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Resumo: As espécies biológicas foram tradicionalmente compreendidas pela literatura

filosófica como exemplos de tipos naturais (SOBER, 2003:274). David Hull (1976, 1978) foi um

dos principais filósofos contemporâneos a romper com essa tradição, entendendo que as

espécies seriam entidades (linhagens) particulares delimitadas no quadro espaço-temporal,

isto é, indivíduos. O objetivo geral da nossa apresentação consiste em questionar a tese de

Hull segundo a qual, considerando sua função enquanto unidades de evolução, as espécies

biológicas devem ser categorizadas como indivíduos, não mais como tipos naturais.

Sugeriremos como determinada concepção dos tipos naturais desenvolvida a partir de

Richard Boyd (1999a, 1999b) captura todo o apelo histórico da proposta de Hull, o que nos

levará (i) à análise das críticas de Ereshefsky & Matthen (2005) a essa nova concepção de tipos

naturais e (ii) à compreensão dos elementos extrinsecalistas e pluralistas ligados a ela.
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1. Introdução

À exemplo dos elementos químicos da tabela periódica, as espécies biológicas
foram tradicionalmente compreendidas pela literatura filosófica contemporânea
como exemplos paradigmáticos de tipos naturais (RUSE, 1987:225; SOBER,
2003:274). Essa atribuição identifica-as como agrupamentos formados a partir
de traços do mundo natural e caracterizados por uma estreita similaridade
fenotípica e genotípica. Nesse sentido, tais agrupamentos são entidades reais e
independem das práticas classificatórias humanas, cabendo a estas últimas
apenas o papel de espelhá-los. A vinculação entre tipos naturais e espécies
biológicas figura, portanto, no seio de um programa realista em ciência
(GRIFFITHS, 1999:217).

A concepção de espécies como tipos naturais esteve vinculada a uma outra
tese, a saber: o essencialismo biológico de tipo. Isso porque as espécies eram
tradicionalmente definidas por uma essência qualitativa presente intrinsicamente
em cada um de seus membros (ERESHEFSKY, 2010)2. Essa essência estabelece as
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condições necessárias e suficientes para que os organismos sejam agrupados em
espécies. Por exemplo, para pertencer à espécie dos tigres (Panthera tigris) um
organismo deve portar uma determinada estrutura qualitativa – p.ex.
determinado conjunto gênico – própria dessa espécie, tudo o mais sendo-lhe
irrelevante (KRIPKE, 1980:121).

 O essencialismo biológico de tipo foi duramente combatido nas últimas
décadas, produzindo uma visão consensual anti-essencialista sobre as espécies
dentro da Filosofia da Biologia3 (WILSON et al, 2007). O que mais nos interessa,
todavia, é que esse consenso parece ter motivado a problematização da própria
relação entre essencialismo e tipos naturais. Afinal, se as espécies são tipos
naturais, como poderíamos qualificá-las como tal abrindo mão do essencialismo
de tipo? Ou será que deveríamos categorizá-las de outro modo? Questões como
essas caracterizam o chamado “problema do estatuto ontológico das espécies
biológicas”.

Micheal Ghiselin (1974) e David Hull (1976,1978) foram os primeiros
teóricos contemporâneos a oferecer uma nova resposta ao problema. Segundo
eles, no contexto da Biologia Evolutiva as espécies se comportam como entidades
particulares delimitadas no quadro espaço-temporal e deveriam ser definidas
segundo sua localização e continuidade nesse quadro. Isso significa dizer que
elas seriam indivíduos e não tipos naturais, de modo que os conceitos de
similaridade e essência qualitativa perderiam seu papel individuativo no tocante
às espécies. Além desse teor anti-essencialista, o grande apelo da proposta de
Ghiselin e Hullconsiste em sua sintonia com o espírito histórico da teoria
evolutiva. Como aponta Ereshefsky (2001:109), a explicação evolucionista da
diversidade biológica supõe a hereditariedade e a sucessão genealógica dos
organismos, na medida em que concebe essa diversidade em termos da
distribuição de traços fenéticos e genéticos ao longo de gerações populacionais
interconectadas. Sendo este o caso, os táxons biológicos – agrupamentos em
diversos níveis hierárquicos, como populações, espécies e classes – possuem as
características que possuem devido à sua história filogenética particular, isto é,
sua evolução ao longo do tempo. Sugere-se com isso que o modo mais adequado
de classificar evolutivamente os táxons é por meio de sua história e relações
genealógicas, o que foi amplamente disseminado pela escola cladista  de
classificação4. Ora, se aceitarmos essa conclusão, então nos parecerá natural
individuar e definir as espécies biológicas por meio de sua história filogenética.
Nós passaremos a tratá-las como entidades históricas. A categoria de indivíduos,
em oposição à de tipos naturais, parece então a mais adequada para capturar a
historicidade das espécies, já que indivíduos são necessariamente entidades
históricas. Vista por esse prisma, a proposta de Ghiselin e Hull parece muito bem
motivada, fazendo nada mais que derivar consequências ontológicas do
tratamento evolutivo das espécies biológicas.

No que se segue procuraremos analisar de que maneira o apelo à
historicidade das espécies constitui um bom argumento para tratá-las como
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indivíduos e não como tipos naturais no contexto evolucionista. Após uma
reconstrução da argumentação de David Hull em favor do individualismo, nós
apresentaremos a concepção de espécies como Tipos Clusters de Propriedades
Homeostáticas – TCPH – (BOYD, 1999b; GRIFFITHS, 1999; WILSON et al, 2007).
Em seguida discutiremos a crítica de Ereshefsky à TCPH, entendendo que essa
crítica retrata porque tal proposta não consegue capturar a historicidade das
espécies tão bem quanto o individualismo. Responderemos a essa crítica,
enfatizando os elementos extrinsicalistas e pluralistas da TCPH e concluindo,
por fim, que não há motivos para crer que o apelo histórico das espécies nos
compromete com a tese de que elas são indivíduos e não tipos naturais.

2. Indivíduos e Unidades de Evolução

David Hull (1981) trata a evolução por seleção natural como um processo em
três níveis. O primeiro nível compreende a replicação, no qual entidades podem
ser copiadas com razoável fidelidade e transmitidas através de uma longa cadeia
de ancestralidade. Os maiores candidatos a desempenhar esse papel são os genes,
dado que são transmitidos de geração em geração e podem manter sua estrutura
virtualmente intacta nesse processo, o que nos habilita a falar em “cópia”. O
segundo nível responde ao âmbito da interação, no sentido de que entidades
precisam interagir causalmente com o ambiente de modo a determinar a
distribuição diferencial dos replicadores em gerações futuras. Os organismos
são as principais entidades a sofrerem ação direta do ambiente seletivo e, nesse
sentido, são entendidas por Hull como unidades de seleção. Por fim, a articulação
entre replicação e interação produz um terceiro nível evolutivo, a saber: a
evolução. “Evolução” denota a formação e transformação de linhagens, isto é, a
modificação gradual de cadeias genealógicas estendidas no tempo genealógico.
As entidades que participam desse processo são chamadas, por isso, de linhagens
ou unidades de evolução.

Segundo Hull, populações e espécies são as primeiras candidatas a unidades
de evolução (1976:182). Esses dois tipos de entidades biológicas são compostos
por cadeias genealógicas estendidas no tempo, de modo que podem incorporar
significativas alterações evolutivas antes que sejam extintas ou especiem. Além
disso, populações e espécies apresentam certo tipo de coesão ou uniformidade
interna, tal que assegura a elas um caráter razoavelmente discreto. Importantes
processos que podem ser investigados empiricamente, tais como o fluxo gênico e
pressões ambientais, atuam nos níveis de populações e espécies, fazendo com
que elas formem não apenas grupos fenéticos e genéticos distintos, mas também
trajetórias evolutivas independentes umas das outras. Táxons superiores à
espécie – como gênero e classe – provavelmente não estão sujeitos a tais processos
e, por isso, apesar de também serem compostos por cadeias genealógicas, não
são considerados unidades de evolução.
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Hull supõe que os requisitos para que uma entidade seja unidade de evolução
são requisitos de individualidade (1976:184). Em primeiro lugar, o fato de serem
cadeias de organismos causalmente ligados por hereditariedade pressupõe que
as unidades de evolução sejam entidades continuas no espaço-tempo. A evolução
só pode se processar quando há essa continuidade. Assim, da mesma forma como
organismos particulares – exemplos paradigmáticos de indivíduos – existem
ininterruptamente desde o nascimento até a morte, unidades de evolução só
existem enquanto entidades contínuas. Em segundo lugar, a interação por meio
de hereditariedade supõe que as unidades de evolução e suas partes ocupem
posições particulares no espaço. Diferentes gerações de uma cadeia genealógica
não apenas se sucedem em regiões particulares do espaço, como também se
disseminam nele através de migração e da ocupação de novos nichos. Por isso, a
movimentação e localização espacial das unidades de evolução pode ser em
princípio rastreada e identificada, tal como no caso organismos particulares. Em
terceiro lugar, afirma-se que a coesão das unidades de evolução não é senão a
coesão necessariamente presente em qualquer indivíduo. Na concepção de Hull,
todo indivíduo estrito deve possuir uma organização interna, no sentido de que
a cada fração do espaço-tempo ele apresenta-se como um ser unitário e distinto
dos demais. Organismos particulares, por exemplo, apresentam estruturas
internas e comportamentos funcionais que os individualizam. Esse também seria
o caso das unidades de evolução e, em última instância, das espécies biológicas.
Estas seriam individualizadas por meio de mecanismos como o fluxo gênico,
citado no parágrafo anterior. Em suma, a conclusão desse raciocínio é de que o
fato da Biologia Evolutiva conceber as espécies como unidades de evolução
pressupõe que ontologicamente elas sejam tratadas como indivíduos.

Quando aplicada às espécies biológicas, a crucial diferença entre indivíduos
e tipos naturais parece reportar a dois modos de encarar a historicidade dessas
entidades. Por um lado, indivíduos possuem como característica individuativa
central sua localização e continuidade espaço-temporal e, nesse sentido, são
entidades necessariamente históricas. Por outro lado, tipos naturais podem até
ser em princípio entidades históricas, mas não é a história e sim traços qualitativos
que os individuam. Tendo isso em mente, torna-se possível compreender apelo
da tese de que espécies são indivíduos. Ora, uma classificação que reflita a história
evolutiva deve ter como ponto de partida que os táxons biológicos são entidades
históricas, já que é a história de cada um deles que determina sua constituição
fenética e genotípica, bem como a biodiversidade natural. Entretanto, não basta
assumir que eles sejam entidades históricas, mas sim que eles sejam definidos
enquanto tais, isto é, que o critério de classificação dessas entidades seja
puramente histórico. Segundo Hull, só faz sentido dizer que as espécies “evoluem”
se elas são definidas historicamente, dado que a historicidade figura como uma
necessidade conceitual dessas entidades enquanto unidades de evolução
(1978:369). Ao que parece, a categoria de indivíduos é adequada para tratar as
espécies justamente por capturar essa necessidade conceitual: como todo
indivíduo, as espécies são definidas e individuadas por sua história particular
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em detrimento de quaisquer aspectos de similaridade qualitativa. Mas seria essa
realmente uma boa razão para tratarmos as espécies como indivíduos?

3. Espécies como Tipos Clusters de Propriedades Homeostáticas

Ao longo dos últimos vinte anos, uma série de autores têm procurado desenvolver
certa concepção alternativa de tipos naturais, de tal modo que as espécies
biológicas possam ser reenquadradas nessa categoria (BOYD, 1999; GRIFFITHS,
1999; WILSON 1999; WILSON et al 2007). Essa concepção, denominada Tipos
Clusters de Propriedades Homeostáticas (TCPH), possui dois componentes
básicos: primeiro, cada tipo natural é definido por “uma família de propriedades
(F) que estão contingentemente agrupadas (clustered) na natureza, no sentido
que elas são co-instanciadas (co-occur) em um importante número de casos”
(BOYD, 1999:142). Segundo, a co-instanciação das propriedades é resultado de
mecanismos homeostáticos, isto é, de processos subjacentes que são causalmente
responsáveis pela formação do tipo. Os mecanismos atuam de forma que cada
membro do tipo natural submetido a eles co-instancie contingentemente um
conjunto significativo das propriedades de (F). Nenhuma das propriedades ou
conjunto de propriedades de (F) é necessária para a pertinência dos membros ao
tipo natural. Para tal pertinência basta a cada membro que instancie de um
subconjunto relevante qualquer dessas propriedades5. O resultado disso é a
acomodação da variabilidade (biológica), no sentido de que os membros de um
tipo (espécie) podem ser razoavelmente diferentes em relação às propriedades
que possuem.

As diferenças entre as versões da TCPH concernem ao que cada autor inclui
dentre as propriedades homeostáticas, os mecanismos homeostáticos e, além
disso, em que medida estes últimos também fazem parte da definição dos tipos
naturais. Não obstante, todas elas tratam as espécies como fenômenos resultantes
da homeostase operante no nível dos organismos individuais. A estabilidade e
auto-regulação de propriedades neste nível explica porque espécies são
agrupamentos fenética e geneticamente discretos, bem como, apesar da
variabilidade orgânica, de que maneira elas permitem inferências e práticas
explicativas bem sucedidas.

Enfoquemos por hora a versão da TCPH oferecida por Griffiths (1999), dado
que este autor é explícito sobre o desejo de acomodar sua versão à compreensão
cladista das espécies enquanto grupos monofiléticos. Segundo Griffiths, tal como
funcionam na Biologia Evolutiva, as espécies possuem essências históricas. A
única condição necessária para que um organismo pertença à determinada
espécie é o fato de partilhar determinada origem histórica com os outros
membros da mesma espécie. Se entendermos as espécies como grupos
monofiléticos, afirma o filósofo, torna-se mister atribuir-lhes esse tipo de essência
histórica (1999:219). Enfim, a historicidade figura como necessidade conceitual
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das espécies enquanto grupos monofiléticos, assim como o era enquanto
unidades de evolução.

De que maneira o TCPH de Griffiths acomoda essa necessidade conceitual?
Ele o faz ao elencar um único mecanismo homeostático por meio do qual os
grupos monofiléticos seriam produzidos, a saber: a ancestralidade comum. O
filósofo entende que o princípio de hereditariedade que subjaz esse mecanismo
“atua como uma força inercial, mantendo os organismos em suas formas existentes
até que forças adaptativas atuem para mudar essas formas” (1999:220). Essa força
inercial leva à proliferação e disseminação de homologias e estas serão as
propriedades a figurar no cluster (F)66

Homologias são propriedades partilhadas pelos membros de um grupo e
presentes no ancestral comum (RIDLEY, 2006:705). Assim sendo, elas são as
propriedades que indicam relações históricas entre os organismos e taxa.

Em outras palavras, as propriedades genéticas e fenéticas presentes em (F),
definidoras da espécie, são apenas aquelas que resultam desse processo inercial
desencadeado pela ancestralidade comum. Só poderão compor (F), portanto,
aquelas propriedades partilhadas pelos membros da respectiva espécie dada sua
origem histórica. A historicidade é acomodada enquanto necessidade conceitual,
no sentido de que sem origem histórica sequer há formação do cluster
individuativo (F).

Notemos que a essência e o mecanismo homeostático das espécies deixou
de ser qualitativo, como era no essencialismo de tipo, para tornar-se relacional
no TCPH. Ao mesmo tempo, as propriedades definidoras de (F) em princípio
também podem englobar caracteres relacionais. Uma propriedade relacional
capaz de figurar em (F) poderia ser, por sua vez, algum tipo de comportamento
inerentemente social da espécie. A aceitação de propriedades e mecanismos
relacionais é tida pelos defensores da TCPH como uma grande vantagem dessa
teoria em relação ao essencialismo de tipo.

De modo geral, o que Griffiths quer enfatizar em sua análise é como táxons
definidos puramente em termos de ancestralidade comum são salientes do ponto
de vista inferencial. Trata-se de uma motivação epistêmica crucial. Todavia, ao
fim e ao cabo, não nos parece claro qual é a relação entre aquele mecanismo de
ancestralidade e as propriedades homeostáticas no que tange à individuação das
espécies. Foi dito que a história é a única essência da espécie, sinalizando para o
fato de que a ancestralidade comum possui um papel individuativo primordial
para elas. Mas o cluster também não teria função individuativa? Ele não definiria
de algum modo a pertinência ao tipo, como em outras versões do TCPH? Afinal,
o que define a espécie é pura e simplesmente a ancestralidade comum – sua
história filogenética – ou as propriedades geradas por esse mecanismo?7 A nosso
ver, tais questões tocam no âmago de qualquer tentativa de construir uma teoria
dos tipos naturais capaz de acomodar a historicidade enquanto elemento
individuativo e conceitualmente necessário para a definição das espécies. Esse é
justamente o ponto abordado pela crítica de Ereshefsky e Matthen (2005) ao
TCPH.
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4. As essências históricas são históricas o bastante?

Ereshefsky e Matthen (2005) sustentam que, mesmo ao fazer uso da noção de
“essência histórica”, o TCPH não acomoda adequadamente a historicidade das
espécies. Eles apontam que “o papel que eles [adeptos do TCPH] atribuem à
história é limitado a explicar as similaridades entre os membros da espécie”
(2005:2). Dito de outro modo, o verdadeiro papel individuativo das espécies no
TCPH repousaria sobre as propriedades de (F) e não sobre o mecanismo de
ancestralidade comum, restando à historicidade um papel epistêmico
secundário. O problema segundo eles é que, enquanto unidades de evolução/
grupos monofiléticos, as espécies são entidades históricas, independentemente
das propriedades partilhadas por seus membros. Como resultado, o TCPH não é
capaz de tratar as espécies como unidades de evolução/grupos monofiléticos,
colocando-se em clara desvantagem em relação à tese de que espécies são
indivíduos. Eis uma passagem crucial:

Segundo o princípio central da teoria TCPH, se táxons são tipos TCPH
eles precisam ser grupos de organismos dotados de propriedades
projetáveis. Se o cluster de propriedades projetáveis é perdido, então o
tipo TCPH não mais existe. Mas de acordo com os cladistas, um táxon
pode ter traços radicalmente diferentes e ainda ser o mesmo táxon, tão
logo a integridade filogenética seja mantida [...]. A tentativa de Griffiths
de incorporar o cladismo à teoria TCPH é estranha ao próprio cladismo.
(ERESHEFSKY e MATTHEN, 2005:20)

Ereshefsky e Matthen partem do princípio de que a teoria TCPH define os
tipos em termos de propriedades projetáveis, isto é, do cluster de propriedades
(F). Esse princípio é quase um truísmo em teorias de tipos naturais, já que a
motivação epistêmica dessas teorias é justamente explicar a legitimidade da
projetabilidade de certas propriedades. Isso equivale a dizer que o que define os
tipos naturais é o cluster (F) e não o mecanismo causal subjacente a ele.
Retomando a versão de Griffiths, a ancestralidade comum não seria então uma
propriedade individuativa legítima das espécies, ainda que essencial, mas apenas
a causa daquilo que as individuam: as propriedades homeostáticas. Ereshefsky e
Matthen parecem explorar aqui aquela tensão que mencionei acima, repito: a
falta de clareza em relação ao que estabelece a individuação das espécies, se são
as propriedades homeostáticas ou o mecanismo subjacente. Os autores optam
pela primeira opção, compreendendo que tipos naturais precisam ser definidos
em termos de suas propriedades projetáveis, supondo ainda que tais
propriedades seriam explicativas. Presumivelmente a segunda opção levaria ao
abandono da teoria mesma de tipos naturais aplicável às espécies. Ao mesmo
tempo, é essa segunda opção que parece estar em comum acordo com o cladismo,
pois despreza as propriedades projetáveis em favor da mera “integridade
filogenética”, ou seja, do mero fato de que taxa possuem uma história filogenética
particular. Em um caso limite do cladismo, por exemplo, dois grupos podem
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possuir propriedades projetáveis radicalmente diferentes, quando o simples fato
de que possuem uma origem comum e ainda não terem especiado garante que
façam parte da mesma espécie8. Tudo que importa nesse caso é ancestralidade
comum. A incorporação do cladismo ao TCPH parece estranha aos autores
precisamente porque tenta reunir dois princípios individuativos que, como no
caso limite, podem levar à direções opostas.

A tese individualista de David Hull não padece dos problemas apresentados
acima ao TCPH. Em primeiro lugar, essa tese não tem pretensões epistêmicas
quanto à explicação de nossas práticas inferenciais, não se comprometendo com
um discurso sobre propriedades projetáveis. Em segundo lugar, estando o critério
de localização e continuidade espaço-temporal no cerne do conceito mesmo de
indivíduo, a ancestralidade comum assume o posto de princípio individuativo
central das espécies enquanto unidades de evolução/grupos monofiléticos. Por
esses motivos, aparentemente a tese de Hull acomoda melhor a historicidade
das espécies do que a teoria TCPH, indo fundo o bastante para instituí-la na
forma de um princípio individuativo puramente histórico: a ancestralidade
comum. Por não contar como princípio individuativo genuíno, a essência
histórica do TCPH não seria histórica o bastante.

5. Extrinsecalismo e Pluralismo nos Tipos Clusters de
Propriedades Homeostáticas

A nosso ver, a crítica de Erehefsky e Matthen é instrutiva, mas falha ao
desconsiderar alguns aspectos importantes da teoria TCPH. No que se segue,
procuraremos enfatizar tais aspectos como forma de apresentar uma visão mais
robusta de TCPH (WILSON et al, 2007) e indicar como ela acomoda a historicidade
das espécies.

O caráter instrutivo da crítica dos autores citados refere-se ao fato de que
ressaltam um problema que está na base da dificuldade de tratar as espécies
como tipos naturais, a saber: é possível compatibilizar uma definição em termos
de propriedades projetáveis com a necessidade conceitual de postular a
ancestralidade comum (historicidade) como princípio individuativo central das
espécies? Ereshefsky e Matthen respondem negativamente, não sem antes
pressupor que as propriedades projetáveis da qual se está falando são, em larga
medida, as propriedades qualitativas que o essencialismo de tipo já vinha
associando às espécies. Eis o cerne da nossa problematização.

Lembremos que a concepção essencialista entendia que as essências da
espécies correspondiam a características genéticas e/ou fenéticas dos membros
da espécie. A ênfase nessas características foi afastada pelo TCPH, que admitiu
tanto propriedades quanto mecanismos homeostáticos relacionais, como a
ancestralidade comum. Apesar disso, na prática, Griffiths (1999) e outros adeptos
de TCPH continuaram tratando o conjunto de propriedades clusters (F) como
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povoado por propriedades qualitativas. Dado então que (F) possui função
individuativa no TCPH, tais propriedades continuaram figurando na própria
definição das espécies, o que parece ter sugerido à Ereshefsky e Matthen que o
TCPH seria uma abordagem calcada na similaridade qualitativa (2005:2,
ERESHEFSKY, 2001). O problema dessa leitura é que a similaridade presente em
TCPH, se é que podemos falar em uma, não pode ter natureza qualitativa. Ao
admitir propriedades extrínsecas em (F), a similaridade transforma-se em um
conceito que mescla e indissocia aspectos intrínsecos e extrínsecos das espécies.
Uma consequência disso é que a oposição entre propriedades projetáveis e a
ancestralidade comum tão cara aos autores cai por terra.

Recentemente Wilson et al (2007) apresentaram uma nova versão da TCPH.
Os autores abordaram a teoria em três componentes gerais, e não dois, alcançando
uma maior clareza acerca das relações entre propriedades e mecanismos
homeostáticos. Em primeiro lugar, eles frisam que o cluster (F) de propriedades
compreende apenas aquelas propriedades que são causalmente básicas, ou seja,
que desencadeiam fenômenos teoricamente importantes para a espécie e que
não podem ser reduzidas a fênomenos mais basais. Por exemplo, o fato dos tigres
terem determinado padrão de cor das pelagens não é uma propriedade
causalmente básica. Esse padrão de cor e seus possíveis papeis causais podem
ser explicados em termos de propriedades genéticas. O poder explicativo e
preditivo daquele padrão pode ser reduzido a tais propriedades, o que de início
já descarta propriedades morfológicas e fisiológicas do cluster (F) (2007:15). A
despeito de propriedades genéticas e restrições desenvolvimentais
(embriológicas), Wilson et al entendem que grande parte das propriedades
básicas das espécies são de natureza extrínseca, dentre elas: fluxo gênico, pressões
ambientais comuns e ancestralidade comum. Dessa forma, os autores deslocam
o que até então eram considerados mecanismos homeostáticos, entendendo-os
como propriedades causais de (F). Esse deslocamento não nos parece trivial,
pois implica que propriedades extrínsecas podem figurar como propriedades
projetáveis e, ao mesmo tempo, exercer papel individuativo nas espécies. Em
suma, a teoria dos TCPH assume que elementos extrínsecos como a
ancestralidade comum estão presentes na própria definição dos tipos e não são
menos projetáveis do que traços qualitativos (intrínsecos). A pergunta a ser feita
à Ereshefsky e Matthen é, pois, a seguinte: admitindo-se propriedades extrínsecas
no cluster (F), porque a ancestralidade comum não pode ser considerada uma
tal propriedade? Não seria ela projetável? Tendo em vista tais questionamentos,
reparemos como o conceito de similaridade altera-se. Dois organismos que
partilham de um ancestral comum, ou estão em um ambiente de fluxo gênico,
são por definição similares em tais aspectos, o que não necessariamente implica
que possuam qualidades similares. Uma distinção estrita entre aspectos
intrínsecos e extrínsecos, tal como suposta na citação que abre essa seção, perde
o sentido.

Ao tratarmos espécies como tipos naturais é certo que queremos justificar
inferências sobre propriedades projetáveis de natureza morfológicas, fisiológicas
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e etc. Esse é um desideratum de qualquer teoria que trate espécies como tipos
naturais, o que não implica, todavia, assumir que tais propriedades pertençam
ao cluster (F). Wilson et al entendem que essas propriedades fazem parte das
nossas práticas indutivas, mas afirmam que elas formam um segundo cluster
(F*). Isso ocorre porque a co-instanciação das propriedades do cluster (F)
influencia a co-instanciação de propriedades superficiais que são produtos
causais de (F). Essas propriedades superficiais são aquelas que formam (F*). Por
exemplo, o fato de grande parte dos tigres tomarem parte em um mesmo conjunto
gênico e estarem submetidos ao mesmo fluxo gênico, produz certas propriedades
fenéticas comuns em boa parte deles. A relação causal entre as propriedades
básicas e superficiais garante que estas últimas tenham valor epistêmico ao
servirem de diagnóstico para o cluster que contém as primeiras. Segundo os
autores, a identificação correta de um tipo natural consiste precisamente no
refinamento de nossas práticas inferenciais, no sentido de passarmos da mera
observação do cluster superficial até a definição do cluster causal básico (2007:21).

Além dos dois clusters de propriedades, a nova versão de TCPH continua a
postular mecanismos homeostáticos. Estes são encarados como processos,
relações e princípios gerais que subjazem a cada propriedade causal básica e
fazem com que essas propriedades reforcem umas às outras. Por exemplo, o
princípio da “supressão de genes invasivos”9 do fluxo gênico tende a favorecer a
similaridade genotípica entre membros da mesma espécie. Esse princípio
conecta, portanto, as propriedades básicas de fluxo gênico e da posse de
determinado conjunto gênico. Na direção oposta, a posse desse conjunto gênico
pode desempenhar algum papel na determinação de certo “padrão de
cruzamento” dos organismos, favorecendo assim o fluxo gênico entre eles. Os
mecanismos homeostáticos são descritos como “padrões de dependência” (co-
instanciação) entre as propriedades de (F). Eles não possuem papel individuativo
por si mesmos, embora estejam implícitos de certo modo no funcionamento
daquelas propriedades.

Ao fim e ao cabo, a proposta de Wilson et al trata as espécies como um
fenômeno homeostático resultante de uma amálgama de propriedades causais
que fundamentam nossas práticas inferenciais. Essas propriedades causais
confluem para a produção de certa estabilidade ao nível da espécie, muito embora
também entrem em choque e guiem o processo evolutivo para direções opostas.
Frente a essa relação dinâmica e conflituosa entre as propriedades, é de se esperar
que as espécies tenham certa vagueza natural. Muitas vezes não é claro quais as
propriedades causais figuram no cluster (F) de determinada espécie, bem como
se determinado organismo é membro dessa espécie (2007:21). Agora vista como
natural, essa vagueza era um problema para a individuação das espécies por
meio de propriedades qualitativas, tal como visto no essencialismo de tipo. Se
compreendemos (F) como um cluster majoritariamente constituído por
propriedades extrínsecas, nós podemos tratar estas últimas como propriedades
projetáveis básicas. A ancestralidade comum passa a ser entendida como uma
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propriedade causal presente em (F) e é incorporada como parte da definição do
que é ser uma espécie.

Tal como descrita, a qualificação das espécies como tipos naturais definidos
por um cluster de propriedades causais extrínsecas pode soar evasiva.
Acreditamos, todavia, que essa impressão é minimizada se levarmos em conta o
teor pluralista dessa concepção. Desde o trabalho seminal de Richard Boyd (1999),
a teoria TCPH coloca-se em proximidade com um tipo de pluralismo presente
em autores como John Dupré (1981) e Phillip Kitcher (1984). Tais autores
acentuam o fato de que existem diferentes estratégias legítimas para o
agrupamento dos taxa de espécie, o que reflete-se na legitimidade de adotarmos
diferentes conceitos de espécie. Essa posição ganha embasamento se
compreendermos que as propriedades causais importantes para a individuação
das espécies variam de espécie para espécie (BOYD, 1999:169). Quer dizer, não
apenas (F) varia segundo a espécie, mas a importância de cada propriedade causal
varia segundo a espécie. Por exemplo, o fluxo gênico não importa para a
individuação de espécies assexuadas, embora importe sobremaneira para as
espécies de reprodução sexuada. No conjunto das espécies sexuadas, por sua
vez, o fluxo gênico pode variar de importância tão longo levemos em conta a
importância das outras propriedades, como as pressões ambientais. Com isso, a
variedade e interrelação empírica das propriedades causais no interior de uma
espécie são o que determina a importância relativa dessas propriedades para sua
individuação. Diferentes estratégias e conceitos para agrupar espécies são
legítimos, pois captam essa variedade e relação entre propriedades homeostáticas
que se pode encontrar nas espécies. Por tudo isso, o pluralismo surge como uma
posição motivada pelo caráter difuso e multifacetado dos processos naturais.
Esse pluralismo é dito “realista”, no sentido de que cada um desses processos
gera um tipo de diferença real entre organismos.

Tanto Kitcher (1984) quanto Dupré (1981) são explícitos acerca de outra
dimensão do pluralismo que advogam. Trata-se da ideia de que as estratégias de
agrupamento de espécies podem variar de modo legítimo segundo o interesse
epistêmico que se tem em mente. O tipo de investigação específica na qual se está
engajado favorece a adoção de certo conceito de espécie em detrimento de outro.
Isso significa dizer que, além de variar segundo os processo empíricos envolvidos,
a importância individuativa das propriedades causais em uma espécie variam
também segundo o tipo de demanda epistemológica exigida pela investigação
específica em questão. Para uma mesma espécie mostra-se então legítimo agrupá-
la de diferentes maneiras. Em pleno acordo com essa proposta, devemos notar
que a teoria TCPH sempre concebeu os tipos naturais como agrupamentos
relativos à projetos específicos de investigação. Richard Boyd, por exemplo,
entende que a motivação epistemológica dos tipos naturais – justificar boas
inferências – só pode ser satisfeita se tivermos em mente o tipo de recorte
específico do mundo que determinada disciplina exige que façamos (1999:160).
O sucesso de nossas práticas inferenciais depende da acomodação promovida
pelos tipos naturais entre classificação e mundo. Essa acomodação, todavia, é
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sempre parcial, pois nossas práticas inferenciais são sempre enviesadas por um
projeto de investigação particular. O resultado disso é que diferentes investigações
levarão a diferentes agrupamentos de uma mesma espécie enquanto tipo natural.
Ainda que sem muitos detalhes, a versão do TCPH de Wilson et al (2007:25)
incorpora o pluralismo da mesma maneira.

É importante levarmos em conta as duas dimensões do pluralismo
supracitadas se quisermos entender o papel da ancestralidade na individuação
das espécies. A importância dessa propriedade individuativa está sujeita à
variação de espécie para espécie, seja por motivos empíricos ou epistêmicos. Em
um viés pluralista, deve-se ter clareza que a ancestralidade não pode figurar como
critério universal de individuação das espécies. Muitos outras propriedades
podem suplantá-la na dinâmica empírica entre organismos e ambiente, bem como
podem se mostrar mais interessantes do ponto de vista do que queremos
investigar. Consequentemente, a historicidade nem sempre pode ser considerada
como constitutiva das espécies. Pensando apenas em termos dos diferentes
projetos epistêmicos que envolvem esse conceito, nem sempre a ancestralidade
surge como necessidade conceitual para as espécies. Todavia, isso não é um
problema para o TCPH em comparação à tese individualista de David Hull. Este
autor nunca assumiu que as espécies sempre têm a ancestralidade como
necessidade conceitual, mas apenas que, enquanto unidades de evolução, elas
sempre o têm10. O que está em jogo não é se as espécies como um todo são
entidades históricas, mas se do ponto de vista evolutivo elas o são
necessariamente. Assim sendo, a pergunta a ser feita aos adeptos do TCPH é a
seguinte: qual é o papel da ancestralidade na individuação das espécies quando
estas são entendidas no interior da Biologia Evolutiva e da escola cladista de
classificação?

A nosso ver, Wilson et al (2007) admitem sem problemas que, enquanto
unidades de evolução ou grupos monofiléticos, as espécies são necessariamente
entidades históricas individuadas por ancestralidade. Esta propriedade não
apenas figura na definição de espécie, mas, no contexto evolutivo e cladista, se
torna a propriedade individuativa primordial de (F). Ora, quaisquer práticas
inferenciais que pretendam refletir padrões evolutivos pressupõem a
ancestralidade, já que estes padrões são históricos e desencadeados através de
relações de ancestralidade. A inferência de tais padrões só pode estar baseada
em características que reflitam esse encadeamento histórico. Desse modo, parece-
nos que as inferências na Biologia Evolutiva e na cladística simplesmente não
funcionarão se as espécies não forem individuadas historicamente.

6. Conclusão

Vimos que Ereshefsky e Matthen (2005) questionaram a acomodação da
historicidade das espécies por parte do TCPH. Em um caso extremo do cladismo,
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por exemplo, a similaridade entre os organismos da mesma espécie pode ser
perdida desde que eles mantenham certa relação de ancestralidade. Ao definir
as espécies em termos de propriedades projetáveis, o TCPH manteria-se
dependente da similaridade qualitativa, não sendo capaz de comprometer-se
com a ancestralidade em detrimento dessa dependência. O resultado indireto
desse argumento é que, no embate com a tese individualista de David Hull, o
TCPH figura em clara desvantagem. A proposta de Hull incorpora naturalmente
o caso acima, na medida em que a localização espaço-temporal é por excelência
o critério de individuação dos indivíduos, ignorando o discurso em torno de
qualquer similaridade qualitativa.

Nosso objetivo foi mostrar como essa crítica é infundada. Em primeiro lugar,
porque ela toma como premissa oculta que as propriedades projetáveis são
propriedades qualitativas intrínsecas. Procuramos mostrar que propriedades
extrínsecas são incorporadas pelo cluster (F) que individua os tipos naturais no
TCPH. Nesse sentido, Wilson et al (2007) tratam a ancestralidade comum como
parte de (F) e, ao contrário de Griffiths (1999) e Boyd (1999), não como um
mecanismo homeostático. Uma consequência desse raciocínio é que a propria
noção de similaridade utilizada pelos críticos supracitados perde o sentido. Se
quisermos falar de similaridade na TCPH, não devemos tratá-la como mera
similaridade qualitativa, mas como algo que possui também uma dimensão
extrínseca. Em segundo lugar, Ereshefsky e Matthen (2005) devem ter em mente
que as propriedades de (F) contribuem de modo diferente para a individuação
das espécies. Tanto a estrutura empírica de cada uma delas, quanto o projeto
epistêmico que se tem em vista, determinam hierarquias de prioridade acerca da
importância individuativa de cada propriedade do cluster. Isso nos leva a aceitar
que o projeto epistêmico evolucionista ou cladista impõe que a ancestralidade
tenha um caráter prioritário na individuação das espécies nesse contexto. Assim,
mesmo que redefinamos o caso extremo de cladismo como expondo um choque
entre diferentes propriedades de (F), a saber, ancestralidade comum e
similaridade genotípica, não há aqui um verdadeiro choque. O contexto
epistêmico já definiu que tipo de propriedade individuativa deve ser levada em
consideração: nesse caso, a ancestralidade. Se esta propriedade não tiver
prioridade na definição e individuação das espécies, as práticas inferenciais não
funcionarão no contexto relevante.

A categoria de indivíduos ainda pode parecer mais adequada do que a de
tipos naturais. Por definição, todos os indivíduos são necessariamente entidades
históricas. O mesmo não ocorre para os tipos naturais na acepção do TCPH, já
que em princípio podem abarcar tanto entidades históricas quanto ahistóricas.
Seja como for, não devemos esquecer que se alguns tipos naturais são históricos
ou não isso decorre de exigências de acomodação entre nossas práticas
inferenciais e estruturas causais (BOYD, 1999). Se a individuação histórica é uma
necessidade conceitual das espécies, esse traço histórico não é menos necessário
a elas enquanto tipos do que enquanto indivíduos. O fato da categoria de tipos
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naturais não abrigar exclusivamente entidades históricas não faz com que, ao
abrigá-las, o caráter histórico dessas entidades seja secundário a quaisquer outros.

Pode ser alegado, por fim, que apelar a uma teoria reformada dos tipos
naturais apenas muda os termos do problema. Isso porque David Hull tinha em
mente uma dualidade estrita entre indivíduos (entidades históricas) e tipos
naturais (entidades ahistóricas), sendo que a defesa da historicidade das espécies
no TCPH nada faria senão corroborar a tese do filósofo. Mas tal alegação parece-
nos suspeita. É legítimo fazer distinções ontológicas entre entidades históricas e
não históricas, dado que elas cumprem tarefas explicativas legítimas. Entretanto,
a categoria de indivíduos tradicionalmente envolve outros aspectos que não
apenas a historicidade, como, por exemplo, certo cálculo mereológico. É suspeito
que espécies atendam a estes outros critérios (WILSON et al, 2007; BARKER e
WILSON, 2009). Por outro lado, se reservarmos a categoria de indivíduos apenas
para o critério de localização e continuidade espaço-temporal, então talvez essa
categoria se torna ampla demais e explique menos do que o próprio Hull gostaria.
A própria analogia entre espécies e organismos particulares, por exemplo, parece
perder parte de seu apelo se considerarmos indivíduos como meras entidades
históricas. Táxons superiores também são entidades históricas, o que não impede
com que Hull coloque em dúvida seu estatuto enquanto indivíduos (1976:184).
Por que então espécies deveriam ser consideradas mais análogas aos organismos
do que aos táxons superiores (ERESHEFSKY, 1992; 2001)? Diante de problemas
como esse e aceitando que o TCPH pode acomodar a historicidade das espécies,
é preciso perguntar quais são as vantagens que a tese individualista tal como
proposta por Hull ainda tem a nos oferecer. Considerando o que foi dito nesse
trabalho, entendemos que ela tem menos vantagens do que desvantagens.
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1 Por essência qualitativa de uma espécie, entende-se aqui características fenéticas (morfológicas,
fisiológicas, comportamentais, desenvolvimentais) e genéticas. Tais características devem ser
portadas individualmente por cada membro da espécie, dispensando assim quaisquer aspectos
relacionais, espaciais e temporais que possam ter. Assim sendo, o essencialismo de tipo marca a essência
do que é para organismos pertencerem a determinado tipo. Ele marca a identidade do tipo, não a
identidade dos organismos particulares enquanto tais. Ele sustenta que as essências são traços
constituintes intrínsecos aos organismos do tipo, não admitindo essências relacionais e quantitativas.
2 O consenso ataca apenas o essencialismo de tipo, deixando intocado o chamado “essencialismo
histórico” (Okasha, 2002), este que vai afirmar que a essência de um tipo é sua origem histórica.
3 Essa escola propunha uma classificação evolutivamente motivada, entendendo que as unidades
taxonômicas capazes de refletir a evolução seriam apenas grupos monofiléticos, isto é, grupos
contendo um ancestral comum e todos os seus descendentes. Essa escola de elassificação possui
ampla aceitação nos dias de hoje.
4 O quão extensos precisam ser os subconjuntos para que um organismo que o instancie possa ser
considerado de determinado tipo natural? Todos os caracteres causais são igualmente relevantes
para essa determinação? Questões como essas representam problemas para essa teoria dos tipos,
sendo tratadas por Boyd (1999) como questões empíricas.
5 Homologias são propriedades partilhadas pelos membros de um grupo e presentes no ancestral
comum (RIDLEY, 2006:705). Assim sendo, elas são as propriedades que indicam relações históricas
entre os organismos e taxa.
6 Poderia-se alegar que na prática não há diferença entre essas alternativas, já que as propriedades
geradas por ancestralidade são propriedades homólogas, tais que refletem a própria ancestralidade.
Uma resposta a essa alegação seria distinguir entre contexto da descoberta e contexto de justificação:
enquanto nós identificamos historicamente as espécies por meio da identificação de suas
propriedades homólogas, nós justificamos a existência destas através da natureza histórica daquelas
entidades. Assim sendo, o que está em jogo ao perguntarmos pela definição das espécies é o que
possui prioridade epistêmica nessa definição: propriedades ou mecanismos.
7 A contraparte desse problema seria em casos onde duas linhagens diferentes possuem grande
similaridade no tocante à suas propriedades projetáveis. Ainda que reconheçamos que o cluster
dessas propriedades seja composto apenas por traços homólogos, o que tornaria casos como esse
implausíveis, o problema não pode ser inteiramente resolvido. Isso porque a individuação dos
clusters por parte dos organismos é vaga e permite sobreposições, o que abre espaço para uma série
de casos limites onde organismos pertencentes à linhagens diferentes podem possuir muitas
homologias em comum. De modo geral, estamos aqui diante de uma dificuldade ao TCPH do tipo
apresentada na nota 4: como individuar de modo preciso os clusters?
8 Segundo os autores, esse princípio retrata o fato de que o fluxo gênico tende a espalhar os genes
bem adaptados no interior de um população e, com isso, acabam forçando que genes estranhos
(vindos por migração, por exemplo) que não se adaptem aos já estabelecidos sejam eliminados. O
efeito desse processo é a similaridade genotípica.
9 Hull fazia questão de acentuar o contexto epistêmico no qual sua argumentação se inseria, a Biologia
Evolutiva. Sua argumentação se restringe a este domínio. Ao mesmo tempo, Hull (1976) afirma confiar
suficientemente na unidade da ciência a ponto de sugerir que não existe pluralismo quanto ao
estatuto ontológico das espécies: ou elas são indivíduos ou tipos naturais. Apesar do pluralismo
semântico e epistemológico, notemos que o TCPH também não cai no pluralismo ontológico.


