 

 In defense of proper functions (Em defesa de função própria) – Ruth 

Garrett Millikan (1989); 

 A modern history theory of functions (Uma teoria da história moderna de 

funções) – Peter Godfrey-Smith (1994); 

 Sex and Death: an introdution to philosophy of Biology (Sexo e morte: 

uma introdução para Filosofia da Biologia) – Kin Sterelny e Paul E. 

Griffiths (1999); 

 A teleologia na Biologia contemporânea – Marcelo Alves Ferreira 

(2003); 

 Four notions of Biological function (Quatro noções de funções 

biológicas) – Arno G. Wouters (2003); 

 Isto é Biologia: a ciência do mundo vivo – Ernst Mayr (2005); 

 Análise do conceito de função a partir da interpretação histórica – Karla 

Chediak (2006); 

 O que é função? Debates na Filosofia da Biologia contemporânea – Nei 

Freitas Nunes-Neto e Charbel Niño El-Hani (2009); 

 Análisis funcionales y explicaciones seleccionales en Biología: una 

crítica de la concepcíon etiológica del concepto de funcíon (Análises 

funcionais e explicações selecionais em Biologia: uma crítica à 

concepção etiológica do conceito de função) – Gustavo Caponi (2009); 

 Philosophy of Biology (Filosofia da Biologia) – Paul Griffiths (2011); 

 A filosofia da Biologia – Paulo Abrantes (2011); 

 Função e explicações funcionais em Biologia. – Karla Chediak (2011); 

 Function and Teleology (Função e teleologia) – Justin Garson (2011); 

 Função e desenho na Biologia contemporânea – Gustavo Caponi (2012); 

 O conceito de função na Biologia contemporânea – Nei Freitas Nunes-

Neto, Ricardo Santos do Carmo e Charbel Niño El-Hani (2013); 

 Philosophy and Biology (Filosofia e Biologia) – Peter Godfrey-Smith 

(2014). 
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 A partir da leitura minuciosa destas referências, foram selecionados dois 

referenciais filosóficos mais utilizados na literatura (Figura 2) que exploram 

especificamente as questões de função na biologia, sendo eles: Function (WRIGHT, 

1973) e Functional Analysis (CUMMINS, 1975).  

Figura 2: Artigos de Larry Wright e Robert Cummins publicados em 1973 e 1975, 

respectivamente. Link de acesso aos artigos nas imagens. 

 

Após análise dos textos filosóficos, voltou-se novamente o olhar para a questão 

científica: a polinização começou a ser estudada sob um viés histórico.   

Foram selecionados para análises da linguagem científica alguns textos de 

diferentes autores que contribuíram para os primeiros estudos sistematizados sobre 

polinização.  

O intuito foi gerar um entendimento sobre questões filosóficas sobre função a 

partir do exemplo de um fenômeno biológico: a polinização. Dois textos científicos 

foram selecionados, dos quais foram extraídos trechos específicos e pertinentes a este 

estudo.  

Os textos originais foram traduzidos e analisados a partir do destaque de alguns 

termos relacionados às ideias funcionais.  
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A seleção dos trabalhos de naturalistas e cientistas foi baseada na importância de 

suas ideais na época, bem como a utilização como referência por outros pesquisadores 

posteriores, como descrito em The natural history of pollination (A história natural da 

polinização) (PROCTOR et al., 1996) (Figura 3). Baseando-se nesta obra, foi feita uma 

seleção de dois autores, cujos trabalhos foram considerados importantes por terem 

contribuições relevantes em suas épocas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Livro usado como fonte de seleção dos textos científicos a serem analisados. 

Fonte:http://www.amazon.com/Natural-History-Pollination-Michael-Proctor. 

 

O botânico alemão Christian Konrad Sprengel (1750 – 1816) foi escolhido pelo fato 

de ter sido, segundo Proctor (1996. p. 17), o “fundador” (founder) dos estudos 

sistemáticos sobre a relação entre insetos-plantas. Foi adotada uma tradução em inglês 

da obra Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und der Befruchtung der Blumen 

[Descobrimento dos segredos da natureza nas estruturas e fertilização das flores] 

(SPRENGEL, 1793), feita por Peter Haase no livro Floral Biology: study on floral 

evolution in animal pollinated plants [Biologia Floral: estudo da evolução floral em 

plantas polinizadas por animais] (LLOYD & BARRETT, 1996) (Figura 4). 

Outra importante contribuição foi a de Charles Robert Darwin (1809 – 1882). Ele 

observou a redução do número de sementes produzidas pelas flores quando estas 

estavam fenologicamente impossibilitadas às visitas dos insetos. Procurou descrever os 

mecanismos de polinização e elaborou seu trabalho sobre fertilização das orquídeas 



26 
 

(PROCTOR et al., 1996. p.19). Dentre suas várias obras, o trabalho pertinente para este 

estudo foi o capítulo X, The means of fertilisation [Os meios de fertilização] (Figura 5), 

do livro The effects of cross and self fertilisation in the vegetable kingdom [Os efeitos 

da fertilização cruzada e da auto-fertilização no reino vegetal], de 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4: Livro de Sprengel (1793).  

Fonte: https://evolvingcomplexityii.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Livro de Darwin (1878).  

Fonte: http://www.amazon.com/The-Effects-Cross-and-Self-Fertilisation. 
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A ferramenta de análise dos textos científicos sobre polinização e os textos 

filosóficos sobre função na Biologia foi construída tendo como referência o Manual de 

análise de textos metacientíficos (versão 2.1) de Roberto Martins (Disponível em 

<http:// ghtc.ifi.unicamp.br/download/manual-meta.pdf>). O roteiro indica as questões 

pertinentes que devem ser respondidas nos textos analisados. No caso desta pesquisa, 

foram extraídas as principais ideias sobre função na Biologia de cada autor filosófico 

(WRIGHT, 1973; CUMMINS, 1975) e o conceito de polinização proposto pelos autores 

de textos científicos (SPRENGEL, 1793; DARWIN, 1878).   

Posteriormente às análises individuais dos textos filosóficos e científicos 

selecionados, foi realizada uma análise integrada da pesquisa, articulando esses dois 

pontos de vistas. Nesta etapa os textos científicos foram relidos e cada um dos termos 

aparentemente finalistas selecionados nos textos foram examinados de acordo com as 

ideias de função apresentadas nos textos filosóficos. 

Segundo Folscheid & Wunenburger (1999), no livro Metodologia filosófica, a 

dissertação filosófica é antes de mais nada filosófica. Concretamente, significa dizer que 

não há um método mecânico possível para se resolver um problema. Assim, se faz 

necessário a posteriori perceber o que não funcionou, é preciso fazer, produzir, 

escrever, para se enganar e então ter uma chance de progredir (FOLSCHEID & 

WUNENBURGER, 1999, p.165).  

Esta visão descrita acima também ocorreu com a presente pesquisa. Ao 

princípio, a proposta seria realizar uma intervenção didática a partir da construção de 

textos sobre polinização por insetos elaborados a partir de análises filosóficas, que 

abordassem o tema utilizando termos aparentemente “finalistas” mas que não 

prejudicasse o entendimento de questões ontogenéticas e filogenéticas sobre o 

fenômeno. Entretanto, devido ao tempo dedicado aos aprofundamentos filosóficos e 

científicos da pesquisa, a parte didática que envolvia uma investigação empírica foi 

suprimida, esperando-se que em uma futura pesquisa possa concretizá-la. 

Explica-se ainda que no projeto inicial se previa a análise de quatro textos 

científicos que abordassem o tema polinização “ao longo de quatro século” (XVIII, 

XIX, XX e XXI). Os textos selecionados seriam:  Das entdeckte Geheimniss der Natur 

im Bau und der Befruchtung der Blumen [Descobrimento dos segredos da natureza nas 

estruturas e fertilização das flores], de Christian Sprengel em 1793; The effects of cross 

and self fertilisation in the vegetable kingdom [Os efeitos da fertilização cruzada e da 

auto-fertilização no reino vegetal], de Charles Darwin em 1878; Ecology and Natural 
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History of Tropical Bees [Ecologia e história natural das abelhas tropicais], de David 

Roubik em 1989; e Pollination and other ecosystem services produced by móbile 

organisms: a conceptual framework for the effects of land-use change [Polinização e 

outros serviços ecossistêmicos produzidos por organismos móveis: um quadro 

conceitual dos efeitos às mudanças do uso da terra], de Claire Kremen e colaboradores, 

em 2007. As análises dos termos teleológicos foram realizadas.  

No entanto, apesar de se caracterizar como uma pesquisa epistemológica, o que 

possibilitaria uma análise julgada dos quatro recortes históricos selecionados, optou-se 

apenas pela análise e discussão mais aprofundada de dois autores de acordo com os 

seguintes critérios: um dos primeiros autores que sistematizou os estudos sobre 

polinização, e outro que fundamentou suas ideias sobre polinização posteriormente à 

publicação da obra Origem das espécies, de 1859. 

Ao buscar mais elementos que auxiliassem a articulação de ideias sobre a 

linguagem funcional na Biologia tendo como objeto de estudo o fenômeno polinização, 

na discussão de dados, outros autores e seus pontos de vista estudados durante o 

levantamento bibliográfico foram, então, adotados, como por exemplo, a concepção de 

causação de Mayr (1961, 1992, 2005) e a ideia de função e desenho na Biologia de 

Caponi (2012). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa foram obtidos por meio da análise de textos, sendo 

dois filosóficos e dois científicos. Neste capítulo, serão apresentadas as análises 

individuais bem como uma análise integrada desses referenciais a fim de indicar alguns 

termos ou expressões utilizadas nos textos científicos que apresentaram conotação 

teleológica segundo as visões dos filósofos adotados no estudo. Serão expostos 

argumentos de diversos autores sobre a reflexão das análises realizadas. 

 

4.1 Análise dos textos filosóficos 

 

Atualmente, há uma divisão fundamental entre as interpretações filosóficas 

sobre o conceito de função em biologia. De um lado, os autores que defendem as 

interpretações teleológicas de função, seguindo as ideias de concepção etiológica 

defendida por Larry Wright (Figura 6) em seu artigo Functions, publicado em 1973. De 

outro lado, os autores que não aceitam essa interpretação, considerando o artigo 

Functional analysis (1975) de Robert Cummins (Figura 7) como um marco de 

concepção organizacional dentre as ideias não-teleológicas. 

Essas duas interpretações defendem, embora de maneiras distintas, a existência 

de uma ideia explanatória do conceito de função na Biologia. A primeira (WRIGHT, 

1973) sustenta que a função explica por que algo existe e a segunda (CUMMINS, 1975) 

considera que o poder explicativo da função está na avaliação de sua contribuição para o 

sistema do qual faz parte, não sendo relevante para sua compreensão a informação sobre 

sua origem evolutiva (CHEDIAK, 2008, p.43).  
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4.1.1 Larry Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Larry Wright. Professor no Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia, 

Riverside, Estados Unidos. Fonte: http://philosophy.ucr.edu 

 

No trabalho denominado Functions, publicado em 1973, no periódico The 

philosophical review por Larry Wright são desenvolvidas ideias sobre uma concepção 

de função original para a época. Segundo o autor, “a controvérsia girava em torno de o 

que a função de alguma coisa quer dizer” (WRIGHT, 1973, p.140). 

Para Wright, o problema sobre a ideia de função na Biologia não estaria nas 

respostas, e sim, nas perguntas. Por exemplo, ele afirmava que as perguntas que 

estavam sendo feitas pela ciência eram questões do tipo “algo é bom a quê? ”. Enquanto 

que a pergunta correta que deveria direcionar a uma resposta sobre a função de algo (a 

explicação funcional) seria “por que algo existe? ” (WRIGHT, 1973, p.155). 

Em seu trabalho, Wright discorre sobre a distinção entre o que poderia ser chamado 

de “função” e o que seria o acidente realizado por algo. A função “natural” seria o que 

algo realizaria e que justificaria a sua existência, o que teria sido selecionado por um 

processo evolutivo, pela seleção natural. Acidentes seriam as outras atividades que algo 

realizaria, mesmo que não justificasse sua existência (WRIGHT, 1973,p.142). 

Um exemplo dado pelo autor para exemplificar a diferença entre o que seria a 

função de determinado objeto e o que seriam as “outras coisas” que esse objeto 

executaria é observado quando afirma que seria “um absurdo dizer que a função do 
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nariz humano é servir de apoio para os óculos”. Segundo Wright, a função do nariz seria 

relacionada a manter o ar seco ou úmido que seres humanos respiram; e, apoiar os 

óculos seria uma utilidade do nariz além de sua função, ou seja, uma atividade 

acidental, que aconteceria apesar de não justificar sua existência (WRIGHT, 1973, 

p.148). 

Wright disserta que para as funções naturais serem explicadas seria necessário o 

entendimento sobre o processo de seleção natural (WRIGHT, 1973, p.159). Para ele, 

somente fazendo referência à origem evolutiva seria possível explicar porque X estaria 

ali e possuía uma função particular: “apenas dizer que X possui uma função, isso já é 

oferecer uma importante explicação sobre X” (WRIGHT, 1973, p.154). Ainda assim, 

“toda função é uma consequência, mas há consequências que não são funções” 

(WRIGHT, 1973, p.160). Por isso, sua análise foi considerada por ele próprio como 

“etiologia da consequência” (consequence-etiology) (NUNES-NETO & EL-HANI, 

2009). 

Na visão geral de Wright (1973), ele assume que a função de determinado traço 

explicaria a continuação de sua existência. Se um sistema apresentasse um traço, a 

função desse traço seria a razão por ele estar presente nesse sistema. Para Wright, dizer 

que a função de X é Z significa afirmar que X está ali porque faz Z e Z é uma 

consequência (o resultado) de X estar ali (WRIGHT, 1973, p. 161); a função de algo 

seria aquela coisa particular para a qual ela serve e isto explica por que este algo estaria 

presente (WRIGHT, 1973, p.157). Nas palavras do autor: 

X está ali porque faz Z. 

ou  

Fazer Z é a razão de X estar ali. 

ou  

Que X faz Z e este é o motivo de X estar ali. 

Os termos “porque”, “razão” e “motivo” possuem uma força etiológica (WRIGHT, 

1975, p. 157). 

Considerando como objeto de estudo o fenômeno polinização, seria considerar X 

como polinizador e o Z como a polinização. Nesse caso, o enunciado seria:  

O polinizador está ali porque poliniza. 

ou 

Fazer polinização é a razão do polinizador estar ali. 
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ou 

Que o polinizador poliniza e este é o motivo do polinizador 

estar ali. 

Nesse sentido, é possível depreender que a visão de função de Wright possui um 

caráter teleológico e evolutivo. Para ele, todos seres vivos poderiam ser formados com a 

expressão “de modo que” ou “a fim de que” e, assim, explicar por que razão certa coisa 

cumprisse certa função. Isso seria mais que apontar para a utilidade dessa coisa, pois 

uma coisa pode ser inútil ou defeituosa e ainda assim ter mantida sua função. Além 

disso, pode haver utilidade em um item sem que essa seja sua função (CHEDIAK, 2006, 

p.164). 

Esta visão de Wright é criticada (GODFREY-SMITH, 1994; GOULD e VRBA, 

1982; CUMMINS, 2010), por afirmar que a função não pode explicar o porquê de algo 

existir, uma vez que algo deve existir primeiro para depois possuir uma função. O 

adequado seria explicar que algo existe pelo seu desenvolvimento, e não somente pela 

sua função, ou seja, a função de algo não é o porquê dele existir, mas, é o porquê desse 

algo ser fixado na população, ao acaso, pela seleção natural. No entanto, a crítica à 

análise de Wright permanece, pois sua visão é ainda considerada estritamente 

selecionista. Hoje, no entanto, já se sabe que a seleção natural não é o único meio de 

fixação de determinada característica na população (NUNES-NETO& EL-HANI, 2009, 

p. 395). 

Apesar das críticas dirigidas à análise de função biológica a partir da associação 

entre teleologia e adaptação, tal abordagem encontra hoje muitos defensores, como Ruth 

Millikan, Karen Neander, Paul Griffiths e Peter Godfrey-Smith, por exemplo 

(CHEDIAK, 2011, p.87). 
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4.1.2  Robert Cummins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Robert Cummins. Professor no Departamento de Filosofia da Universidade da 

Califórnia, Davis, Estados Unidos. Fonte: http://philosophy.ucdavis.edu. 

 

Em seu trabalho Functional analysis, publicado no periódico The Journal of 

Phylosophy, em 1975, Cummins defende a proposta de excluir os enunciados 

teleológicos das ciências naturais, em especial da biologia e defende uma interpretação 

específica do conceito de função biológica e das explicações funcionais. O autor ressalta 

a ideia de que função é uma explicação causal específica de algo. Para ele, atribuir 

função a algo é atribuí-lo de uma capacidade que é apontada por seu papel na análise 

sistêmica que o contém (CUMMINS, 1975, p.765). Ou seja, o poder explicativo de 

função está na avaliação de sua contribuição para o sistema do qual o ente faz parte, não 

sendo relevante para sua compreensão a informação sobre sua origem (CHEDIAK, 

2008, p.43). 

A ideia geral de função em Cummins é que as atribuições funcionais são asserções 

explicativas (CUMMINS, 1975, p. 762). A análise funcional foi formalizada por ele da 

seguinte forma:  

[...] x funciona como Φ em s (ou: a função de x em s é Φ) relativo à 

uma abordagem analítica A da capacidade de s de Φ, apenas caso x 

seja capaz de Φ em s e A dê conta da capacidade de Φ em parte 
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mediante um recurso à capacidade de x fazer Φ em s (CUMMINS, 

1975, p.762). 

Desse modo, atribuir uma função a algo significa atribuir uma disposição, uma 

“regularidade disposicional” (CUMMINS, 1975, p.758). Em outras palavras, seria dizer 

que todas as vezes que x fosse colocado na situação s, ele realizaria Φ, uma vez que a 

função de x é Φ. Nesse sentido, considerar que algum organismo possui a função de 

executar algum fenômeno em determinado ecossistema significa dizer que o organismo 

se comportará de modo a apresentar esta função sempre que colocado sob determinado 

ecossistema, apresentando determinado padrão regular quando exposto àquela 

disposição. Por isso sua ideia recebe o nome de “regularidade disposicional” 

(CUMMINS, 1975, p.758).  

Considerando como objeto de estudo o fenômeno polinização, seria considerar X 

como polinizador, Φ como polinização, s como a interação ecológica e A como o 

ecossistema o qual o fenômeno ocorre. Nesse caso, o enunciado seria: polinizador 

funciona como agente da polinização na interação ecológica (ou: a função do 

polinizador na interação ecológica é realizar a polinização) relativo à uma abordagem 

analítica no ecossistema da capacidade da interação ecológica de polinização, apenas 

caso o polinizador seja capaz de realizar polinização na interação ecológica e o 

ecossistema dê conta da capacidade de polinização em parte mediante um recurso à 

capacidade do polinizador fazer a polinização na interação ecológica. 

Segundo Cummins, para determinar a função de um sistema seria necessário 

decompô-lo em partes e definir a função de cada uma de suas partes. Por meio de uma 

estratégia analítica, que consiste em analisar a disposição de um elemento a partir de 

outras disposições que esse elemento possa ter, seria explicar a capacidade do todo a 

partir da capacidade de suas partes (CUMMINS, 1975, p. 764). 

Cummins discute função como a relação entre meios e fins. Possui uma abordagem 

a-histórica, ou seja, pautada pela observação da capacidade de algo no presente, sem 

considerar a história evolutiva do item e ainda desconsiderando a linguagem teleológica. 

Para Cummins, o que o organismo faz é determinado pelo plano genético característico 

de sua espécie. Esse plano não é determinado nem alterado pela seleção natural, mas por 

mutação e recombinação (CHEDIAK, 2008, p.47). Na frase abaixo é possível inferir 

que sua ideia de explicação funcional acontece de forma independente das 

considerações evolutivas. 
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Uma capacidade complexa de um organismo pode ser explicada 

mediante ao apelo à análise funcional, independentemente de como 

essa capacidade se relaciona à capacidade do organismo de manter a 

espécie (CUMMINS, 1975, p. 756). 

Sobre as ideias de função de Cummins também são apresentadas algumas 

contestações. As críticas referem-se ao caráter reducionista, como as elucidadas por 

Millikan (1989) e à falta de um viés evolutivo, como contestado por Kitcher (1993). 

Além disso, o autor não define em sua tese sobre as explicações funcionais qual sistema 

ele se refere e qual capacidade que o item deva cumprir. Ainda, Cummins não 

diferenciou função de acidente, o que, aparentemente parece um fator fundamental na 

discussão sobre explicações funcionais (NUNES-NETO & EL-HANI, 2009, p.391). 
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4.2 Análise dos textos científicos 

 

Das duas obras selecionadas que abordam o fenômeno polinização, foram 

extraídos trechos (Anexo 1) e traduzidos para análise proposta por esta pesquisa. 

Ambos os textos, de Sprengel (Figura 8) e Darwin (Figura 9), apresentaram ao 

longo de uma primeira leitura alguns termos aparentemente finalistas, ou seja, com 

conotação de caráter teleológico. Esses termos foram escritos em seus contextos, com a 

versão no idioma original, buscando minimizar possíveis equívocos.  

A seguir são apresentados os relatos relevantes de cada trecho juntamente com os 

termos em inglês usados pelos autores.  

 

4.2.1 Christian Konrad Sprengel (1750 – 1816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Suposto desenho de Sprengel (1750-1816).  

Fonte: http://www.geni.com/people/Christian-Konrad-Sprengel 

 

As partes selecionadas do texto de Sprengel (1793) para esta análise são 

referentes às suas ideias sobre “arranjos de flores com néctar nos quais os insetos podem 

facilmente encontrar o néctar”; “fertilização pelos insetos das flores com néctar”, e “os 

insetos que fertilizam as flores” (SPRENGEL, [1793], 1996, pp.16,17,19). 

Ao que se refere à apresentação da morfologia da flor que se relaciona com a 

interação inseto-planta, ele descreveu algumas estruturas e estratégias da flor para atrair 

os olhares dos insetos como, por exemplo, a corola, o perfume e o guia de néctar 
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(SPRENGEL, [1793], 1996, p. 17). Também discorreu sobre as plantas de floração 

diurna e noturna e relacionou as estruturas dessas plantas com insetos que as visitavam, 

como no exemplo, “flores noturnas possuem corola grande e de cor clara para atrair os 

olhares (catch the eyes) dos insetos na escuridão da noite” (SPRENGEL, [1793], 

1996,p.17). 

Sobre a fertilização da planta pelo inseto, Sprengel afirmou que ela se fazia sob 

intenção (intended) da flor. Em suas palavras: “os arranjos apresentados pelas flores é 

diretamente relacionado (directly related) com o propósito final (final purpose) das 

plantas que é ser fertilizada pelos insetos” (SPRENGEL, [1793], 1996, p. 17). Para esta 

constatação, o autor explicou o mecanismo por ele observado chamando-o de “floração 

não-simultânea das partes sexuais da flor, ou, dicogamia” (SPRENGEL, [1793], 1996,p. 

18). Ele descreveu suas observações dos arranjos de abertura da flor, de flores 

hermafroditas, de maturação e funcionamento das anteras, estigma e outras estruturas 

“escolhidas pela natureza” (chosen by nature) (SPRENGEL, [1793], 1996, p. 19), 

afirmando que algumas flores com certa “disposição, não poderiam ser polinizadas de 

outra forma, que não fossem pelos insetos” (SPRENGEL, [1793], 1996, p.19). Sprengel 

reconheceu que ainda seria necessário “verificar vários outros exemplos de observação 

que confirmem isso” (SPRENGEL, [1793], 1996,p.19). 

Sprengel discorreu ainda sobre flores com polinização inespecífica ou 

específica. Para ele, “é certo que algumas flores são fertilizadas por várias espécies de 

insetos de forma muito inespecífica” (SPRENGEL, [1793], 1996, p.19). Porém, afirma 

“também é certo que muitas flores são fertilizadas por apenas uma espécie de inseto e 

de uma forma muito específica” (SPRENGEL, [1793], 1996, p.19-20). Para justificar 

sua afirmação, ele descreveu algumas estruturas das plantas como o formato das flores, 

os tipos de guias nectaríferos e as “máquinas de fazer néctar”; relacionando-as com 

características dos animais, tais como o tamanho, o comportamento de rastejar sobre a 

flor, de morder o nectário, de empurrar a probóscide para o interior da flor e o corpo 

coberto de pelos a fim de coletar o pólen (SPRENGEL, [1793], 1996, p. 20).  

Segundo Sprengel, a polinização só poderia ocorrer de fato dependendo das 

estruturas das plantas em relação às características dos animais que as visitassem. Nesse 

sentido, sobre a relação inseto-planta, Sprengel assumiu que “a habilidade desses 

pequenos animais em encontrarem o néctar me encheu de espanto” (SPRENGEL, 

[1793], 1996, p.20). 
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No texto analisado, o autor reconheceu que seriam necessários vários estudos e 

observações sobre algumas estruturas e comportamentos dos seres vivos. Discorreu, por 

exemplo, o caso sobre “o propósito final (final purpose) da mancha amarela no lábio 

inferior das flores de Antirrhinum majus” (SPRENGEL, [1793], 1996, p. 20) que para 

ele ainda não teria sido conhecido por nenhum botânico da época.  

Aos olhos de Sprengel a relação entre insetos e plantas seria um dos “arranjos 

mais admiráveis da natureza”, pois: “os insetos enquanto buscam seu alimento nas 

flores e ao mesmo tempo as fertilizam sem querer, e sem saber (without intending and 

knowing), estabelecem as bases para a preservação de sua futura prole” (SPRENGEL, 

[1793], 1996, p. 20). 
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4.2.2 Charles Robert Darwin (1809 - 1882) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Charles Darwin (1809-1882).  

Fonte: https://unbound.co.uk/books/the-dissent-of-man 

 

Sobre o texto de Darwin (1878) foram selecionados para análise alguns trechos 

relacionados aos meios da fertilização cruzada, as relações entre estrutura, 

conspicuidade das flores, as visitas dos insetos e as vantagens (advantages) da 

fertilização cruzada. 

Darwin definiu o fenômeno fertilização (utilizando o termo fertilisation ao invés 

de pollination) como o meio mais importante pelo qual o pólen seria carregado da 

antera para o estigma de uma mesma flor ou de outra flor (DARWIN, 1878, p.370). Ele 

ressaltou a importância dos insetos e algumas aves nesse processo (DARWIN, 1878, p. 

371). 

Uma série de características das flores que estariam relacionadas às “vantagens 

da fertilização cruzada” (advantages of cross-fertilisation) (DARWIN, 1878, p.372) 

foram apresentadas, tais como: tamanho, coloração e marcas nas pétalas das flores 

(DARWIN, 1878, p.372); os odores das flores (DARWIN, 1878, p.374); a posição das 

estruturas como o nectário, os pistilos e estames (DARWIN, 1878, p.374-375); os 

cabelos presentes na corola (DARWIN, 1878,p.375), entre outros (DARWIN, 1878, p. 

372). 
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Sobre a coloração das flores, Darwin afirmou que “elas se tornaram conspícuas 

aos insetos a fim (in order) de que elas possam ser vistas por eles” (DARWIN, 1878, 

p.372). Mostrou concordância com a opinião de Sprengel ao explicitar que “as flores 

diferem na cor de acordo com o tipo de inseto que a frequenta” e que não apenas as 

cores, mas “as faixas e marcas presentes nas pétalas das flores servem (serve to) para 

guiar os insetos para o nectário” (DARWIN, 1878, p.372). O autor ainda propôs 

algumas explicações sobre as relações entre estruturas vegetais, como as glândulas 

secretores de néctar, e a visita dos insetos. Para ele, “o fato das abelhas distinguirem 

facilmente as cores [das pétalas] e por perderem muito tempo quando aposição do mel 

das flores que elas visitaram seja um pouco alterada, é a melhor evidência de que estas 

marcas realmente têm sido desenvolvidas em correlação com o nectário” (DARWIN, 

1878, p. 373). 

Pode-se dizer que Darwin reconheceu uma “intenção” da natureza para que os 

mecanismos acontecessem de certo modo específico. Isso pode ser depreendido na frase 

“Os odores emitidos pelas flores atraem os insetos. Tão grande é a economia da 

natureza (economy of nature) que a maioria das flores que são fertilizadas por insetos 

crepusculares ou noturnos emitem seu odor principalmente ou exclusivamente à noite” 

(DARWIN, 1878, p.374). 

Aparentemente o autor parece entender que as flores teriam desenvolvido 

estruturas com o “propósito” de atrair os insetos, como por exemplo, nas seguintes 

citações: “A forma do nectário e das partes adjacentes são igualmente relacionada aos 

tipos particulares de insetos que habitualmente visitam as flores” (DARWIN, 1878, 

p.375), “flores também podem adaptar-se (adapted) a certos tipos de insetos, por 

secretarem néctar particularmente atrativo a eles, e pouco atrativo a outros tipos” 

(DARWIN, 1878, p.375), “como os cabelos dentro das corolas [...] que servem para 

(serve to) excluir os insetos que não são bem adaptados (not well fitted) a levar o pólen 

de uma flor para outra [...], o estado viscoso e áspero dos grãos de pólen [...], a 

irritabilidade dos estames que movem quando tocados por insetos [...], entre outros, são 

artifícios que evidentemente favorecem ou garantem (favour or ensure) a fertilização 

cruzada” (DARWIN, 1878, p.375). 

Em seu próprio texto, Darwin se perguntou sobre o porquê de muitas flores 

serem abertas, uma vez que este estado as faziam perder muito pólen, exigindo assim, o 

desenvolvimento de um excesso dessa substância. Para ele, “A resposta para a pergunta 
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obviamente é que, com flores permanentemente fechadas não poderia haver fertilização 

cruzada” (DARWIN, 1878, p.377). 

Ainda sobre as relações insetos-plantas, há o entendimento de que algumas 

situações ocorreriam ao acaso, como nos seguintes casos: “a ineficiência do próprio 

pólen de uma planta é na maioria dos casos um resultado acidental (incidental result), 

não tendo sido adquirido por uma questão de impedir a auto-fertilização” (DARWIN, 

1878, p.382); “os meios para favorecer (favour) a fecundação cruzada devem ter sido 

adquiridos (acquired) antes daqueles que impedem a auto-fertilização”( DARWIN, 

1878, p.382); “deve ser observado que muitas plantas ainda possuem um alto poder de 

autofertilização” (DARWIN, 1878, p.382). Entretanto, em outro momento, ele escreveu: 

“embora suas flores sejam excelentemente construídas para (excellently constructed for) 

a fertilização cruzada” (DARWIN, 1878, p.382). Darwin ainda apontou que não haveria 

regras que sustentassem o fato de que plantas com flores pequenas e inconspícuas 

fossem auto férteis e as com flores grandes e conspícuas fossem auto-estéreis 

(DARWIN, 1878, p.384). 

Darwin enfatizou que essas eram suas considerações, e, até que se provasse o 

contrário, elas seriam o suficiente para o entendimento dessas questões. Para ele, seria 

quase certo que algumas flores se tornariam conspícuas para orientar (sake of guiding) 

os insetos, mas que essa característica não seria vantajosa (advantages) à todas as 

plantas, pois, se fosse o caso, essa característica seria adquirida (acquired) por elas por 

meio da seleção natural (natural selection) (DARWIN, 1878, p. 385). Ele inferiu que  

Se plantas com flores pequenas e inconspícuas não fossem 

ocasionalmente intercruzadas, e não se beneficiasse (proft) pelo 

processo, todas as suas flores provavelmente se tornariam (rendered) 

cleistogâmicas5, uma vez que teriam, assim, amplo benefício (largely 

benefited) em ter que produzir apenas uma pequena quantidade de 

pólen (DARWIN, 1878, p. 386). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Cleistogamia é um termo usado na botânica para designar a flor que não se abre, e, por isso, 

ela se autofecunda. 
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4.3 Análise integrada: Filosofia da Biologia 

 

Como apresentado nos capítulos anteriores, o uso da linguagem teleológica é 

diferente em vários autores. Para Cummins, o importante ao se trabalhar com as 

questões sobre função não é a existência ou presença de certo item, como proposto por 

Wright, mas sim, a capacidade de cada ente em um sistema complexo, ou seja, a função 

seria algo de que se faz uso para explicar a capacidade de um sistema que o contém, não 

para explicar por que algum item existe em tal sistema (NUNES-NETO & EL-HANI, 

2009). Pode-se considerar, então, que há duas concepções do conceito de função em 

biologia: a teleológica, segundo Wright, e a não-teleológica, segundo Cummins. 

Como já tratado anteriormente, as duas visões sobre função, segundo Wright e 

segundo Cummins, apresentam ressalvas e sugestões de melhorias feitas por outros 

autores (GODFREY-SMITH, 1994; GOULD e VRBA, 1982; CUMMINS, 2010; 

MILLIKAN, 1989; KITCHER, 1993; NUNES-NETO & EL-HANI, 2009). 

Atualmente algumas críticas são tecidas em relação ao uso desse tipo de 

linguagem que indica certo “propósito” dos fenômenos naturais. Muitas dessas críticas 

na Biologia são feitas por alguns estudiosos, principalmente devido a três motivos: I) 

explicações teleológicas envolvem questões teológicas e metafísicas e não devem ser 

usadas nas ciências; II) a causalidade teleológica é problemática por recorrer aos 

eventos futuros, com um fim, enquanto causalidade normal recorre simultaneamente ou 

a eventos passados; III) o antropomorfismo, ou seja, a linguagem se assimila a função 

biológica às funções dos sistemas intencionais humanos com deliberação e consciência 

(MAYR, 1998, p.434; CHEDIAK, 2008, p.40). 

Mediante esses motivos, os críticos seguem duas vias: uma que defende a 

exclusão dos enunciados teleológicos no domínio da ciência, por meio da redução dos 

enunciados funcionais aos enunciados não funcionais, o que se aproxima das ideias de 

Wright; e outra que propõe a exclusão dos enunciados teleológicos, procurando, porém, 

uma forma não-teleológica de compreensão dos enunciados funcionais, o que se 

aproxima das ideias de Cummins (CHEDIAK, 2011, p.84). 

 De acordo com Chediak (2008, p.49) há tentativas de unificação dessas duas 

concepções. Mossio e colaboradores (2009, p.815) admitem que as duas tradições, 

disposicional e etiológica, têm sido discutidas e suas qualidades e limitações têm sido 

analisadas por muitos autores. Esses autores parecem concordar que são visões não 

excludentes por apresentarem concepções do conceito de função complementares.  
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Mossio e colaboradores ainda afirmam que as literaturas filosóficas mais recentes 

sobre função têm tentado unificar as duas visões, de Wright e Cummins, em um único 

quadro conceitual (MOSSIO et al., 2009, p.835). 

Um exemplo desse quadro conceitual é explicado por Walsh & Ariew (1996, 

p.263) no seguinte enunciado:  

A função evolutiva de X em relação a um regime seletivo R é M se, e 

somente se, M fizer X positivamente (e significativamente) 

contribuindo para a aptidão média dos indivíduos que possuam X em 

R (WALSH & ARIEW, 1996, p.263). 

 

Apesar de algumas diferenças terminológicas, Mossio e colaboradores (2009, 

p.836) reconhecem que a ideia central dessas abordagens - a ideia organizacional 

instanciada por sistemas vivos fornece uma base adequada para funções naturais - 

possuem uma relação teórica. No entanto, os autores defendem que essa ideia não teve 

muito sucesso na construção de um relato satisfatório e isso pode ser o motivo pelo qual 

esses trabalhos pouco ecoaram na literatura filosófica (MOSSIO, 2009, p.837). 

Chediak (2011, p.84), entretanto, sugere que se aplique cada tipo de linguagem à 

um tipo específico de explicação, relacionando a linguagem teleológica às pesquisas em 

ecologia e evolução, enquanto que a não-teleológica ao campo da fisiologia, por 

exemplo. 

Tendo por base essas visões filosóficas, tanto sobre o conceito quanto à forma de 

aplicação das concepções funcionais, buscou-se extrair alguns exemplos da Biologia de 

expressões aparentemente funcionais quando apresentadas em textos científicos sobre o 

fenômeno polinização, como nas obras analisadas de Sprengel (1973) e Darwin (1878). 

Ambos os textos apresentaram expressões aparentemente finalista, mesmo quando 

analisadas em seu contexto.  

No texto de Sprengel (1793) as expressões foram: “para atrair os olhares”, 

“possuem a intenção”, está “diretamente relacionado”, possui um “propósito final”, 

“escolhidas pela natureza”.  

Segundo Vogel (1996), a interpretação dos fenômenos naturais por Sprengel eram 

teleológicos, no sentido de design no que dizia respeito à sua crença de que “Deus não 

criou nem um simples cabelo sem uma intenção definida”. Um texto como o escrito por 

Sprengel (1793) se caracteriza como um tabu na era do selecionismo, mas essa 

declaração, para Vogel, não fornece nenhuma informação, de fato, se ele atribui às 

características da planta uma intenção particular (VOGEL, 1996, p.49). 
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Os pressupostos teóricos, no entanto, para a interpretação da estrutura floral 

desenvolvida por Sprengel, mudou inteiramente a partir das ideias publicadas na 

“Origem das espécies” de Darwin (1859). O conceito teleológico de Sprengel foi 

descartado e substituído pela "teleonomia" no sentido kantiano6: embora a aptidão e a 

utilidade dos órgãos aparecerem nos indivíduos como se fossem propositadamente 

concebidos por alguma inteligência, eles resultam de processos evolutivos não 

intencionais. Gerações de estudantes, desde Darwin até o presente mostraram o poder 

explicativo desta abordagem (VOGEL, 1996, p.58). 

No texto de Darwin (1878) as expressões selecionadas como aparentemente 

finalistas foram: as “vantagens da fertilização cruzada”, “a fim de”, “servem para”, 

“economia da natureza”, “são bem adaptadas”, “favorecem ou garantem”, foram 

“excelentemente construídas para”, “para orientar”, foi “adquirida”, se fosse lucrativo 

“se tornaria”, possui um “amplo benefício”. 

Depois que Darwin estabeleceu os princípios da seleção natural, esse processo foi 

amplamente interpretado como teleológico. A própria evolução era considerada um 

processo teleológico porque levaria a um melhoramento ou progresso. No entanto, essa 

visão foi abandonada quando se considerou integralmente a natureza variacional, que 

não tem uma meta final e, por assim dizer, começa de novo a cada geração (MAYR, 

2005, p.81). 

Regner (1995) foi uma das pesquisadoras que relatou a natureza teleológica nas 

ideias de seleção natural proposto por Darwin em A origem das espécies (1859). A 

autora afirma que esse tipo de exame é instigante porque: 

De um lado Darwin rejeitava a ideia de desígnio, “plano de criação”, 

na qual se vertia a questão teleológica à sua época. Por outro lado, 

desde a trajetória de formação de conceitos de “seleção natural” até 

sua plena vigência no contexto da Origem das espécies, é inerente à 

sua abordagem a ideia de um processo orientado, de finalidade, de 

explicação em termos de propósitos, fins, embora vedadas à 

antecipação, à prévia determinação das particularidades formas que 

serão produzidas. [...] Um balanço cuidadoso da questão pode resultar 

numa contribuição nova à tematização da teleologia, descobrindo-se 

pela leitura “filosófica” de Darwin, uma nova abordagem. (REGNER, 

1995, p.5). 

                                                           
6Teleonomia no sentido kantiano é a qualidade da intencionalidade aparente e de meta-

direcionamento de estruturas e funções em organismos que derivam de sua história evolutiva, a 

adaptação para o sucesso reprodutivo, ou em geral, devido à operação de um programa de vida, 

de propósito. Fonte: https://scientiaestpotentiaplus/teleologia-em-kant 
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A partir desse ponto de vista e ainda de acordo com Sober (2000), Darwin ao 

invés de expurgar as ideias teleológicas da Biologia, mostrou como elas podem tornar-

se inteligíveis para uma abordagem naturalista (SOBER, 2000, p.84). 

Para Ferreira (2003), a formulação de Darwin apresentou as variações que 

ocorrem nas características hereditárias dos indivíduos e evidenciou a seleção natural, o 

que pode ter contribuído para uma mudança de atitude para com o finalismo na 

Biologia. Ferreira (2003, p. 187) afirma que para Darwin (1860), no espírito ocidente 

cristão, a teleologia, a teologia e o desígnio se interconectavam. Embora Darwin 

defendesse racionalmente o argumento do desígnio, para ele, toda discussão filosófica 

sobre o acaso e o propósito era insolúvel e angustiante (FERREIRA, 2003, p.187).  

De fato, seria impossível saber a justificativa de cada autor para terem usados 

essas expressões. De acordo com estudos anteriores (MARTINS & BRANDO, 2014, 

2015a, 2015b), é possível inferir que apesar da utilização dos termos, Darwin e 

Sprengel (este mais ao final de sua obra) possuíam visões particulares sobre explicações 

do fenômeno polinização, pautadas em suas observações e descrições, segundo 

concepção de ciência da época. 

Também se verificou que nos fragmentos analisados os autores utilizaram termos 

relacionados tanto à “não intencionalidade” da natureza, como no caso de Sprengel ao 

afirmar que os insetos polinizavam as flores “sem querer e sem saber”; quanto às 

questões de cunho evolutivo, como no caso de Darwin ao afirmar que a polinização 

seria um “resultado acidental” que aconteceria por meio da “seleção natural”. 

Contudo, segundo Martins (2014), o uso de rótulos, como afirmar que “o autor X 

é finalista”, não diz muita coisa – apenas empobrece qualquer discussão.  

Ademais, o uso da linguagem funcional na Ecologia, segundo alguns autores, 

pode ser legítimo (CAPONI 2010; NUNES-NETO et al. 2013, p.62), conquanto que 

não seja um discurso organicista e se desvincule de qualquer ideia que leve a pensar o 

sistema ecológico como objeto desenhado (CAPONI, 2012, p.105). 

O problema da existência ou não de fenômenos teleológicos na Biologia se 

relaciona com os dois tipos de explicação de fenômenos que nela convivem: as 

explicações que remetem às causas próximas e as explicações que envolvem causas 

distantes (FERREIRA, 2003, p.187). 

Para Mayr (1997, 2005), todo fenômeno ou processo em organismos vivos é 

resultado de duas causas separadas, chamadas de causas próximas, ou funcionais, que 
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ocorrem no nível ontogenético, dos indivíduos, e de causas últimas ou evolutivas, que 

ocorrem no nível filogenético, da população.  

Para Caponi (2012, p.94), indicar uma espécie como polinizadora não é indicar que 

ela viva da polinização, pois, nenhuma espécie vive de prestar serviço à outra; mas 

implica em atribuir a ela uma função dentro do processo de polinização de outras 

espécies. Outra questão seria afirmar que “para determinada planta esse inseto é um 

polinizador mais eficiente do que outro”, o que significaria dizer que “seu 

comportamento e sua morfologia promovem essa polinização com maior segurança e 

frequência” (CAPONI, 2012, p. 95). Mas, não se pode dizer que a maior eficiência no 

cumprimento dessa função seja o efeito de um processo de desenho; ela não surgiu de 

esforços sucessivos de seu incremento progressivo, mas como resultado da seleção 

natural (CAPONI, 2012, p.95-96).  

Para Caponi (2012), tanto plantas quanto insetos viram-se beneficiados por essa 

evolução, resultante não necessariamente de coevolução, mas de duas pressões seletivas 

distintas e independentes. Portanto, não se pode dizer que os “insetos estejam 

desenhados em virtude de um incremento de sua eficácia como polinizadores”, mas, 

“que estão desenhados em virtude da proteção mimética que a sua morfologia outorga” 

(CAPONI, 2012, p. 97). Assim, ao assumir que a meta de todo organismo é estabelecer 

e preservar sua autonomia organizacional perante as contingências e perturbações do 

entorno, pode-se dizer que cabe caracterizar como “funcional” qualquer efeito de uma 

estrutura ou processo que contribua para a autossustentação e reprodução (CAPONI, 

2012). 

Ao final se observa que o valor heurístico da linguagem teleológica se torna uma 

interessante ferramenta na análise biológica, desde o estudo da configuração estrutural 

das macromoléculas até o estudo de comportamento cooperativo em sistemas sociais 

(MAYR, 1988, p.60), haja vista a necessidade de cautela ao se redigir um texto 

cientifico, evitando termos que possam conotar um sentido pejorativo das ideias 

teleológicas.  
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4.4 Implicações para a Didática da Biologia 

 

Dizer que um estudo filosófico como o apresentado nesta pesquisa pode ter 

implicações para a Didática da Biologia, parece, em um primeiro momento, um 

exercício difícil de se imaginar. Entretanto, é preciso que se dedique atenção a alguns 

pontos importantes do que foi discutido.  

A justificativa deste trabalho levou em consideração o atual cenário global de 

degradação ambiental e perda da biodiversidade. Esta realidade interfere em toda 

sociedade, sendo necessária uma maior sensibilização por meio da expansão desse 

assunto de forma interdisciplinar em diversos meios de comunicação, inclusive nas 

escolas. 

Como busca metodológica para mais reflexões e sensibilização, esta pesquisa 

apresenta a Filosofia da Biologia como uma ferramenta importante para o ensino de 

Ciências. Em 1995, Matthews argumentou que a História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência (HFS)  

[...] podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses 

pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; podem tornar as 

aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste 

modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir 

para um entendimento mais integral de matéria científica, isto é, 

podem contribuir para a superação do “mar de falta de significação” 

que se diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e 

equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que 

significam; podem melhorar a formação do professor auxiliando o 

desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 

autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estruturadas ciências 

bem como do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas 

(MATTHEWS, 1995, p.165). 

 Muitos filósofos da ciência fazem afirmações a respeito das bases biológicas 

com considerações epistemológicas em geral (GRIFFITHS, 2011). Nesse sentido, a 

Epistemologia da Biologia7 é um ramo da Filosofia preocupado com a relação entre 

sujeito e objeto (CARNEIRO, 2009, p.175).  

                                                           
7O termo Epistemologia é utilizado com diferentes significados, dos quais o adotado é no 

sentido de Lebrun (2006), que a entende como campo de conhecimento que discute os diversos 

assuntos da Ciência, buscando compreender seus significados (LEBRUN, 2006). A 

Epistemologia se dedica a discussões para a explicação e compreensão do conhecimento 

científico, dos métodos das ciências, dos instrumentos necessários para o conhecimento 
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Uma perspectiva centrada nas discussões históricas e epistemológicas do 

conhecimento biológico vem constituindo uma importante prática para enfrentar o 

ensino fragmentado e possibilitar a necessária integração didática das diferentes áreas, 

como, por exemplo, nesta pesquisa, que articula estudos das Ciências Biológicas aos 

textos filosóficos, visando uma didática específica para o tratamento mais 

contextualizado do conhecimento biológico para que seja uma abordagem 

intradisciplinar (BRANDO et al, 2012). 

Na busca pela construção racional do conhecimento científico existem 

possibilidades de aliar estudos disciplinares a outras formas interdisciplinares de estudo 

e reflexão, em que alunos em formação inicial tenham a oportunidade de estudar o 

conhecimento biológico, inter-relacionando suas especificidades, formulando questões 

sobre a natureza desse conhecimento e planejando pesquisas na área de Biologia e suas 

interfaces (CALDEIRA, 2009, p.77).  

Segundo Matthews (2002), ter nas escolas uma abordagem filosófica-histórica como 

ferramenta de ensino de Ciências é essencial para entender e solucionar adequadamente 

muitos dos debates teóricos do atual cenário educacional, pois, podem contribuir para 

temas mais práticos e pedagógicos, tais como o desenvolvimento do currículo e a 

prática docente em sala de aula. 

Entende-se ainda que alguns dos pontos fundamentais na elaboração de um 

pensamento epistemológico no contexto de ensino de Biologia na graduação seja, além 

de considerar a inserção da Filosofia da Biologia, possibilitar os estudos de autores que 

pesquisaram em diferentes áreas do conhecimento biológico e suas interfaces e analisar 

a produção do conhecimento biológico, por meio de conceitos oriundos dessa Filosofia 

em específico (CALDEIRA, 2009, p.77). 

O foco das análises desta pesquisa foi as concepções filosóficos acerca de 

linguagens finalistas usadas em textos científicos, especialmente sobre o fenômeno 

polinização, durante as disciplinas de Ecologia e Educação Ambiental. O 

direcionamento principal se pautou nas ideias de dois filósofos da Biologia: Wright 

(1973) e Cummins (1975). Seus pontos de vista se mostraram aparentemente contrários. 

Contudo, alguns autores defendem a unificação de suas ideias.  No entanto, o presente 

trabalho considera, em concordância com Chediak (2011, p.84), que cada tipo de 

linguagem deve ser aplicado a um tipo específico de explicação, ou seja, que a 

                                                                                                                                                                          
objetivo, do papel da teoria, da importância da experiência e do “fazer Ciência” (CARNEIRO, 

2009, p.175). 
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linguagem teleológica (segundo Wright) seja usada em estudo de ecologia e evolução, e 

a não-teleológica (segundo Cummins) em áreas como da fisiologia, por exemplo. 

Além disso, defende-se, em consonância com Mayr (1997, 2005), que todos os 

fenômenos biológicos devam ser explicados mediante duas causações: as causas 

próximas (ou funcionais) no âmbito ontogenético dos entes envolvidos e as causas 

remotas (ou últimas) no âmbito filogenético, evolutivo do fenômeno.  

A Ecologia é uma ciência que estuda tanto o meio biótico como o meio físico e 

suas relações, inclusive com o ser humano. Como disciplina, ela se caracteriza como 

uma das áreas biológicas que mais utiliza a linguagem funcional como recurso para 

explicação de seus conceitos, em especial, por se tratar de processos de manutenção e 

sobrevivência dos seres vivos. 

Apesar de comum, esta situação preocupa. Há uma grande variação de 

concepções teleológicas, o que poderia apresentar uma conotação pejorativa às 

explicações biológicas considerando as finalidades e valores do próprio pesquisador (ou 

professor), podendo contrariar o foco de preservação/conservação dos seres vivos à 

melhoria da qualidade de vida humana.  

Júnior e Vasconcelos (2011, p.327) notam que, em estudos ambientais, a 

linguagem teleológica é comum. Entretanto, os processos vivos são tratados sob um 

arcabouço de teoria evolutiva e não-finalista. Para eles, não há uma fronteira precisa 

entre quais fenômenos devam ser estudados seguindo qual significado da ideia de 

teleologia. 

Retornando à esfera educacional, tanto na formação inicial de professores 

(estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas) quanto para livros 

didáticos e construção de currículos do ensino básico e do ensino superior, percebe-se a 

importância desse tipo de reflexão que permite um melhor direcionamento das aulas de 

Biologia. É importante perceber que não se trata de tomar partido de uma dimensão da 

Biologia e abandonar a outra. Para que o aluno entenda o mundo vivo de modo 

integrado ele necessita das duas dimensões, da biologia evolutiva e da biologia 

funcional (CARVALHO et al., 2011, p.80). 

Sepulveda e colaboradores (2011, p.11) defendem uma atitude mais positiva em 

relação à linguagem funcional em salas de aula de ciências, pois, o valor heurístico 

dessa aproximação reside em permitir que os estudantes se aproximem dos fenômenos 

biológicos e em possibilitar que professores e estudantes se comuniquem a respeito 

deste fenômeno em sala de aula, enquanto o valor pedagógico permite que estas 
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formulações surjam, criando-se oportunidades para discutir seu significado e, deste 

modo, alcançar uma melhor compreensão, inclusive no que diz respeito à distinção entre 

formulações teleológicas válidas e inválidas em seu contexto.  

No contexto do ensino, uma possível descrição para o fenômeno polinização 

seria: 

“Polinização é a transferência dos grãos de pólen, produzidos nas anteras (parte 

masculina da flor), para o estigma, onde estão presentes os óvulos (parte feminina da 

flor), possibilitando a fecundação e posterior desenvolvimento do fruto, ou seja, o óvulo 

fecundado.  

Existem dois tipos de polinização: a autopolinização e a polinização cruzada. A 

autopolinização é a transferência dos grãos de pólen da antera de uma flor para o 

estigma da mesma flor ou de outra flor do mesmo indivíduo floral. A polinização 

cruzada é a transferência dos grãos de pólen da antera de uma flor para o estigma de 

outra flor da mesma espécie, mas de indivíduos florais diferentes. Essa transferência 

pode acontecer através da água, do vento ou por animais polinizadores, em especial as 

abelhas. Na natureza, a polinização cruzada possibilita o fluxo gênico, o que permite a 

formação de sementes geneticamente diferentes, originando novas plantas 

potencialmente mais saudáveis e resistentes à doenças. 

 A interação polinizador-planta caracteriza-se como um tipo de mutualismo em 

que ambas as espécies envolvidas são beneficiadas. Algumas dessas interações 

acontecem ao longo de várias gerações, de forma muito específica: algumas plantas 

são polinizadas por um único tipo específico de inseto e este se alimenta apenas do 

néctar e do pólen daquela flor. Este fenômeno é denominado coevolução. 

Durante várias gerações, flores que atraiam maior quantidade de polinizadores, 

por exemplo, por apresentarem flores coloridas, foram selecionadas evolutivamente, 

uma vez que as flores que haviam sido polinizadas produziam maior quantidade de 

frutos, o que possibilitava a sobrevivência dessas espécies. 

O nectário das plantas secreta um líquido açucarado chamado néctar. Esse 

líquido é fonte de alimento para muitos insetos polinizadores, em especial as abelhas, 

que o desidrata na colmeia e o transforma em mel. As abelhas percebem o cheiro do 

néctar e voam em direção às flores para coletar essa substância.  

Ao entrar na flor para coletar o néctar, a abelha ocasionalmente encosta seu 

dorso nas anteras, o que faz com que os grãos de pólen fiquem ali depositados. Durante 
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visita a outros indivíduos florais, a abelha pode encostar no estigma dessas outras 

flores, possibilitando que os grãos polínicos fecundem os óvulos dessa outra flor.  

Após a fecundação, os óvulos se desenvolvem em sementes que darão 

continuidade às espécies florais. Dependendo da espécie da planta, caso uma flor não 

seja polinizada, ela murcha e cai no mesmo dia. 

Dessa forma, pode-se dizer, então, que a polinização é um fenômeno que ocorre 

ao acaso e que contribui para a manutenção na natureza tanto das plantas quanto dos 

animais envolvidos.” 

Ao final, este estudo oferece implicações e sugere possibilidades de se 

apresentar como base teórica para a implementação de uma intervenção didática em 

aulas de Biologia, para cursos de graduação em Ciências Biológicas, por exemplo. Essa 

intervenção pode viabilizar reflexões por meio do conhecimento biológico, gerando 

narrativas conscientes por parte dos estudantes sobre a intervenção humana nos 

ambientes, considerando inserções tanto históricas quanto epistemológicas.  

Espera-se que estas implicações possam contribuir a ambos, professores e 

alunos, para engendrarem reflexões epistemológicas que auxiliem no “aprender a 

aprender Biologia”. E que gere efeitos positivos e permita uma visão mais integrada 

desta Ciência, bem como um olhar filosoficamente mais crítico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa discutiu as concepções filosóficas do conceito de função tendo como 

objeto de estudo na Biologia duas obras científicas que trataram o fenômeno 

polinização. 

 Os referencias filosóficos utilizados na análise das questões funcionais foram o 

texto Functions, de Larry Wright, publicado em 1973 e o texto Functional analysis, de 

Robert Cummins, publicado em 1975. Estes autores apresentam visões distintas sobre o 

conceito de função.  

Wright defende uma ideia considerada teleológica e evolutiva, ou seja, ele sustenta 

que “função” explica por que algo existe e recorre ao processo de seleção natural em 

sua explicação, fazendo referência à origem evolutiva.  

Em contrapartida, Cummins defende uma visão considerada não-teleológica, ou 

seja, para o autor, o importante ao se trabalhar com as questões sobre “função” não é a 

existência ou presença de algo, mas o uso do termo “função” para explicar a capacidade 

de um sistema que o contém, não para explicar por que algo existe em tal sistema.  

Ambas as concepções receberam críticas, entre outras, devido ao caráter selecionista 

apresentado por Wright e a falta de viés evolutivo apresentado por Cummins. 

Considerando o tema polinização como objeto de estudo, os textos científicos 

analisados foram: Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau and der Befruchtung der 

Blumen (Descobrimento dos segredos da natureza nas estruturas e fertilização das 

flores), do botânico Christian Sprengel (1750-1816), publicado em 1793, obedecendo o 

critério de ser um dos primeiros estudos sistematizados sobre polinização e, The effects 

of cross anf self fertilisation in vegetable kingdom (Os efeitos da fertilização cruzada e 

da autofertilização no reino vegetal), de Charles Darwin (1809-1882), publicado em 

1878, obedecendo o critério de ser uma obra posterior à publicação da Origem das 

espécies (Darwin, 1859).  

Verificou-se a presença de alguns termos “aparentemente finalistas”, mostrando que 

a linguagem teleológica (remetendo a ideia de propósito e finalidade) esteve presente 

nas narrativas dos autores nos textos científicos analisados. No entanto, isso não seria 

necessariamente um erro, uma vez que tanto os aspectos fisiológicos quanto os aspectos 

evolutivos do fenômeno foram considerados pelos dois autores.  
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Ao analisar o contexto em que os textos científicos foram escritos, verificou-se a 

mudança de ideias sobre as explicações funcionais, o que permite dizer que o termo 

“função” apresenta diversos significados em diferentes contextos.  

Alguns autores propõe a junção das ideias de Wright e Cummins na tentativa de 

estabelecer uma unificação do conceito de função e de redução das interpretações 

errôneas ao termo. Entretanto, ao final desta pesquisa, entende-se que estas ideias não 

devem ser unificadas, uma vez que foram propostas em momentos distintos e com 

conotações diferentes. 

Sugere-se, desse modo, uma redução do uso de termos teleológicos em textos 

científicos, pois há diferentes visões sobre o conceito de função na Filosofia da 

Biologia, o que pode gerar interpretações incorretas, como, por exemplo, conotações 

antropocêntricas, explicações metafísicas, entre outros. 

Tendo em vista a necessidade de uma explicação que não apresentasse conotações 

teleológicas, mas que mostrasse outras formas de explicação tanto das funcionalidades 

fisiológicas de órgãos dos seres vivos como a ideia da presença de determinada 

característica advinda de seleção evolutiva ao longo de várias gerações, outras visões 

foram exploradas. Destacou-se a visão de causação na Biologia, elucidada por Ernst 

Mayr (1904-2005), em que se observa a explicação sobre todo e qualquer fenômeno 

biológico pautando-se em causas próximas, ou seja, os aspectos ontogenéticos, e em 

causas remotas, ou seja, os aspectos filogenéticos relacionados ao fenômeno estudado. 

Pose-se dizer que a questão sobre “função na Biologia” é bastante instigante. 

Ciência e Filosofia estão em processos de desvelar quais as melhores formas de 

tratamento de termos finalistas que satisfaçam os problemas de seu uso sem que ocorra 

um prejuízo de entendimento das questões evolutivas do fenômeno estudado. 

Em relação ao fenômeno polinização, seria como dizer que o inseto poliniza a 

planta, mas que esse fenômeno deve ser compreendido mediante o entendimento sobre 

o processo de gerações selecionadas sem intencionalidade intrínseca dos insetos em 

transportar pólen, mas, como consequência do seu ato pela busca por alimentos na flor. 

Estudos deste tipo podem contribuir ao ensino de Biologia no Ensino Superior. 

Entende-se que a perspectiva centrada nas discussões históricas e epistemológicas do 

conhecimento biológico, sob os diferentes olhares de naturalistas e cientistas sobre um 

mesmo fenômeno, constitui uma estratégia didática pertinente na tentativa de 

enfrentamento ao atual ensino fragmentado, mostrando a necessidade de uma didática 

específica para o tratamento mais contextualizado do conhecimento biológico em uma 
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abordagem intradisciplinar, ou seja, uma abordagem articulada entre as subáreas das 

Ciências Biológicas. Ainda, permitem um melhor direcionamento do assunto por parte 

do professor, de modo que os alunos reflitam e debatam sobre o significado dos 

conceitos científicos para uma melhor compreensão das narrativas biológicas.  

Finalmente, a pesquisa permitiu aprofundamentos por parte do pesquisador sobre 

questões que estão além da linguagem científica, considerando a Ciência sob uma 

abordagem histórico-filosófica, contribuindo assim, para um melhor entendimento sobre 

a Didática da Biologia. 
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ANEXO A 

 

 

 

Trechos da tradução da obra Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und der 

Befruchtung der Blumen [Descobrimento dos segredos da natureza nas estruturas e fertilização das 

flores] (SPRENGEL, 1793), feita por Peter Haase no livro Floral Biology: study on floral 

evolution in animal pollinated plants [Biologia Floral: estudo da evolução floral em plantas 

polinizadas por animais] (LLOYD & BARRETT, 1996). 
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ANEXO B 

 

 

 

Trechos intitulados Means of cross-fertilisation [Os meios da fertilização cruzada] e 

On the relation between the structure and conspicuousness of flowers, the visits od 

insets, and the advantages of cross-fertilisation [As relações entre estrutura, 

conspicuidade das flores, as visitas dos insetos e as vantagens da fertilização cruzada] 

do capítulo X do livro The effects of cross and self fertilisation in the vegetable kingdom 

[Os efeitos da fertilização cruzada e da auto-fertilização no reino vegetal], de Charles 

Darwin, publicado em 1878. 
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