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Análise do conceito de função a partir da interpretação
histórica
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Resumo: Há uma divisão fundamental na concepção de função biológica que distin-
gue as interpretações teleológicas das não-teleológicas. As duas interpretações defen-
dem a existência de uma importante força explanatória do conceito de função para a
biologia, porém, de forma bem diferente. Enquanto a primeira sustenta que a função
explica por que certo traço, órgão ou propriedade existe, a segunda 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. Nesse trabalho, desenvolvo a concepção teleológica do conceito de função
biológica, abordando algumas das discussões sobre esse tema a fim de compreender o
alcance de sua explicação.
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Analysis of the concept of function from historical point of view

Abstract: There is an important division between interpreters of biological function
that distinguishes teleological from non-teleological interpretations. Both interpretati-
ons assign an important explanatory role for the concept of function. However, while
the former maintains that the function explains why certain trait, body or property
exists, the second claims that the explanatory role of the concept of function is de-
terminate by its contribution to the system and that the information about its origin is
not relevant. In this paper, I develop a teleological conception of the concept of bio-
logical function, addressing some of the main discussions on this subject in order to
understand the scope of its explanation.
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Análise do conceito de função a partir da interpretação 
histórica 

Karla Chediak* 

1 INTRODUÇÃO 

Embora o conceito de função biológica tenha recebido diversas in-
terpretações, há uma divisão fundamental entre elas que distingue as 
interpretações teleológicas das não-teleológicas. O artigo Functions 
de Larry Wright, de 1973, é considerado por muitos autores um mar-
co na linhagem das interpretações teleológicas ou etiológicas, como 
ele mesmo a denomina, e o de Robert Cummings, de 1975, intitulado 
Functional analysis, um marco entre as não-teleológicas. As duas 
interpretações defendem a existência de uma importante força expla-
natória do conceito de função para a biologia, porém, de forma bem 
diferente. Enquanto a primeira sustenta que a função explica por que 
certo traço, órgão ou propriedade existe, a segunda 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 com-
preensão a informação sobre sua origem evolutiva. Atualmente, as 
teorias teleológicas são também denominadas históricas em oposição 
às teorias não históricas ou a-históricas. Segundo Denis Walsh, as 
teorias etiológicas ou históricas sustentam que: “a função biológica 
de um caráter (...) é a propriedade que ele tem em virtude de ter sido 
promovido no passado pela seleção natural.” E as teorias ahistóricas 
sustentam que “a função biológica de um traço é essa propriedade 
que contribui agora para a sobrevivência e a reprodução dos indiví-
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duos que a possuem, independentemente do que esses traços tenham 
feito no passado” (Walsh, 1996, p. 553).  

Há, hoje, algumas tentativas de compatibilizar as duas perspecti-
vas, diminuindo a oposição entre elas, na medida em que ambas res-
ponderiam importantes questões da biologia. Peter Godfrey-Smith, 
em seu livro Complexity and the funtion of mind in nature, diz ser 
necessário utilizar as duas versões no desenvolvimento de sua tese da 
complexidade ambiental (Godfrey-Smith, 1998, p. 18). Também D. 
Wash, em seu artigo Fitness and function, afirma que para uma aná-
lise do conceito de função biológica ser completa, ela deve incorpo-
rar o sentido histórico e o não-histórico do conceito (Walsh, 1996, p. 
553).  

Neste artigo, desenvolveremos a concepção teleológica do concei-
to de função biológica, abordando algumas das principais discussões 
sobre esse tema, a fim de compreender a natureza da explicação que 
ele apresenta e o seu alcance. 

É preciso considerar, primeiramente, que muitos autores rejeitam 
a abordagem teleológica da função biológica, por julgarem que as 
explicações que recorrem à linguagem teleológica parecem implicar 
um compromisso com a teologia e a metafísica e considera-se, em 
geral, que a teoria da evolução extirpou da natureza dos seres vivos o 
finalismo que estava presente na hipótese criacionista. Porém, se-
gundo Elliot Sober, uma das mais importantes contribuições de Dar-
win seria a de que, ao invés de eliminar o caráter teleológico das ex-
plicações junto com a eliminação de seu caráter teológico, passa a 
abordá-la de modo naturalista através do conceito de função.   

Darwin é visto corretamente como um inovador que fez avançar a 
causa do materialismo científico, mas seu efeito sobre as idéias teleo-
lógicas é bem diferente do de Newton. Ao invés de expurgá-las da 
biologia, Darwin pode mostrar como elas podem tornar-se inteligí-
veis para uma abordagem naturalista (Sober, 2000, p. 84). 

Ernst Mayr acrescenta outros aspectos dessa crítica usualmente di-
rigida à concepção teleológica da função. Considera-se que, desde a 
revolução científica moderna, explicações das ciências naturais ex-
pressam-se em linguagem físico-química e que o uso da linguagem 
teleológica introduz um elemento não natural na explicação. No en-



 

Filosofia e História da Biologia, v. 1, p. 161-174, 2006. 163 

tanto, é possível ter explicações compatíveis com os enunciados das 
ciências básicas, sem que elas tenham de necessariamente expressar-
se em sua linguagem (Mayr, 1998, p. 433). 

A crítica, entretanto, se aprofunda quando se considera o proble-
ma da causalidade. A explicação teleológica apela para eventos futu-
ros, enquanto que a explicação causal normal apela para eventos pas-
sados. Nesta última, a causa precede ou é simultânea ao efeito e nas 
explicações teleológicas recorre-se ao fim ou propósito. Esse pro-
blema não se apresenta nos casos em que a função envolve consciên-
cia ou intencionalidade, em que há, portanto, agentes envolvidos, o 
propósito ou a intenção precede a ação e gera o efeito buscado. O 
propósito deve ser entendido aí como a causa da ação e do efeito 
seguindo o modo de explicação causal normal. Já o caso da função 
biológica, em que não há agente intencional envolvido, é de solução 
mais difícil. Considerando que não se fará nenhum apelo a uma di-
mensão não natural, alguns autores consideram que só resta incorpo-
rar o caráter histórico da função para justificar a explicação teleoló-
gica.  

No entanto, nem todos aceitam essa solução. Ernest Mayr, por e-
xemplo, acredita que a explicação teleológica torna-se compatível 
com a ciência e com a causalidade normal graças a sua associação 
com o conceito de “programa”: “Um processo ou um comportamento 
teleomático é aquele que deve sua direcionalidade para um objetivo, 
para a operação de um programa” (Mayr, 1998, p. 438). Ele não con-
sidera que a exigência de um programa caracterize uma definição 
histórica do conceito de função, pois, embora haja uma história que 
originou o programa, essa história é irrelevante para a análise funcio-
nal dos processos teleonômicos.  

Por fim, critica-se, segundo Mayr, o uso da linguagem teleológica 
na biologia por ela implicar antropomorfismo, através da assimilação 
da função biológica às funções dos sistemas intencionais que envol-
vem deliberação e consciência (Mayr, 1998, p. 434). Para a sua in-
terpretação, que recorre a processos direcionais, teleonômicos, con-
trolados por um programa, esse problema não se coloca, mas para 
aqueles que defendem uma concepção teleológica e histórica, esse é 
um problema a ser considerado devido à aproximação entre a função 
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biológica e a função intencional ou consciente.   

2  CONCEPÇÃO DE FUNÇÃO DE L. WRIGHT  

No seu artigo “Functions”, Larry Wright critica as análises anteri-
ores sobre o conceito de função por não conseguirem atribuir-lhe um 
poder explanatório eficaz. Não distinguiram suficientemente o cará-
ter funcional do acidental. Por exemplo, a função do coração é bom-
bear o sangue e não produzir batidas, embora isso seja algo que ele 
também faz (Wright, 1973, p. 141).  

Wright afirma que enunciados sobre funções são teleológicos por-
que todos podem ser formados com a expressão “de modo que” ou “a 
fim de que”. Dessa forma, esses enunciados explicam por que razão 
uma certa coisa que cumpre certa função, como um órgão ou um 
artefato, existe. Isso lhe parece mais substancial do que apontar para 
a utilidade dessa coisa. Uma coisa pode ser inútil e ainda assim ver 
mantida sua função. Um artefato ou um órgão com defeito de forma-
ção é inútil e, às vezes, até danoso, ainda assim mantém sua função. 
Além disso, pode haver utilidade em um item sem que essa seja sua 
função. Por exemplo, a função do nariz não é apoiar os óculos, mas 
ele tem essa utilidade. Tanto a utilidade, quanto a acidentalidade não 
servem para dar conta do conceito de função (Wright, 1973, p. 148).   

A tese fundamental de Wright possui dois aspectos. O primeiro 
diz que “X existe porque realiza Z” (Wright, 1973, p. 157). O segun-
do diz: “Z é a conseqüência (ou o resultado) de X existir” (ibidem, p. 
161). O primeiro enunciado apresenta a forma da explicação funcio-
nal e estabelece a condição necessária para se entender que X tem a 
função Z, descartando a acidentalidade. O segundo apresenta a dis-
tinção entre as etiologias funcionais e os outros tipos de explicações 
etiológicas, pois nem toda explicação etiológica é funcional. Por isso, 
não basta dizer que X está lá porque realiza Z, é necessário completar 
dizendo que Z é o resultado ou a conseqüência do fato de X estar lá. 
Por exemplo, seria correto dizer que as plantas possuem clorofila 
porque essa realiza a fotossíntese e a realização da fotossíntese é a 
razão pela qual plantas possuem clorofila. Porém, não seria correto 
dizer que há oxigênio na corrente sangüínea dos seres humanos por-
que esse se combina facilmente com a hemoglobina. Embora seja 
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verdadeiro que o oxigênio se combina facilmente com a hemoglobina 
não é essa sua função e não faria sentido dizer que o oxigênio está lá 
por essa razão: “a função do oxigênio na corrente sangüínea humana 
é prover energia para as reações de oxidação e não combinar com a 
hemoglobina. Combinar com a hemoglobina é apenas um meio para 
tal fim” (ibid., 159).  

Como tem por característica principal explicar por que razão certo 
órgão, traço ou artefato está ali, a concepção de função de Wright é 
denominada de teoria etiológica. O autor visa a alcançar uma teoria 
ampla e unificada: ampla, porque se aplica tanto a funções conscien-
tes, como a funções biológica e unificada porque apresenta uma for-
mulação única e sem ambigüidades. Segundo Wright, a diferença 
entre funções conscientes e biológicas não é essencial. Primeiro, con-
sidera que o modelo para pensar qualquer tipo de função é a escolha 
voluntária, em que há um agente consciente. Excluindo-se o caso da 
escolha arbitrária, puramente discriminatória, a seleção consciente é 
o que está por trás das funções conscientes e é também o modelo 
segundo o qual a própria seleção natural é pensada, representando 
uma extensão daquela (Wright, 1973, p. 163). Isso não significa de 
modo algum introduzir um agente na explicação da função biológica. 
Embora seja possível e seja o que ocorre quando a explicação teleo-
lógica é também teológica, não é necessária.  

Como observa Sober, há um laço estreito entre o conceito de fun-
ção biológica, tal como Wright o concebe, e o conceito de adaptação, 
pois a função realizada por um traço é uma adaptação, ou seja, foi 
gerada pelo processo de evolução por seleção natural (Sober, 1999, 
p. 85). 

3 CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE FUNÇÃO 

Uma outra característica importante do conceito teleológico de 
função é a normatividade que designa um padrão a partir do qual a 
função é pensada, determinando o que certo item deve fazer ou como 
ele deve se comportar. É esse caráter de normatividade que explica 
porque, mesmo quando o funcionamento de um item, órgão ou arte-
fato está comprometido, ele não perde sua função. Ruth Millikan 
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considera que o caráter normativo do conceito de função não pode 
estar baseado apenas nas disposições atuais que um item apresenta. 
Esse elemento é indiscutivelmente importante, mas não suficiente. A 
função não poderia ser descrita somente em termos disposicionais, 
porque com base nesse elemento não seria possível distinguir de 
forma eficaz o que é funcional do que não é funcional. As explica-
ções dos casos em que o comportamento de um item é diferente do 
que diz a norma, como, por exemplo, um determinado órgão que não 
funciona ou que funciona de modo inadequado, seriam arbitrárias e 
insuficientes, por isso, a função não poderia ser definida apenas em 
termos disposicionais. A explicação disposicional da função baseia-
se na informação obtida indutivamente, pois não há outro modo de 
ela ser descoberta, mas para dar conta do que mantém essa disposi-
ção como norma é preciso, segundo Millikan, considerar o que a ge-
rou, a saber, a explicação histórica. A função torna-se normativa por 
ter sido precedida por uma história própria; as disposições nelas 
mesmas não seriam propositivas. Desse modo, para ela, o caráter 
disposicional é suficientemente forte para gerar uma explicação tele-
ológica, mas não necessariamente histórica. É por isso que acredita 
que a concepção de função apresentada por Wright é uma forma es-
pecial de explicação teleológica, do tipo etiológico, mas não histórica 
(Millikan, 1989, p. 298). 

Outras críticas dirigidas a Wright vêm dos contra-exemplos a-
presentados por Boorse que denunciam o caráter excessivamente 
geral de sua concepção de função. O problema está no fato de a defi-
nição de Wright aplicar-se a casos que ultrapassam aqueles por ele 
apresentados que são as funções biológicas e as funções conscientes. 
Godfrey-Smith retoma o exemplo fornecido por Boorse de um cien-
tista que ao perceber um furo num cano de gás fica inconsciente an-
tes de poder consertá-lo (Godfrey-Smith, 1994, p. 345). Boorse afir-
ma que, seguindo o modelo de Wright, pode-se dizer que o buraco 
tem a função de liberar gás e que liberar gás é a conseqüência de o 
buraco existir (Boorse, 1976, p. 72). Supõe-se, então, que as duas 
condições apresentadas por Wright para caracterizar a função não 
seriam suficientemente específicas para caracterizar a função bioló-
gica.  
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Millikan procura desenvolver uma teoria mais específica, susten-
tando que só se deve falar de função no contexto de uma história 
seletiva. No exemplo citado, não haveria função, no sentido próprio, 
porque não haveria determinação pela história seletiva. Ela apresenta 
duas condições para que haja função própria. A primeira diz que um 
item A precisa ter-se originado por meio da reprodução de um item 
anterior que, por possuir certa propriedade X, realizou F no passado. 
X existe por causa da realização dessa função F. A originou-se com a 
propriedade X devido ao fato de esse possuir a função F. A segunda 
diz que A se originou como produto de algum item anterior que reali-
zou F como função própria e que, normalmente, realiza F através da 
produção de um item como X. Nesse último caso, trata-se da “função 
própria derivada” (Millikan, 1989, p. 288). A condição necessária 
posta pela reprodução descreve um processo histórico-causal; a histó-
ria é o fator mais determinante para caracterizar a função tal como 
compreende Millikan: “de acordo com minha definição, algo vai ter 
ou não função própria dependendo se tem o tipo certo de história” 
(ibid., p. 292). Se não for reprodução de nada e se não for produzido 
por algo que tenha função própria, não tem função própria, ainda que 
se comporte da mesma maneira de algo que tenha. Desse modo, se-
gundo essa definição, algo pode parecer ter uma função sem que te-
nha função própria, pois as disposições atuais não são suficientes 
para determinar uma função própria. O conceito de função própria 
baseia-se no caráter histórico do item, ou seja, ele está sustentado na 
história evolutiva que responde pelas “razões de sobrevivência” des-
ses itens (Millikan, 1984, p. 28).  

Exemplos bastante claros de função própria são os órgãos dos 
seres vivos e o comportamento instintivo. Porém, para ela, esse con-
ceito tem uma aplicação mais ampla, abarca o aprendizado, os racio-
cínios e os artefatos.  

4 DISCUSSÃO 

O maior problema com o conceito de função própria apresentado 
por Millikan é que ele deixa de fora casos mais ou menos evidentes 
de função, aceitos pela ampla maioria dos biólogos. Um exemplo a 
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que se recorre freqüentemente é o da tartaruga que utiliza suas nada-
deiras para cavar e enterrar seus ovos. Acredita-se que esse compor-
tamento não evoluiu por seleção natural, mas que as nadadeiras fo-
ram selecionadas pelo fato de elas facilitarem o seu deslocamento na 
água. No entanto, seria difícil negar que por servirem também para 
cavar, as nadadeiras têm de algum modo essa função. 

Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba, por exemplo, consideram 
que as nadadeiras não têm função, uma vez que, por não terem evolu-
ído por seleção natural, não são adaptações. Apenas adaptações gera-
riam funções. O uso das nadadeiras para cavar seria um efeito e não 
uma função e são denominadas, por esses autores, de exaptações 
(Gould & Vrba, 1982, p. 6). Esse termo designa itens que evoluíram 
por seleção natural para cumprir certo papel, mas que atualmente 
servem para outro uso.  

Esse não é o único caso que gera problema para a concepção de 
função própria, a saber, a existência de funcionamento de um item 
para o qual não foi selecionado. Há, também, casos em que se supõe 
ter ocorrido originariamente uma seleção para determinado funcio-
namento do item e ter ocorrido uma seleção diferente, ou seja, para 
outro funcionamento no passado recente ou atual. O exemplo fre-
qüentemente utilizado para caracterizar esse fenômeno é o da evolu-
ção das penas das aves. Acredita-se que as penas das aves evoluíram, 
primeiramente, para cumprir função de termo-regulação e não para 
vôo. Sabemos, no entanto, que de um passado recente para cá houve 
um aperfeiçoamento das penas tendo em vista essa outra finalidade, o 
vôo.  

Além disso, há o problema dos casos de traços vestigiais que não 
apresentam mais funções. Na concepção histórica que se baseia na 
história evolutiva originária, esses traços favorecidos pela seleção 
natural no passado cumpriram certa função que tem de ser reconhe-
cida e atribuída a ele devido a sua história pregressa. No entanto, essa 
atitude parece um contra-senso para a maior parte daqueles que prati-
cam a biologia. 

Por fim, numa abordagem histórica da função que considera ape-
nas a seleção originária, não há como distinguir inteiramente a ques-
tão sobre a função da questão sobre a evolução. Como observa Peter 
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Godfrey-Smith, não se mantém a autonomia das quatro questões es-
tabelecidas por Tinbergen para tratar do comportamento, a saber, a 
que descreve o mecanismo fisiológico, a função atual, a história evo-
lutiva e o desenvolvimento do comportamento na vida do indivíduo 
(Godfrey-Smith, 1994, p. 356). 

Segundo Godfrey-Smith, esses exemplos e problemas apontam 
para uma distinção importante entre seleção original, passada, e sele-
ção moderna ou recente, distinção que precisa ser levada em conta 
quando se analisa o conceito de função. Se levarmos em conta apenas 
a seleção original ou passada corre-se o risco de deixar de assinalar 
funções importantes e reconhecidas, bem como de atribuir função a 
órgãos que não cumprem mais esse papel. Por isso, ele propõe uma 
alteração na concepção de função, tomando como ponto de partida a 
definição dada por Millikan, que compreende que o processo históri-
co é determinante para caracterizar certo comportamento como fun-
cional. O que explicaria a existência dos membros de uma família 
que possui certa função é o fato de que, no passado, esses membros 
foram bem sucedidos no processo seletivo. Godfrey-Smith reformula 
a concepção de Millikan de modo a incorporar a seleção recente ou 
moderna como critério no lugar da seleção antiga ou originária. Diz 
ele: 

A função de m é F se e somente se: m é membro da família T. Mem-
bros da família T são componentes dos sistemas biológicos do tipo S. 
Dentre as propriedades copiadas pelos membros de T está a proprie-
dade ou o conjunto de propriedades C que podem realizar F. Uma 
das razões pelas quais membros de T, tal como m, existem agora é o 
fato de que membros passados de T, no passado recente, foram bem 
sucedidos na seleção por causa da contribuição positiva para a apti-
dão [fitness] dos sistemas de tipo S (Godfrey-Smith, 1994, p. 359). 

Godfrey-Smith defende que a explicação, baseada na evolução o-
riginária, diz respeito a como as forças evolutivas, seletivas ou não, 
originaram a estrutura que certo traço possui, e observa que muitas 
vezes essa explicação não dá mais conta do por que certo traço é 
mantido na população e propõe considerar a seleção recente ou mo-
derna para determinar se um traço, órgão ou comportamento, é fun-
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cional. Segundo o autor, apesar de ser difícil dizer a partir de quando 
a atividade de seleção passou a ser recente ou moderna, isso não é 
relevante, embora possa se afirmar que quanto mais se afasta do pre-
sente, menos força explanatória a teoria da seleção natural possui 
para explicar as funções atuais (Godfrey-Smith, 1994, p. 356). 

Peter Schwartz considera que há três boas razões que justificam a 
defesa da concepção de função a partir de uma abordagem moderna. 
A primeira é porque ela lida melhor com os casos em que a seleção 
original para certo traço favoreceu uma função diferente da função 
que esse mesmo traço exerce atualmente. Também não tem problema 
em reconhecer a ausência de função nos traços vestigiais. E, por fim, 
é compatível com a distinção, largamente aceita entre os biólogos e 
filósofos da biologia, entre explicação funcional e explicação evolu-
tiva (Schwartz, 1998, p. 7). Como esclarece Gustavo Caponi, a bio-
logia funcional ocupa-se em estudar por métodos predominantemente 
experimentais as causas próximas que atuam ao nível do organismo 
individual e a biologia evolutiva ocupa-se em geral em reconstruir 
por métodos comparativos e inferências históricas as causas remotas 
que atuam ao nível populacional (Caponi, 2004, p. 120). Godfrey-
Smith acredita que a concepção moderna de função que defende é 
diferente das outras concepções históricas de função, como a da Mil-
likan, porque respeita, ainda que não siga inteiramente, essa distinção 
entre biologia funcional e evolutiva (Godfrey-Smith, 1994, p. 356).  

Apesar dessa observação, pensamos que Walsh tem razão quando 
diz que a interpretação de Godfrey-Smith não é, nesse aspecto, intei-
ramente convincente e não parece compatível com a divisão proposta 
por Tinbergen, pois para ele não faz diferença se o passado é recente 
ou não (Walsh, 1996, p. 556). A questão é de natureza conceitual e 
diz respeito se a explicação é histórica ou não é histórica. Se é histó-
rica responde à questão relativa à evolução e se não é histórica res-
ponde à função. Nesse sentido, não há passagem de uma questão para 
outra.  

Porém, apesar do fato de a incorporação da seleção recente na de-
finição de função poder ser considerada uma decisão feliz, porque 
resolve alguns problemas apresentados à concepção histórica baseada 
na seleção originária, restam ainda casos que precisam ser tratados. 
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São aqueles em que se põe em discussão o papel da seleção natural. 
Não há garantia de que a manutenção de um traço é fruto da ação da 
seleção natural. Traços podem ser mantidos porque as variações fe-
notípicas não são produzidas ou ainda por terem sido eliminadas por 
outros fatores acidentais que não a seleção natural. Isso é um pro-
blema para a concepção moderna de função, considerando que a de-
finição fornecida por Godfrey-Smith diz: “funções são disposições e 
poderes que explicam a manutenção recente de um traço num contex-
to seletivo” (Godfrey-Smith, 1994, p. 346). Se não for mantido por 
seleção natural, não é função de acordo com a definição acima apre-
sentada, mas o problema é determinar até onde a seleção natural res-
ponde pela manutenção do traço. Godfrey-Smith tem consciência 
desse problema quando afirma que os traços estão sujeitos a vários 
tipos de inércia e cita as duas razões apresentadas acima: a ausência 
de variação e a eliminação das variações por razões não seletivas, 
reconhecendo que, nesses casos, a explicação histórica moderna seria 
simplesmente falsa e admite que não haveria como eliminar esse ris-
co. Além disso, traços podem ser mantidos ou desaparecer também 
por estarem associados a outros traços sujeitos à seleção natural. Na 
realidade, são muitas as dificuldades para se obter informações sobre 
a ocorrência da seleção natural, bem como mostrar as variações he-
reditárias e suas diferenças em aptidão.  

Schwartz acredita que é preciso reformular o conceito de função 
biológica a partir da sua concepção moderna para lidar com essas 
dificuldades (Schwartz, 1998, p. 13). Deve-se considerar como fun-
ção própria de um traço X os casos em que X surgiu, foi modificado 
ou se mantém por seleção natural, mas também os casos em que não 
há seleção natural, ou seja, em que a realização recente da função F 
contribuir para a sobrevivência e a reprodução dos organismos numa 
população que possua esse traço sem que tenham sido selecionados. 
Segundo o autor, essa abordagem ampla seria melhor do que a con-
cepção histórica moderna. Primeiramente, porque resolve o problema 
de se assinalar função própria aos traços que surgiram como exapta-
ções, como as penas das aves. Em segundo lugar, também respeita a 
relação entre explicação funcional e evolutiva, pois a explicação fun-
cional seria um subconjunto da explicação evolutiva. E, em terceiro 
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lugar, não atribui função própria aos traços vestigiais, considerando 
esses como traços que foram favorecidos pela seleção natural no pas-
sado devido a certa função que exercia, mas que deixou de contribuir 
para a aptidão por um longo período de tempo evolutivamente signi-
ficativo.  

Além de todos esses casos que a concepção histórica moderna de 
função já dava conta, ela abarca também os casos em que o traço se 
mantém e cumpre uma função observável pela disposição atual do 
órgão ou do comportamento sem que seja mantido por seleção natu-
ral. Essa condição diz apenas que ocorreria também função F de um 
traço X, quando a realização recente da função F contribuir para a 
sobrevivência e a reprodução dos organismos numa população que 
possua esse traço. É o caso da manutenção dos traços por ausência de 
variação ou por eliminação das variações por razões não seletivas.  

A proposta de Schwartz é diferente da de Godfrey-Smith porque 
não determina se algo tem ou não função própria a partir do critério 
de ter sido favorecido pela seleção natural, mas se o traço contribuiu 
para a sobrevivência e reprodução do organismo que a possui (Sch-
wartz, 1998, p. 14). De fato, essa abordagem parece abarcar todos os 
casos, pelo menos os principais casos, que são usados como contra-
exemplo à abordagem histórica.  

A questão é que o critério de favorecer a sobrevivência e a repro-
dução em geral abarca o primeiro critério que diz que X surgiu, foi 
modificado e se mantém por seleção natural, já que se manter por 
seleção natural implica contribuir para a sobrevivência e a reprodu-
ção, mantendo ou aumentando a freqüência do traço na população e 
favorecendo a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos que o 
possuem. Então, a condição que diz que há função F de um traço X, 
se a realização recente da função F contribuir para a sobrevivência e 
a reprodução dos organismos numa população que possua esse traço 
tornar-se-ia, na verdade, a única condição, pois incluiria tanto os ca-
sos em que há o processo de seleção natural, quanto os casos em que 
não há. 

Essa concepção de função termina por revelar o problema que e-
xiste com a concepção histórica e que é de difícil solução. Por um 
lado, ao se vincular o conceito de função ao de seleção natural, ad-
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quire-se um critério bem delimitado que mantém o poder explanató-
rio do conceito, mas com o preço de deixar-se de fora ou de se incor-
porar equivocadamente os casos em que não houve seleção natural. 
Por outro lado, ao se desvincular a função da seleção natural, não se 
pode mais distinguir, com clareza, a abordagem histórica da aborda-
gem não-histórica, considerando-se a distinção feita por Walsh entre 
função histórica e função a-histórica, que se baseia no fator seleção 
natural. Segundo ele, o que caracteriza a visão a-histórica da função é 
que possuir o traço com função F promove a sobrevivência e a re-
produção dos indivíduos que o possuem independentemente do que 
tenha ocorrido no passado, seja ele recente ou não. Por exemplo, o 
órgão de um animal, que passou a ter um papel novo depois de uma 
drástica mudança ambiental, teria função, mas não se explicaria essa 
função por meio da concepção histórica. Se o elemento histórico, 
ainda persiste na concepção proposta por Schwartz, pelo fato de con-
siderar a contribuição recente, esse caráter histórico parece ter perdi-
do inteiramente sua força explicativa.  
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