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Tradução feita por Fabrício Veliq

11 - Teleologia
Há causas finais assim como causas eficientes? Ou pode a teleologia ser de
alguma forma reduzida a causação eficiente (ou “física” ou “mecânica” ou "Humiana”)?
Quando essa questão é discutida, é comumente assumido que a causação eficiente com a
qual a teleologia pode ser contrastada, ou a qual pode ser reduzida é essencialmente no
que tange às leis ou regularidades, e que essas leis fazem as causas suficientes para seus
efeitos, e que essas causas são causas necessárias. Pouca atenção, se é que alguma, é
dada àquilo que chamei de direção da causação ou daquilo que discuti no capítulo 8 sob
o título da necessidade das causas. Se eu estiver correto nos capítulos anteriores em
rejeitar ou qualificar esse aglomerado de suposições, é muito provável que um conceito
inadequado de causação eficiente terá produzido contrastes falsos e soluções incorretas
sobre o problema de relacionar causas finais com eficientes. Já argumentei no capítulo 5
que Hart e Honoré consideram demais a posição de Mill em relação à causação física e,
como resultado, tomam como características distintas da causação interpessoal
características que são de fato comuns a ela e à causação física. Muito do mesmo pode
ter acontecido na discussão das causas finais.
Deixe-me, então, resumir os principais pontos sugeridos e tentados por mim com
os variados graus de conclusão para estabelecer a causação eficiente. Primeiramente, a
prioridade conceitual e epistemológica de declarações causais singulares para
generalizações (capítulos 1 e 2). Segundo, uma análise inicial do significado daquelas
declarações singulares em termos de condicionais, especialmente aqueles que afirmam
que uma causa (seja evento, seja fato) é necessária nas circunstâncias para seu efeito ou
resultado, com uma análise posterior daquelas declarações condicionais que mostram
que elas podem ou não, ser retornadas pela crença em regularidades (capítulo 2).
Terceiro, um apanhado da forma das regularidades causais, tipicamente muito
complexas e incompletamente conhecidas, com a demonstração de que essa forma é
fortemente relacionada com métodos padrões básicos de observação e raciocínio pelos
quais descobrimos e podemos chegar a um ponto de estabelecer tais regularidades, essas
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observações, por sua vez, sendo similares àquelas que dão origem ao mais elementar e
menos sofisticado pensamento condicional contrafactual envolvido em julgamentos
causais (Capítulo 3). Quarto, uma demonstração de que leis de dependência funcional
introduzem um conceito causal que é em alguma medida novo, mas que tem conexões
íntimas e similaridades formais com o conceito “neolítico” de que o anterior é melhor
considerado como um desenvolvimento e refinamento do posterior ao invés de ser um
rival ou completa substituição para tal; e com isso um apelo para duas outras extensões
do conceito causal para cobrir fases sucessivas de coisas persistentes e processos
automantidos (Capítulo 6). Em quinto lugar, afirmei que temos um conceito de direção
da causação como algo intrínseco aos processos causais, o qual, ainda que descoberto
inicialmente em nossas intervenções aparentemente livres e ativas, não é
incuravelmente antropocêntrico, nem é simplesmente derivado da assimetria do tempo;
tentei definir essa prioridade causal em termos de um contraste entre fixidade e não
fixidade, e relacionar ambos à dispersão da ordem e à direção de explicação (Capítulo
7). Em sexto lugar, considerando a necessidade das causas, aceitei o argumento de
Hume de que pode não haver conexão logicamente necessária entre causas e efeitos
ainda que elas sejam conhecidas ou estejam nos objetos, e que não há necessidade que
suportaria uma inferência dedutivelmente válida a priori da causa para o efeito ou viceversa; afirmei que o aparente poder das leis causais para sustentar os condicionais
contrafactuais deveria ser explicado sem assumir que tais leis diferem em formas ou
conteúdo de generalizações acidentais; mas tentei mostrar que uma distinção importante
pode ser desenhada entre leis puras de trabalho, colocações, e a mistura delas, e
especulado aqueles processos em concordância com leis puras de trabalho, mostrar-se-ia
certos tipos de continuidade ou persistência (capítulo 8). Sétimo, embora eu tenha
rejeitado os argumentos transcendentais e kantianos não só para o princípio de que todas
as alterações se realizam de acordo com regras, mas também para a reinvidicação mais
modesta de que deve haver alguma regularidade e alguma persistência, notei que
instanciações da última pressuposição são requeridas para nossos métodos básicos
ordinários de detecção de relacionamentos causais, e que eles poderiam ser defendidos
como um evitar do ceticismo mais diretamente ou arbitrariamente seletivo (capítulos 4 e
8). Em oitavo, mostrei como leis estatísticas de trabalho podem se adequar dentro dessa
teoria geral (capítulo 9). E nono, afirmei que essa teoria deixa lugar para a explicação
das restrições legais e de senso comum sobre o uso de termos causais e que essa
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confusão sobre ambas extensionalidade e a observabilidade da causação poderia ser
clareada ao se reconhecer que ambos os eventos e fatos podem ser causas, de maneira
levemente diferente, mas em sensos intimamente relacionados (capítulos 5,8 e 10).
É contra o pano de fundo de tão rico conceito de causação eficiente que questões
sobre a distinção e irredutibilidade da causação final deveriam ser consideradas. Uma
definição grosseira de teleologia ou causação final – considerarei esses dois termos
como sinônimos – é que uma consideração ou explicação é teleológica se ela faz algum
uso essencial da noção que algo – talvez um evento, ou um estado, ou um fato – é um
fim ou objetivo para o qual alguma outra coisa é, ou é visto como, um significado. Mas
exatamente o que seria para alguma coisa ser um fim ou um objetivo, ou novamente um
significado, resta a ser clarificado, e conceitos teleológicos diferentes resultam quando a
esses termos são dados vários significados mais exatos.
Temos um caso elementar onde vemos algo (um tipo ou um indivíduo) como
necessário para outra coisa. As contrações repetidas do coração são necessárias para a
continuidade da circulação sanguínea nesse corpo animal ou em alguma ampla classe de
corpos animais; a derrota dos persas em Salamis foi (talvez) necessária para o
florescimento da cultura ateniense na era de Péricles. Mas essa relação, onde uma coisa
é necessária (nas circunstâncias) para outra é, como vimos, o mesmo o que é central em
nosso conceito ordinário de causação eficiente: uma vez que vimos que aquelas causas
eficientes não precisam ser suficientes (mesmo nas circunstancias) para seus efeitos ou
resultados, devemos admitir que não temos ainda nenhuma distinção entre causas finais
e causas eficientes. Mas há uma diferença se vemos o resultado como bom, do nosso
ponto de vista, ou de algum outro ponto de vista que no momento endossa ou colabore
com ele.
Se considerarmos a arte e a literatura da Atenas do quinto século como uma
coisa boa, então podemos ver porque a vitória grega em Salamis foi necessária para uma
boa coisa, como se adequando satisfatoriamente a certo padrão, e em um senso mais
amplo daquela elástica palavra “explicar”, podemos sentir que, se colocado naquele
padrão, explica-se aquela vitória. Mas, claro, isso não explica em si mesmo (sem, dizer,
a postulação de algum propósito histórico divino ou imanente) a ocorrência daquela
vitória, não explica porque os gregos levaram a melhor sobre os persas. De maneira
similar, uma vez que vemos a circulação do sangue como boa para o indivíduo animal,
vemos o fato que repetidas contrações do coração são necessárias nas circunstancias
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para aquela circulação, como dadas em certo ponto para aquelas contrações: em algum
sentido as explicamos apenas mostrando que elas tem essa “função”; mas nesse caso, é
possível adicionar mais dois tipos de explicação: se (em certa classe ampla de animais)
a circulação do sangue é por sua vez necessária para a vida continuada, o fato que
contrações do coração são necessárias para circulação ajuda a explicar porque todos os
animais viventes (dessa classe) tem repetidamente corações contraentes; e isso também
pode (de uma maneira que examinarei posteriormente) se adaptar a uma explicação
evolucionária de como surge o fato de que todos esses animais tenham corações que se
contraem regularmente. De maneira mais simples, podemos apenas tomar (como von
Wright coloca)1 a ocorrência do resultado como garantia, e em relação a isso veremos
algo sendo necessário para aquele resultado como que explicando aquela coisa. Mas
essa relação em si mesma, o antecedente sendo necessário nas circunstancias para o
resultado (seja em um caso individual ou geral) é, a partir de tudo que já encontramos
até agora, apenas aquela da causação eficiente: tudo isso que a faz distintamente
teleológico é ou um ponto de vista subjetivo ou um ponto de vista relativo – tomamos o
resultado como garantia, ou o vemos como bom, ou notamos que é bom para o animal
em questão – ou a incorporação dessa relação em algum relato mais amplo – propositivo
ou evolucionário ou se referindo simplesmente a condições para sobrevivência
individual – que explica tanto porque o antecedente surgiu ou entrou em existencia ou
simplesmente porque ele existe em todos os membros de determinada classe. É nesses
relatos posteriores, então, que características distintivamente teleológicas devem ser
vistas, não na mera relação de algo sendo necessário para certo resultado.
Por outro lado, devemos rejeitar a visão de, por exemplo, Moritz Schlick de que
não há, necessariamente e trivialmente, diferença real entre causas finais e causas
eficientes, que “não faz diferença se dizemos ‘o passado determina o futuro’ ou ‘o
futuro determina o passado’” 2. No pensamento de Schlick, isso é simplesmente uma
consequência de uma pura visão de dependência funcional da causação, que é uma visão
refinada de regularidade pura, e mais comumente de um positivismo extremo. Dadas
essas pressuposições, não há lugar para o tipo de prioridade causal que eu tentei elucidar
1

Explanation and Understanding, p. 58. Von Wright chama tais exemplos de o coração quase-teleologico,
mas exemplos como nosso Salamis quase-causal, porque pensa que há passos teleológicos distintos na
cadeia que conecta, digamos, Salamis com o Parthenon.
2
Causality in Everyday Life in Recent Science. In: Feigl and Sellars, Reading in Philosophical Analysis,
pp. 515-33, especialmente p.527.
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no capítulo 7, ou de fato, para qualquer coisa exceto um ou outro tipo de regularidade,
ou dependência funcional e inferências, ou cálculos baseados neles, os quais, claro,
podem se mover em qualquer direção. Mas, se eu estiver certo, há uma ordem distinta
na qual os eventos venham a ser fixados, e uma explicação de maneira que causas
eficientes retraçam o caminho de fixação, e (como dizemos) isso é o porquê de
podermos explicar a coocorrência de efeitos colaterais por referência à sua causa
comum, mas não a coocorrência da junção ou causas sobredeterminadas por referência a
seus efeitos comuns. Em casos ordinários simples, isso seria simplesmente errado, não
uma alternativa trivialmente equivalente para explicar a ocorrência de uma causaevento (ou causa-fato) por referencia a seu efeito ou resultado. Mas, claro, se houver
causação em sentido contrário, então de fato eventos posteriores explicariam os
primeiros, e (como vimos com o experimento de pré-cognição de Scriven) explicariam a
coocorrência de um conjunto de eventos anteriores. Seria por meio de tais eventos
posteriores que eventos anteriores seriam fixados. Agora, se houvesse tal caso,
poderíamos chamar o evento posterior um fim ou objetivo simplesmente em virtude de
sua posição temporal relativa, ao invés de (como temos feito) uma causa de temporeverso. Então, isso seria de maneira muito clara um caso de causação final ou
teleologia: o “fim” seria de fato responsável pelo surgimento dos “significados” e
qualquer explicação adequada desses itens ocorridos anteriormente teria que se referir a
esse fim. Claro, seria uma escolha trivial, meramente verbal, se chamássemos isso
causação final ou causação eficiente de tempo reverso; mas isso seria radicalmente e
intrinsecamente diferente da ordinária, adiante, causação eficiente, e poderia ser bem
descrito como o mais puro e mais simples tipo de teleologia. O único problema é que
tais casos parecem nunca ocorrer. Essa possibilidade tem, mesmo assim, alguma
importância naqueles oponentes da teleologia que são inclinados a assumir que esse
seria o único tipo de teleologia que fosse realmente digno do nome, e a concluir que
aquelas objeções a ela são fatais para a teleologia em geral. Assim, Charles Taylor cita
Hull dizendo que “em sua forma extrema, teleologia é o nome da crença de que o
estágio terminal de certos ciclos orgânicos ambientais, de alguma forma, estão no
mesmo tempo das condições antecedentes determinantes, o que faz surgir o ciclo de
comportamento” 3. Defensores da teleologia, no entanto, não adotam essa “forma
extrema”. Seria característica dessa forma extrema que o fim ou objetivo devesse
3

Taylor, The Explanation of Behaviour, p. 16, citando C.L. Hull, Principles of Behaviour, p. 26.
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realmente ocorrer ou ser percebido; ela deve, em nossa terminologia, ser fixada
primeira, de maneira a ser capaz tanto de fixar quanto explicar os itens anteriores:
somente um já futuro concreto remoto poderia arrastar o futuro imediato à existência.
Mas não é dessa maneira que fins e objetivos aparecem em relatos plausíveis
teleologicamente: neles, um objetivo pode desempenhar o seu papel mesmo se fracassar
em ser, até mesmo, percebido em um caso individual, e a fortiori, mesmo se percebido,
sua ocorrência não é fixada com antecedência.
Há vários tipos distintos de exemplos a serem considerados. Primeiro, há a ação
humana conscientemente intencional; é óbvio, a partir disso, que primeiro adquirimos as
noções de fim ou objetivo, de um significado para um fim, e assim por diante. Segundo,
há a ação ou comportamento de busca por objetivo dos animais maiores, mas não
verbais, que são incapazes de nos reportar quaisquer propósitos conscientes que possam
ter, mas cujos comportamentos em si mesmos convidam a uma descrição intencional;
um exemplo de ação é um carnívoro perseguindo e capturando a sua presa. Terceiro, há
a aparente teleologia de mecanismos de busca de objetivo e retorno, foguetes de retorno,
termostatos, e similares. Em quarto, há a adequação funcional de órgãos e suas ações
são vistas à luz das atuais ou possíveis explicações evolucionárias. Discutirei todas elas,
mas naquilo que parece ser uma ordem menos natural, tomando em primeiro lugar o
comportamento intencional dos animais não verbais.
O mero fato de que tais animais são incapazes de nos dizer que eles têm
intenções não nos mostra, de fato, que eles não as têm, e é possível que seus
pensamentos e ações sejam bem análogos àquelas dos seres humanos: se sim, eles serão
cobertos pela análise da intenção consciente do comportamento humano que ainda será
dado. Mas, por agora, ignorarei essa possibilidade e considerarei somente o que
podemos dizer com base na observação um tanto inimaginável do comportamento
animal.
O exemplo de ação4 é de um animal carnívoro em certo estado – com fome, com
olhos, senso de odor, músculos, e assim por diante em bom estado de ação - tudo o que
resumo como “esse A”; um ambiente E que inclui uma vítima apropriada; uma
sequência de comportamento B – olhar, sentir, perseguir, saltar e assim por diante – e
um objetivo G – o predador agarrando e comendo sua presa. Essa performance B de A
em E pode ser dita de alguma maneira em direção a G; não precisamos especificar se
4

Cf. Taylor, op.cit, p. 9-17.
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isso é necessário para G ou suficiente para G ou ambos, ou se isso meramente favorece
G, ou aumenta consideravelmente a probabilidade de G. A descrição e a explicação que
damos naturalmente é de que esse A realiza B em E porque B (em E) leva a G; e isso é
um relato teleológico e se refere essencialmente ao objetivo G. Agora que B (em
qualquer que seja o sentido) leva a G é um fato de causação eficiente: esse tipo de
teleologia, de qualquer maneira, pressupõe e envolve causação suficiente. Mas, a
questão controversa é se o relato teleológico é de alguma forma equivalente ou redutível
a uma causa eficiente. Se construímos o “porque” como referencia a uma lei, somos
levados a formular uma lei teleológica, “em qualquer momento que um animal do tipo
A está em uma situação de tal forma que B levaria a G, isso faz B, mas quando ele está
em uma situação tal que B não levaria a G, então não se faz B”. Pode-se, então, ser
afirmado5 que todas (e somente) situações que satisfazem a descrição teleológica de ser,
tal que B levaria a G devem também satisfazer alguma descrição intrínseca, digo “I”, e
consequentemente que a lei teleológica pode ser substituída pela lei “em qualquer
momento em que um animal do tipo A está em uma situação do tipo I isso realiza B,
mas quando ele está em uma situação de outro tipo diferente de I ele não realiza B”. Isso
claramente tem (se adicionarmos, como podemos, a direção correta da causação) a
forma de uma lei de causação eficiente, e poderia ser usada para se voltar a uma
explicação causal ordinária sobre um caso individual, “Essa A realizou B em E porque
E era do tipo I”. Deve ser concedido que haverá sempre uma descrição intrínseca “tal
que B levaria a G”.6 Mas afirmei (no final do capítulo 10) que predicados coexistentes
não precisam ser intercambiáveis em declarações de causas explicatórias como o são em
declarações de pura regularidade. Seria, portanto, possível em princípio que esse A
deveria ter realizado B em E porque B (em E) levaria a G, mas não porque E era de tipo
I, embora fosse, e embora toda e apenas situações nos quais B levaria a G são do tipo I.
Mas como essa possibilidade formal pode ser percebida? Deliberadamente, excluímos
qualquer apelo à noção de que o animal vê E como sendo tal que B levaria a G: isso
seria relevante para um relato em termos de intenção consciente, a qual estamos
deixando de lado no momento. Novamente, pode haver uma história evolucionária a ser
dita, de que esse A tem uma tendência instintiva para realizar B em situações do tipo I
porque aqueles membros de algumas espécies ancestrais que aconteceram de ter uma
5
6

Cf. D. Noble, “Charles Taylor on Teleological Explanation”, Analysis, xxvii (1966-7), 96-103.
Cf. Taylor, “Teleological Explanation – a Reply to Demis Noble’, ibid, pp.141-3.
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mais forte tendência em relação aos demais de realizar B em situações I alcançaram G
mais vezes do que aqueles outros, sobreviveram enquanto os outros não, e passaram
essa tendência a seus descendentes, incluindo esse A. Nessa história a menção de B
levando a G não pode ser eliminada em favor do termo predicado “I” coextensivo. Mas
isso é uma explicação posterior, que envolve outras espécies de teleologia que ainda
teremos que voltar: há alguma coisa irredutivelmente teleológica no comportamento
desse A? Bem, pode ter havido alguns processos de “reforço” na história individual
desse A; ele pode ter adquirido uma forte tendência de realizar B em situações I como
resultado de sempre conseguir comida quando isso acontecia, mas continuar faminto
quando não ocorria. Essa explicação também se refere essencialmente a ter B levando a
G; é essa característica de situações-I, não eles [os animais] sendo tal qual I que
produziu o reforço. Mas isso também é uma explicação posterior e ainda podemos
perguntar: Há alguma coisa irredutivelmente teleológica no comportamento desse A
como há agora? Se excluirmos a intenção consciente, explicações posteriores em
termos de evolução e reforço, e inversamente causação, parece não haver caminho no
qual o fato de E ser tal que B levaria a G, a não ser o fato de que E ser de tipo I poderia
ser causalmente relevante. Esse A (como é agora, incluindo seus instintos e suas
características adquiridas ou desenvolvidas) deve certamente ser reagente a algumas
características intrinsecamente ocorrente de E, deve instanciar alguma lei (talvez apenas
uma regularidade aproximativa) de que A’s realizam B em situações do tipo I, onde eles
sendo I seja a característica causal relevante. Mas, como mostra Taylor,7 o teleologista
tem um recurso a mais. Esse A mostra apropriadamente comportamentos diferentes em
diferentes situações. Onde E é tal que B1 levaria a G, ele realiza B1; Onde E é tal que B2
levaria a G, ele realiza B2, e assim por diante. E ainda que cada performance individual
pudesse ser explicada por uma lei que diz que A’s realizam B1 em situações do tipo I1,
ou que aqueles A’s realizam B2 em situações do tipo I2, e assim por diante, não
encontramos característica como de todas as correlações In-Bn (n=1,2,...) até que
notamos que Bn é o que em In leva a G. Realizar-se em diversos E’s, quaisquer que
sejam, em que cada E levaria a G é a característica comum dessas diversas
performances de A. (Claro, isso se sustenta somente sobre algum leque de variação em
E; haverá limites para a versatilidade do nosso predador”). Essa lei teleológica é
superior à mera conjunção de um conjunto de leis causais eficientes (A’s em I1 realizam
7
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B1 e A’s em I2 realizam B2 e assim por diante) tanto porque explica todos eles por
subsumi-los sob uma teoria mais geral, quanto porque nos permite predizer, como
conjunto finito (A’s em In realizam Bn, para n = 1,2,3...r) não faz, que se em uma
situação de algum tipo posterior Ir+1 alguma performance Br+1 levaria a G, então em
uma situação Ir+1 um A realizará Br+1.
É claro que nosso conhecimento e compreensão de uma coisa particular –
digamos esse A – ou coisas de certo tipo – digamos A’s – podem ser tais que o relato
unitário mais geral que podemos dar e aquele com maior valor preditivo é o teleológico.
Mas é enganoso dizer que esse relato teleológico é, portanto, mais básico que seus rivais
da causação eficiente. As leis fundamentais de trabalho, as maneiras nas quais os
eventos Bn atualmente sucedem são aqui ainda leis de causação eficiente e não
envolvem referência a G – que é, contando que consideremos somente o que acontece
agora, e não regressamos a relatos de explicações posteriores referentes ao reforço ou à
evolução. Até aqui, então, encontramos um lugar para relatos indispensavelmente
teleológicos dentro de nosso conhecimento, compreensão e predições sobre certos tipos
de comportamento; mas ainda não encontramos processos que são objetivamente, neles
mesmos, irredutivelmente teleológicos.
Esse tipo de exemplo, no entanto, refuta um movimento algumas vezes feito
pelos anti-teleologistas que sugerem que qualquer lei causal, seja qual for, pode ser
reformulada por mero malabarismo verbal em forma teleológica, e, portanto que essa
forma não revela distinção importante: “leis causais básicas em efeito não dizem isso
em qualquer situação, coisas de certo tipo... farão o que quer que seja requerido de
maneira que permaneçam em certas relações mútuas, ou de maneira que continuam a
mover em certa direção de mudança?”

8

Um sistema solar newtoniano, de fato, faz o

que quer que seja requerido para manter constante a soma total da energia potencial e
cinética, para manter cada aceleração de corpo diretamente proporcional à resultante das
forças que agem sobre ele e inversamente proporcional a sua massa, a força sendo certa
função de todas as massas e distâncias no sistema; mas tal manter constante e manter
proporcional não são resultados causalmente acarretados pelo o que o sistema faz
inicialmente como G é causalmente trazido por Bn. O que o sistema solar
persistentemente “alcança” é certa forma matemática que é percebida em diferentes
8

T.L.S. Sprigged, “Final Causes”, Aristotelian Society supplementary, Volume xlv (1971), 149-70, esp.
p. 161.
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disposições das posições e velocidades de vários corpos; mas isso é um tanto diferente
da convergência de diferentes tipos de comportamentos, B1 em I1, B2 em I2, e assim por
diante rumo a um único tipo de evento-objetivo G. Essas diferentes ações que A’s
inicialmente performam nesses diferentes tipos de situação não se prestam, como vimos,
a nenhuma descrição intrínseca comum: podemos encontrar uma descrição comum de
B1 em I1, B2 em I2, e assim por diante somente dizendo que cada uma é o que leva a o
resultado remoto G; mas os vários movimentos que o sistema solar inicialmente faz a
partir de várias posições prévias são abertos a uma descrição comum intrínseca (embora
de um tipo essencialmente matemático) e não chama a nenhum resultado remoto
comum para unificá-los.
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