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“Wise philosophers defer to plain men; but a plain 
man who has accompanied us so far will hardly 
contain his derision. To swallow the doctrine that 
universals are constituents of the world, just as a 
certain morsel of flour is a constituent of a pudding 
mixture, is painful, even when it is stipulated that 
the universals in question be exemplified. But that 
unexemplified universals are as much constituents 
of the world as exemplified ones! Is not that as 
though you were to say that flour is a real 
constituent of ice-cream because it is true that ice-
cream is not made of it?” 

  (Allan Donagan, 1963) 
 



 
RESUMO 

 
 
FIGUEIREDO, Rodrigo Alexandre de. Atributos não instanciados. Rio de Janeiro, 
2012. Dissertação (Mestrado em Lógica e Metafísica) – Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 Esta dissertação versa sobre os atributos não instanciados. Alguns filósofos 
pensam que temos que levar a sério a noção de atributo universal (entidades que são, em 
um sentido mínimo, instanciáveis – entidades que podem ter instâncias). Um exemplo 
de atributo universal é a propriedade de ser vermelho que todas as rosas vermelhas 
instanciam (supondo que tal propriedade existe). Dentre os filósofos que levam a sério a 
noção de atributo universal, alguns pensam que todo atributo universal realmente 
existente tem que ter alguma instância no mundo atual; esses filósofos são os chamados 
“aristotélicos”. Para estes, a propriedade de ser vermelho instanciadas pelas rosas 
vermelhas só existe enquanto há indivíduos (como as rosas vermelhas) que instanciam 
aquela propriedade. Outros filósofos pensam que os universais existem mesmo que não 
tenham instâncias atuais, ou seja, são pelo menos alguns deles são contingentemente 
instanciados; neste caso, a propriedade de ser vermelho existiria mesmo que não 
houvesse nada que fosse vermelho no mundo atual. Outros ainda pensam que existem 
atributos que sequer podem ter instâncias, por exemplo, a propriedade de ser quadrado e 
redondo, que são os atributos necessariamente não instanciados. Esses dois últimos 
fazem parte de uma corrente filosófica chamada “platonismo”. Defendo uma variante 
moderada do platonismo, que não vê problemas com atributos universais 
contingentemente não instanciados, mas sim com atributos necessariamente não 
instanciados – atributos que não podem ter instâncias. A tese aqui será condicional: Se 
temos motivos para postular a existência de universais, não há problema com a 
existência de atributos contingentemente não instanciados, mas apenas com os atributos 
necessariamente não instanciados. 
 
Palavras chave: Universais, Atributos contingentemente não instanciados, atributos 
necessariamente não instanciados, dependência ontológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ABSTRACT 
 

 
FIGUEIREDO, Rodrigo Alexandre de. Atributos não instanciados. Rio de Janeiro, 
2012. Dissertação (Mestrado em Lógica e Metafísica) – Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
 
This dissertation deals with unistantiated attributes. Some philosophers think that we 
must accept the notion of universal attributes (entities that are instantiable, in a minimal 
sense – entities that can have instances). An example of a universal attribute is the 
property of being red that is instantiated by all red roses (assuming that such property 
exists). Among the philosophers who take the notion of universal attribute seriously, 
some think that all really existing universal attribute must have one instance in the 
actual world; these philosophers are called “Aristotelians”. So, the property of being red 
instantiated by red roses exists only if there are individuals (such as red roses) that 
instantiate that property. Other philosophers think that universals exist even if there are 
not actual instances, or at least some of them are contingently instantiated. In such a 
case the property of being red would exist even if there was nothing that was red in the 
actual world. Others believe that there are attributes that could not have instances, for 
example, the property of being square and round – attributes necessarily uninstantiated. 
These two theses are proper of a philosophical movement called “Platonism”. I 
advocate a moderate variant of Platonism, a variant that sees no problems with 
contingently uninstantiated attributes, but with necessarily uninstantiated attributes. The 
thesis here is conditional: if we have reason to postulate the existence of universals, 
there are no problems with the existence of contingently uninstantiated attributes, but 
there are problems with necessarily uninstantiated attributes.  
 
Keywords: universals, contingently uninstantiated attributes, necessarily uninstantiated 
attributes, ontological dependence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Resumo 

 Neste capítulo inicial, busco introduzir algumas noções básicas que serão importantes 
no decorrer da dissertação. Noções como as de categorias ontológicas, atributos (e algumas 
distinções que fazemos em relação a eles). Por fim, falarei um pouco do problema dos 
universais; mencionarei alguns argumentos a favor de universais e um argumento contra o 
realismo dos universais. 
 

1.1 Ontologia e categorias ontológicas 

 

Grosso modo, a ontologia é a ciência que estuda o que há. Em ontologia queremos 

saber quais os tipos de entidades que existem. Dessa forma, vários dos problemas que 

encontramos na filosofia são problemas ontológicos. Podemos nos perguntar se existe Deus; 

nesse caso estamos investigando se há uma entidade com tais e tais propriedades. Por outro 

lado, podemos investigar se há uma dada categoria de entidades; por exemplo, podemos 

querer saber se há entidades compondo a categoria dos atributos universais, que é a categoria 

de entidades que, em um sentido mínimo, é instanciável. A ontologia na qual estamos 

engajados aqui é desse segundo tipo. A principal tarefa desse tipo de ontologia, acredito, é a 

de determinar quais seriam (ou qual seria, no caso de haver apenas uma) as categorias mais 

fundamentais da realidade; quais categorias formam o que D.C. Willians chama de ‘alfabeto 

do ser’; em outras palavras, quais as entidades mais básicas que compõe a realidade, a partir 

das quais tudo é feito. A estas categorias mais básicas chamamos ‘categorias ontológicas’. 

Uma categoria ontológica é básica na medida em que elas são irredutíveis a outras categorias. 

Notemos que uma entidade que pertence a uma categoria, não pertence a outras categorias (no 

caso de haver mais de uma). Por exemplo, se admitimos como categorias ontológicas a 

categoria dos indivíduos particulares (coisas como eu, o computador no qual escrevo, um 

determinado cavalo, etc.) e também a categoria dos atributos universais, as entidades que 
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compõe a primeira categoria não podem compor a segunda, e do mesmo modo, as entidades 

que compõe a segunda não podem compor a primeira, apesar de poder haver alguma relação 

ontológica entre tais entidades que copõem as diferentes categorias (a relação de instanciação, 

por exemplo: eu instanciaria o atributo universal de ser humano). As categorias são, portanto, 

mutuamente excludentes. 

Há muitos tipos de entidades candidatas ao título de categoria ontológica. Podemos 

dar alguns exemplos: os indivíduos particulares; os atributos universais; os atributos 

particulares; os tipos de objetos; os eventos; entre outros tipos de entidades. Perguntamo-nos 

em ontologia se entidades como os indivíduos particulares são entidades básicas da realidade, 

ou se são redutíveis a entidades mais básicas. Do mesmo modo perguntamos se os atributos, 

sejam universais e/ou particulares, são entidades básicas da realidade. E assim para os demais 

candidatos. 

Uma questão de metaontologia importante aqui é a de como decidir disputas 

ontológicas. Qual o critério que teríamos para decidir entre dois sistemas de categorias 

ontológicas diferentes? E como avaliar uma teoria isoladamente, sem compará-la a outras 

teorias? 

Pensa-se comumente que uma teoria ontológica deve por um lado ser econômica na 

quantidade de entidades que postula e, por outro lado, fornecer explicações simples dos 

fenômenos que serão explicados por meio dessas entidades postuladas. Pensa-se também que 

deve haver um equilíbrio entre essas duas noções (economia e simplicidade). Quanto à noção 

de economia ontológica é preciso clarificar algo mais. Uma teoria pode ser econômica quanto 

aos tipos de entidades que postula, e também quanto à quantidade de entidades de um dado 

tipo que ela postula. Por exemplo, uma teoria pode postular apenas uma categoria de 

entidades fundamentais, mas também postular um número infinitamente grande de entidades 

que compõe tal categoria; também podemos postular um número relativamente grande de 
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categorias fundamentais, mas um número reduzido de entidades que compõe cada uma das 

categorias. Não é claro o peso que temos de dar a cada um dos tipos de economia, mas parece 

que nesse caso temos na medida do possível buscar um equilíbrio dos dois tipos de economia. 

Ou seja, não postular um número infinitamente grande nem de categorias, nem de entidades 

que compõem as categorias. 

Há um princípio muito importante na nossa busca para saber se uma determinada 

categoria de entidades deve ser admitida em nossa ontologia. O princípio é conhecido como a 

navalha de Ockham. Tal princípio diz que não devemos postular entidades sem que haja 

necessidade. O princípio pode ser aplicado a uma única teoria ontológica e também para 

fazermos uma comparação entre diferentes teorias. Por um lado, em relação a uma teoria 

apenas, o princípio nos encoraja a perguntar se temos motivos para postular certa categoria de 

entidades. Temos motivos para acreditar em certas entidades? Queremos explicar certos 

fenômenos e nos perguntamos se uma dada categoria é capaz de explicar esses fenômenos, ou 

se o seu poder explicativo é ilusório. Por outro lado, em relação à comparação de teorias, se 

duas teorias têm o mesmo poder explicativo, mas uma postula menos entidades do que a 

outra, o princípio nos encoraja a acreditar na teoria que postula menos entidades (a teoria com 

mais entidades postula-as desnecessariamente, segundo o princípio). Nesse ponto, então, o 

princípio nos permitiria decidir qual das teorias teríamos mais motivos para pensar que é 

verdadeira. Não é claro até que ponto esse princípio deve ser seguido estritamente; contudo, 

como em ontologia não temos muitos critérios para avaliação e decisão entre teorias, o 

princípio em causa pode nos ajudar em alguns momentos. 
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1.2 Atributos  

 

Comecemos com algumas distinções necessárias. Alguns filósofos fazem uma 

distinção entre dois tipos de entidades: atributos e indivíduos. Por exemplo, Sócrates é um 

indivíduo, e a sabedoria é um atributo seu. Dependendo da teoria que um filósofo aceite ele 

pode entender os atributos como universais e/ou como particulares. Entendida como 

universal, a sabedoria que é um atributo de Sócrates, seria também um atributo de Platão. 

Entendida como particular, a sabedoria de Sócrates é única, apenas Sócrates a possui; e do 

mesmo modo a de Platão, apenas ele possui tal sabedoria. Dizer que um atributo é universal é 

dizer, em um sentido mínimo, que ele é instanciável, isto é, pode ter várias1 instâncias ao 

mesmo tempo; seria o caso da sabedoria (entendida como universal) instanciada por Sócrates 

e Platão. Quanto aos particulares, temos uma variedade de candidatos a pertencerem a tal 

categoria (a nossa escolha por um ou outro candidato vai depender da nossa teoria das 

categorias): indivíduos (como Sócrates, essa folha de papel, a minha xícara de café, o Cristo 

Redentor, etc.), atributos particulares (os chamados “tropos”), substratos nus (o fundamento 

da diferença entre particulares qualitativamente idênticos) e substâncias aristotélicas 

(indivíduos pertencentes a classes naturais como, por exemplo, espécies biológicas). 

Podemos fazer ainda uma distinção entre dois tipos de atributos: as propriedades e as 

relações (alguns aristotélicos fazem uma distinção adicional entre propriedades e relações por 

um lado, e tipos por outro, mas não precisamos entrar nestes pormenores aqui). Podemos 

entender as propriedades como relações unárias, pois são atributos instanciados por apenas 

um indivíduo; enquanto as relações são atributos instanciados por pares, trios, ou n-uplas de 

indivíduos. Exemplos de propriedades são a propriedade da sabedoria, a propriedade de ser 

                                                           
1
 Se admitimos propriedades conjuntivas e ainda admitimos entidades abstratas como os números em nossa 

ontologia, então a propriedade de ser par e primo só pode ter uma instância, a saber, o número dois. Isso é um 

motivo para pensar que os universais são entidades instanciáveis, mas não estritamente multiplamente 

instanciáveis. 
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mortal, a propriedade de ser humano, entre outras. Um exemplo de relação é a de ser mestre 

de, que relaciona os membros dos seguintes pares ordenados <Sócrates, Platão> e <Platão, 

Aristóteles>2. 

Os atributos podem ser de primeira ordem e de ordens superiores. Um atributo é de 

primeira ordem quando ele é instanciado por um particular ou por n-uplas de particulares. Por 

exemplo, a propriedade de ser vermelho é um atributo de primeira ordem, uma vez que ela é 

instanciada por rosas particulares, carros particulares, entre várias outras coisas. Mas a 

propriedade de ser uma cor é uma propriedade de segunda ordem: ela é instanciada por 

propriedades de primeira ordem como a propriedade de ser vermelho, ser amarelo, verde, etc. 

E supostamente a propriedade de ser uma cor tem outras propriedades, que por sua vez 

também têm propriedades, e essa hierarquia de propriedades parece não terminar. Isso pode 

ser um problema para uma teoria que admite a existência de atributos. Mas não vamos nos 

deter nesse ponto por aqui. 

Uma distinção importante a se notar aqui é entre atributos universais puros e atributos 

universais impuros. Um atributo universal é puro quando a expressão predicativa que o 

expressa não faz a referência algum particular; o atributo será impuro se expressão predicativa 

que o expressa fazer referência a algum particular. Por exemplo, a relação ser filho de é uma 

relação universal pura, na medida em que ela não envolve algum particular. Mas a 

propriedade ser filho de Rodrigo é uma propriedade universal impura, pois envolve o 

particular Rodrigo (notemos que várias coisas podem ter a propriedade de ser filho de 

Rodrigo, por isso ela é universal). Nessa dissertação trataremos apenas dos atributos 

universais puros e se devemos admitir a existência não instanciada desses atributos. Se 

admitimos que os universais impuros têm o mesmo status ontológico que os puros, seguir-se-

                                                           
2
 Meus exemplos de atributos podem não ser agradáveis a alguns filósofos, como é o caso de Armstrong. Mas 

suponhamos que esses são atributos genuínos pelo menos para introduzir a noção. 
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ia facilmente a existência de atributos não instanciados. A própria relação ser filho de Rodrigo 

seria uma relação não instanciada (pelo menos no momento presente). 

Gostaria de fazer a seguir um mapeamento das diversas questões que temos em 

relação aos atributos. Primeiramente, temos a questão de saber se há ou não atributos, 

independente da natureza desses atributos (se são universais ou não). As teorias nominalistas 

procuram não se comprometer com a existência de atributos, enquanto os demais (realistas e 

nominalistas dos tropos) acreditam que tais entidades formam uma categoria ontológica 

genuína. Mas estes últimos divergem em relação a se tais atributos são universais ou 

particulares: alguns realistas admitem os atributos como universais apenas; há realistas que 

admitem atributos universais e atributos particulares; e os teóricos dos tropos admitem os 

atributos como particulares apenas. Há ainda a questão, entre os realistas, de saber se há ou 

não os atributos não instanciados, sejam necessariamente não instanciados, sejam 

contingentemente não instanciados. Na discussão geral sobre os atributos, podemos destacar, 

portanto, as seguintes questões: 

(1) Há atributos? 

(2) Os atributos são universais? 

(3) Há atributos contingentemente não instanciados? 

(4) Há atributos necessariamente não instanciados? 

As questões (1) e (2) são questões que interessam a todos os filósofos que debatem o 

chamado “problema dos universais”; sejam os filósofos nominalistas, sejam os realistas. Essas 

duas questões não são comumente separadas na discussão do problema dos universais. Já a 

pergunta (3) é de interesse dos filósofos realistas (sejam platônicos ou aristotélicos). Por fim, 

a discussão de (4) é de interesse dos filósofos platônicos. 

A vantagem que vejo em colocar as questões nestes termos é preservar nossa 

caracterização de universais como entidades instanciáveis. Saber se há esse tipo de atributo é 
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apenas uma das questões envolvendo os atributos, mas não todas as questões envolvendo os 

atributos. Podemos querer saber se há atributos necessariamente não instanciados, que não são 

de modo algum entidades universais, segundo nossa caracterização de universal. Recorremos 

aos diferentes atributos com interesses diferentes. Por exemplo, não precisamos de atributos 

não instanciados para explicarmos a semelhança objetiva, precisamos apenas de atributos 

multiplamente instanciáveis. 

Essa dissertação trata das questões (3) e (4); queremos saber se temos de admitir atributos 

universais instanciados em mundos possíveis não atuais, e também se há atributos não 

instanciados em qualquer mundo possível. Quais seriam os motivos para se acreditar na 

existência desse tipo de entidade? 

Antes, vamos nos ater à questão de saber se há atributos universais, o chamado 

“problema dos universais”. Dessa questão emerge a nossa questão central aqui nessa 

dissertação, que são as questões (3) e (4). Somente os filósofos com uma ontologia realista, ou 

seja, que admite a existência de atributos universais, têm que responder à questão de se os 

atributos existem independentemente de suas instâncias (caso em que é plausível pensar na 

existência de atributos não instanciados, seja contingentemente, seja necessariamente não 

instanciados). 

Já que nosso tema central é a discussão entre realistas, vale a penas aqui mencionar 

alguns tipos de realismos que encontramos na literatura dos universais. Os realistas 

concordam que existem atributos e esses atributos são universais, porém, eles discordam em 

relação a vários tópicos referentes à discussão sobre os universais. Por exemplo, estão em 

desacordo em relação à natureza dos universais; em relação ao modo como os conhecemos; 

em relação à generalidade de suas teorias, isto é, em relação a quais universais temos de 

admitir e quais temos de recusar como existentes; em relação aos tipos de fenômenos que 

explicaremos postulando universais. Esses tópicos estão relacionados de alguma forma, no 
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sentido em que a aceitação de uma teoria específica nos permite tratar determinados tópicos. 

Por exemplo, quando nos comprometemos com universais de uma dada natureza, estamos 

fadados a dar uma resposta específica a que tipos de fenômenos podemos explicar com essas 

entidades; além disso, dada a natureza dos universais e os fenômenos que explicaremos com 

eles, nossa teoria será mais ou menos geral, e também nosso conhecimento dessas entidades 

estará condicionado às nossas respostas anteriores. Se admito que existe um universal 

correspondente a cada predicado intensionalmente diferente, posso dar um tratamento dos 

predicados em semântica. Por outro lado, se admito que os universais são úteis apenas para 

explicar a semelhança e os poderes causais dos indivíduos, então minha teoria não pode dar 

um tratamento dos predicados em geral, mas apenas dos predicados relacionados à 

semelhança e aos poderes causais dos indivíduos. 

Podemos dividir as teorias realistas em duas vertentes bem gerais; são elas o realismo 

platônico e o realismo aristotélico. Esses nomes se dão pelo fato de terem sido Platão e 

Aristóteles, respectivamente, os precursores de tais teorias. A divergência desses dois tipos 

gerais de realismos se dá quanto à natureza dos universais. Para o realismo platônico os 

universais são entidades transcendentes, ou em um platonismo mais fraco, pelo menos alguns 

universais são transcendentes; enquanto para o realismo aristotélico os universais são 

entidades imanentes. Com o termo “universais transcendentes” queremos dizer que essas 

entidades existem independentemente de suas instâncias espaciotemporais. Por exemplo, 

suponha que exista um universal U. Segundo a teoria platônica, esse universal existe sem que 

seja necessário que exista algo que o instancie. É um fato contingente o de que o universal U 

tenha alguma instância. Por outro lado, o termo ‘universais imanentes’ quer dizer que os 

universais existem, mas dependem da existência de suas instâncias. Voltando ao exemplo do 

universal U, este só existiria enquanto há indivíduos que o instancia; sua existência está 

necessariamente conectada à existência de suas instancias: se U não está (esteve ou estará) 



19 

 

instanciado, então U não existe. Uma diferença relevante entre as teorias platônicas e 

aristotélicas é o fato dos universais platônicos não existirem no espaço e no tempo, enquanto 

para os aristotélicos os universais, em alguma medida, existem no espaço e no tempo. 

Nota-se que a teoria platônica terá uma maior generalidade do que a teoria aristotélica; 

o filósofo platônico, em geral, está disposto a admitir mais universais do que os filósofos 

aristotélicos. Um platônico admite, além dos universais instanciados admitidos pelos 

aristotélicos, também os universais não instanciados e, em uma versão extremamente forte do 

platonismo, os atributos necessariamente não instanciados. A teoria platônica é, pois, passível 

de uma divisão mais estrita. Há pelo menos três tipos de teorias platônicas: (i) o realismo 

platônico factual; (ii) o realismo platônico moderado; e (iii) o realismo platônico extremo3. 

Segundo o realismo platônico factual, nem todo universal existe instanciado; 

entretanto, é um fato contingente o fato de um universal existir em um dado mundo. Isso quer 

dizer que os universais podem existir independentemente de suas instâncias, mas os 

universais não são entidades necessariamente existentes, isto é, existentes em todos os 

mundos possíveis. Para o realismo platônico moderado, assim como para o realismo platônico 

factual, alguns universais podem existir independentemente de suas instâncias e são entidades 

contingentes; mas o realismo platônico moderado admite também a possibilidade de existir 

universais construídos a partir daqueles admitidos pelas duas teorias (por exemplo, por meio 

de conjunções). Por fim, segundo o realismo platônico extremo, todo universal existe 

independentemente de suas instâncias, são eles entidades necessariamente existentes, isto é, 

existem em todos os mundos possíveis. 

A principal divergência entre os tipos de platonismos é que os dois primeiros vêm os 

universais como entidades contingentes, na medida em que um universal não precisa existir 

em todos os mundos possíveis; apesar disso, alguns universais podem existir 

                                                           
3
 Tal distinção se encontra em Michael Tooley (1987, p. 119). 
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independentemente de suas instâncias. Já o realismo platônico extremo vê os universais como 

existentes necessários, existentes em todos os mundos possíveis. Ao longo da história, esse 

último tipo de teoria platônica parece ter sido mais comumente defendida; o próprio Platão foi 

um defensor de uma teoria nesses moldes. Contemporaneamente temos alguns defensores de 

uma teoria platônica extrema, por exemplo, Russell (1912), Donagan (1963), Loux (1978) e 

Chisholm (1989). Uma teoria platônica daquele primeiro tipo foi defendida por Tooley (1987) 

e Fales (1990). 

Acredito ser possível fazermos uma divisão mais estrita do platonismo. Somente para 

exemplificar, nessa divisão acima, não contemplamos a diferença entre um platônico que 

acredita que todos os atributos são transcendentes, mas não que existam atributos 

necessariamente não instanciados, daqueles que acreditam que os atributos são transcendentes 

e existem atributos necessariamente não instanciados. Apesar da distinção não abarcar todos 

os tipos de teoria, ela nos serve para exemplificar o quanto diferem as teorias reunidas pela 

alcunha “platônicas”.  

O realismo aristotélico em relação aos universais também não é homogênio. O que há 

de comum a essas teorias é que elas recusam a existência de universais não instanciados: os 

universais que existem dependem necessariamente da existência de instâncias suas.  Mas 

encontramos algumas diferenças de pormenores nas teorias aristotélicas. Para ilustrar uma 

dessas diferenças, alguns aristotélicos, como Lowe (2006) e provavelmente Aristóteles nas 

Categorias, acreditam que devemos postular quatro categorias ontológicas básicas, a da 

substância, dos tipos, das propriedades e relações (universais) e dos tropos. Outros 

aristotélicos, como Armstrong (1989), acreditam que precisamos postular apenas particulares 

e universais (propriedades e relações). 

Nesta dissertação, os principais tópicos a serem tratados serão os argumentos que 

chamo de “semânticos”, como o argumento de Loux (1978) e o de Russell/Donagan (1963); a 
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teoria dos universais de Armstrong e sua recusa de universais não instanciados, e as 

considerações sobre leis da natureza de Tooley (1977), Armstrong (1983) e Fales (1990). Mas 

antes de entrarmos nesses tópicos específicos, vejamos alguns argumentos a favor do 

realismo, seja a favor do realismo aristotélico, seja do platônico; e também algumas objeções 

que têm sido levantadas contra as teorias realistas. 

 

1.3 O problema dos universais 

 

Falemos do chamado “problema dos universais”. Quando falamos em problema dos 

universais não estamos querendo dizer que nosso problema são os universais (apesar de tais 

entidades serem problemáticas), mas antes, que temos um problema e queremos saber se um 

tratamento4 satisfatório dele envolve necessariamente a postulação de atributos universais; ou 

se, por outro lado, podemos dar um tratamento satisfatório sem recorrer a tal noção. O 

problema dos universais pode ser caracterizado da seguinte forma5. Há o fenômeno da 

semelhança no mundo; e não é uma semelhança que meramente detectamos, mas uma 

semelhança objetiva que depende de alguma forma da natureza das coisas que se assemelham. 

Por exemplo, os elefantes se assemelham, em algum grau e objetivamente, aos demais 

indivíduos de sua espécie em serem todos elefantes; eles também se assemelham, em um grau 

menor, mas não menos objetivamente, aos demais mamíferos em serem todos mamíferos. Os 

humanos, da mesma forma, se assemelham entre si, são biologicamente cruzáveis, seus 

processos biológicos, químicos e físicos se assemelham, assim como se assemelham também 

alguns de seus comportamentos sociais e morais. A semelhança não está apenas no reino das 

                                                           
4
 Sigo aqui a ideia de David Lewis (1983: 170) de que há três maneiras de dar um tratamento ao problema da 

semelhança: negar que há de fato um problema em causa, analisar o problema, ou tomar a noção como 

primitiva (não analisável). 
5
 Rodriguez-Pereyra (2000) pensa que o verdadeiro problema dos universais é o Many over One: como pode o 

mesmo particular ter varios universais diferentes. Essa não é uma posição comumente aceita e, como não é o 

tópico central aqui a discussão sobre qual é de fato o problema dos universais, não me deterei neste problema. 

Assumirei apenas uma caracterização mínima do problema, que não é isenta de problemas. 
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espécies biológicas, os elementos químicos e físicos também se assemelham em diferentes 

graus; um elétron se assemelha ao outro por serem ambos elétrons e ambos terem carga -1; 

um átomo de hélio se assemelha a um átomo de neônio em serem ambos gases nobres. 

Também o caráter moral das pessoas se assemelha: dizemos “Sócrates é humilde”, e também 

“Platão é humilde”, pois há uma semelhança no caráter de tais indivíduos. Ou ainda, no 

domínio dos artefatos, dois objetos se assemelham em serem ambos obras de arte, xícaras, 

computadores, ou muitas outras coisas. Detectamos a semelhança também entre os atributos: 

o vermelho, o cor-de-rosa e o azul se assemelham em serem cores. Há, pois, uma identidade 

qualitativa entre entidades numericamente distintas; a essa altura os filósofos se perguntam se 

um tratamento desse fenômeno envolve a postulação de universais. 

Há de um modo geral duas formas de responder a essa pergunta: afirmando que 

devemos postular essas entidades (com ou sem restrições), ou afirmando que o trabalho pode 

ser feito sem recorrer a elas. Os chamados “realistas” acreditam que devemos admitir a 

existência de atributos universais para darmos um tratamento satisfatório do fenômeno da 

identidade qualitativa entre indivíduos numericamente distintos. Por exemplo, o que explica o 

fato de Sócrates, Platão e Aristóteles serem humanos é a existência de um único atributo 

universal instanciado por eles, universal que podemos chamar de “humanidade” (supondo 

aqui que os realistas sejam unanimes quanto à existência do universal em causa). Os realistas 

acreditam ainda que a noção de universal tem mais utilidade do que apenas solucionar o 

problema dos universais: a postulação de tais entidades nos permite também tratar vários 

tópicos em filosofia como predicação, referência abstrata, leis da natureza, disposições, 

natureza dos mundos possíveis, entre outros. O realista defende que precisamos de universais 

para um tratamento satisfatório desses tópicos, ou pelo menos alguns deles; e porque os 

universais podem fazer esse trabalho, teríamos um bom motivo para postular tais entidades. 
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Por outro lado, temos os filósofos chamados “nominalistas”. Estes acreditam que todo 

trabalho pode ser feito sem a postulação de atributos6 universais. Por exemplo, poderíamos 

dar um tratamento daquele fenômeno em termos de classes naturais de indivíduos, 

semelhança primitiva entre indivíduos (entre outras noções as quais não mencionarei nessa 

dissertação por não ser de grande importância para o nosso propósito). No primeiro caso 

diríamos que um tratamento satisfatório da semelhança entre os indivíduos Sócrates, Platão e 

Aristóteles, a semelhança em serem humanos, seria dada em termos da classe natural dos 

humanos; aqueles indivíduos são membros dessa classe. No segundo caso, diríamos que um 

tratamento satisfatório é tomar a semelhança como um fato primitivo, não analisável: tais 

indivíduos são humanos, pois se assemelham em serem humanos, e não há algo a ser 

explicado aqui. 

Um motivo para a recusa de atributos universais por parte dos nominalistas é a suposta 

economia ontológica envolvida nisso. Os realistas comumente postulam duas categorias 

ontológicas distintas, universais e particulares; enquanto os nominalistas postulariam, a 

princípio, apenas uma categoria, a categoria dos indivíduos. Mas a motivação de tais filósofos 

não pode ser apenas esse tipo de economia ontológica, pois podemos ter uma teoria realista 

que postula apenas atributos universais e, portanto, quanto à quantidade de entidades básicas, 

esta equiparada ao nominalismo (postula apenas uma categoria de entidades). Outra 

motivação nominalista é o pensamento de que há um preço alto a se paga ao admitir entidades 

universais, elas vão contra nossa intuição de que duas coisas não podem estar em mais de um 

lugar ao mesmo tempo. Mas essa motivação não parece tão forte; como constata o nominalista 

David Lewis (1983: 164), nossa intuição é formada a partir de particulares e, portanto, não 

será nossa intuição que decidirá sobre a existência ou não existência de universais. 

                                                           
6
 Lembrando que há o nominalismo dos tropos, que postula atributos particulares. Esta teoria também é 

recusada pelos nominalismos referidos em seguida. 
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Tratemos de alguns argumentos realistas a favor da existência universais.  Um deles é 

o argumento que se encontra na República de Platão (Apud, Armstrong, 1989, p. 78). É o 

chamado “argumento do significado de termos gerais”. O argumento procede da seguinte 

forma. Os nomes próprios têm objetos como seus portadores. Mas quando consideramos 

termos como “vermelho”, “redondo”, entre outros, vemos que eles se aplicam a muitas coisas 

e são perfeitamente significativos. Logo, deveria haver alguma entidade que tenha uma 

relação com os termos gerais análoga à que um nome próprio tem com seu portador; no caso 

do termo “vermelho” deveria haver a propriedade da vermelhidão (aquilo que permite que eu 

chame de “vermelho” a cada coisa vermelha). Se o argumento está correto, segue-se que há 

universais não instanciados. Se para todo termo geral com significado tem de haver um 

universal correspondendo ao significado desse termo, segue-se que tem de haver o universal 

de ser cavalo alado, apesar de não haver indivíduos que sejam cavalos alados. Segue-se 

também que tem que haver atributos necessariamente não instanciados, expressos por 

expressões predicativas como “quadrado e redondo”. Além disso, segue-se a existência de 

atributos correspondentes a predicados com “verzul”7. 

Mas esse argumento platônico não é um bom argumento. Um problema para ele é 

posto pelo paradoxo de Russell. Vejamos como. O argumento pressupõe que para cada termo 

geral com significado há algo no mundo que corresponde ao significado dessas palavras. Mas 

considere o termo “não instancia a si mesmo”. O termo é perfeitamente significativo. Há 

atributos que não instanciam a si mesmos, por exemplo, a propriedade de ser vermelho não é 

ela mesma vermelha, de modo que a propriedade de ser vermelho não instancia a si mesma. 

Por outro lado, temos atributos que instanciam a si mesmos, por exemplo, a propriedade de 

ser incorpóreo é ela mesma incorpórea, de tal forma que a propriedade de ser incorpóreo 

instancia-se a si mesma (supondo aqui que haja tal propriedade). Mas se admitimos que há a 

                                                           
7
 Tal predicado é definido como: ser verde até certo momento do tempo futuro, e depois desse momento ser 

azul. 



25 

 

propriedade de não instanciar si mesma podemos perguntar: tal propriedade instancia a si 

mesma? Se instancia a si mesma, segue-se que ela não instancia a si mesma, uma vez que ela 

é a propriedade de não instanciar-se a si mesma. Mas se não instancia si mesma, segue-se que 

ela instancia a si mesma, pelo fato dela ser a propriedade de não instanciar-se a si mesma. 

Logo, em todos os casos, gera-se uma contradição. Diríamos que tal propriedade é 

autocontraditória, na medida em que supor a sua existência gera o paradoxo em causa. Assim, 

não podemos admitir que há uma propriedade tal qual a de não instanciar-se a si mesmo. 

Nesse caso, então, não teríamos um universal correspondendo ao termo geral “não instanciar-

se a si mesmo”. O que mostra que o argumento de Platão falha. 

Acredito que outro problema para o argumento do significado de termos gerais é posto 

pela discussão de Wittgenstein do predicado “jogo”. Considere os seguintes parágrafos do seu 

livro Investigações filosóficas (1953): 

 
66. Considere, por exemplo, o processo que chamamos de “jogos”. Refiro-
me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. O que há 
de comum a todos eles? Não diga: “Algo deve ser comum a eles, senão não 
se chamariam ‘jogos”, – mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois, se 
você os contempla, não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas 
verá semelhanças, parentescos. E até toda uma série deles. Como disse: não 
pense, mas veja! – Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus 
múltiplos parentescos. Agora passe para os jogos de cartas: aqui você 
encontra muitas correspondências com aqueles da primeira classe, mas 
muitos traços comuns desaparecem e outros surgem. Se passarmos agora aos 
jogos de bola, muita coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. – são 
todos ‘recreativos’? Compare o xadrez com o jogo de amarelinha. . Ou há 
em todos um ganhar e um perder, ou uma concorrência entre os jogadores? 
Pense nas paciências. Nos jogos de bola há um ganhar e um perder; mas se 
uma criança atira a bola na parede e a apanha outra vez, este traço 
desapareceu. Veja que papéis desempenham a habilidade e a sorte. E como é 
diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos brinquedos de 
roda: o elemento de divertimento está presente, mas quantos dos outros 
traços característicos desaparecem! E assim podemos percorrer muitos, 
muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem. 
E tal é o resultado desta consideração: vemos uma rede complicada de 
semelhanças, que se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanças de 
conjunto e de pormenor. 
67. Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a 
expressão “semelhanças de família”; pois assim envolvem e se cruzam as 
diferentes semelhanças que existem entre os membros de uma família: 
estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento etc., 
etc. – E digo: os jogos formam uma família (1999, p. 52). 
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Em uma interpretação realista da discussão de Wittgenstein, diríamos que não se segue 

que para todo predicado há um universal correspondente, mas alguns predicados podem reunir 

uma classe de indivíduos por semelhança de família. Assim seria com o predicado “jogo”, se 

não há um universal correspondente à palavra em causa8. Pode ser que neste caso tenhamos 

algum universal correspondente, mas a discussão de Wittgenstein mostra que é pelo menos 

possível haver predicados que não correspondam a algum universal e que não é um termo 

geral autocontraditório como “não exemplificar a si mesmo”. Ao defender isso uma pessoa 

não deixa de ser realista; podemos preservar a noção de universal, mas recusar a 

pressuposição de que para todo termo geral significativo há um universal correspondente. 

 Um argumento semântico a favor dos universais que parece melhor do que o 

argumento precedente é o argumento da não eliminabilidade da referência a universais. Este 

argumento foi primeiramente proposto por Arthur Pap (1959) e posteriormente por Frank 

Jackson (1977). O argumento vai contra o nominalista que busca postular apenas indivíduos 

como entidades existentes, reduzindo os universais a classes de indivíduos, ou à semelhança 

entre indivíduos, etc. Assim considere a seguinte frase: 

(1) O vermelho é uma cor. 

Um nominalista teria que eliminar a suposta referência a universais que a frase faz. 

Assim, teríamos uma tradução que faria referência apenas a indivíduos, como a frase seguinte: 

      (1*) Todo indivíduo vermelho é um indivíduo colorido. 

 Frank Jackson (1977) argumenta que (1*) não é uma paráfrase satisfatória de (1). Ele 

pede para considerarmos a seguinte frase: 

      (1**) Toda coisa vermelha é uma coisa extensa. 

                                                           
8
 Em uma interpretação realista poderíamos dizer que a palavra é ambígua e que expressa não apenas um 

universal, mas vários. 
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Claramente (1**) tem a mesma forma do que (1*), e do mesmo modo que esta, é 

necessariamente verdadeira. Contudo, não se pode concluir de 1** que: 

      (1***) o vermelho é uma extensão, 

como podemos concluir a partir de (1*) que o vermelho é uma cor. Isso parece mostrar que as 

paráfrases não são sempre viáveis. Deveria haver uma simetria entre a paráfrase (1***) e a 

frase original (1**), mas não há. 

 Outro problema com as paráfrases nominalistas é quanto a frases como: 

(2) O vermelho é mais parecido à cor-de-rosa do que ao azul. 

Uma tradução nominalista aqui seria a seguinte: 

      (2*) Para todo x, y, z, se x é vermelho, y é cor-de-rosa e z é azul, então x é mais parecido 

com y do que com z. 

Mas como constata Arthur Pap (1959) (2*) é claramente falsa, apesar de (2) ser 

verdadeira. Pois se tomarmos como valor de x, por exemplo, um carro, de y uma flor e de z 

um carro, vemos claramente que neste contexto (2*) é falsa: x e z se parecem mais do que x e 

y. Mas sendo (2*) uma paráfrase de (2), as duas frases deveriam ser verdadeiras. 

 Uma alternativa aqui seria dizer que x é mais parecido a y do que a z em relação às 

suas cores. Isso tornaria a paráfrase verdadeira, mas contrariaria o espírito nominalista 

motivador de tais paráfrases. Fazer referência a cores é contrariar a motivação do nominalista 

que gostaria de falar apenas de indivíduos e não de qualidades de indivíduos. 

 Podemos perguntar aqui se aquele filósofo que defende este argumento está 

comprometido ou não com atributos não instanciados (seja necessariamente, seja 

contingentemente). Acredito que podemos formular um exemplo com atributos não 

instanciados. Por exemplo, podemos falar de um determinado matiz de azul que ele é uma 

cor. Mas esse matiz não precisa ter sido instanciado alguma vez. 
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Outra forma de se argumentar a favor de universais é a seguinte. Há certos fenômenos 

a serem explicados (além da já mencionada semelhança entre os indivíduos) e uma boa 

explicação deles envolve a postulação de universais. Por exemplo, tomemos a noção de leis 

da natureza. Temos uma intuição que tais leis são em alguma medida necessárias (fisicamente 

necessárias). Mas se nossa ontologia admite apenas indivíduos, então fica difícil mostrar 

como tais leis são necessárias, dado que os indivíduos são seres contingentes. Os universais, 

nesse caso, mostrariam que além da regularidade que há no comportamento dos indivíduos, 

haveria uma relação de necessidade nômica entre universais sustentando as regularidades que 

são leis e as diferenciando das que não o são. Por exemplo, o que faz com que seja uma lei 

fisicamente necessária a de que o sal de se dissolve em água não é o fato de porções de sal 

terem sido sempre dissolvidas quando colocadas em água, mas sim o fato de o universal sal e 

o universal água estão numa dada relação necessária, que persiste mesmo que acabemos com 

as porções de sal e de água do nosso mundo. Esse tópico será importante nesta dissertação 

mais adiante; há um argumento que procura mostrar que, tendo motivos para pensar que leis 

são relações entre universais, no caso de leis não instanciadas, teríamos motivos para admitir 

universais não instanciados compondo tais leis. 

Passarei agora a falar de um importante argumento contra o realismo dos universais, 

apenas para consideramos como podemos atacar o realismo. A presente dissertação pressupõe 

a verdade da tese realista: existem universais. Mas vale a pena considerarmos rapidamente o 

problema. 
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1.4 Argumento contra o realismo9 

  

Há alguns argumentos que procuram mostrar que o realismo dos universais é uma 

posição incoerente. A partir de agora procurarei explorar um desses argumentos, o que poderá 

ser útil no decorrer da presente dissertação. 

 O problema para os realistas é quanto à noção de instanciação. Esse problema foi 

levantado por Platão no diálogo Parmênides (131E–132B). A ideia é que tal noção está sujeita 

à regressão viciosa. Na voz de Sócrates, Platão coloca sua teoria das ideias, segundo a qual 

quando alguns objetos são, por exemplo, brancos, porque instanciam10 um mesmo universal, a 

saber, a brancura. O problema em relação à instanciação é o seguinte. Para explicar o fato de 

certos objetos serem brancos, dizemos que eles instanciam a brancura. Aqui estaríamos 

postulando um novo universal, que é a instanciação da brancura. Precisaríamos então explicar 

esse segundo caso de universal, a instanciação da brancura, e sua relação com aqueles objetos 

postulando um terceiro universal: a instanciação da instanciação da brancura. E se aceitamos 

isso, a regressão parece infinita: a cada universal precisaríamos postular um novo para 

explicar a sua relação com os objetos em causa. Dessa forma a análise inicial parece nunca ser 

completa, pois a cada caso explicado surge um novo a ser explicado. 

 Os filósofos nominalistas e realistas tiram conclusões diferentes em relação a essa 

regressão. Os nominalistas acreditam que essa regressão mostra que o realismo é incoerente e, 

portanto, deve ser recusado. Mas os realistas tiram outra conclusão disso: eles acreditam que 

se restringimos a nossa teoria dos universais, podemos evitar a tal regressão. Uma forma que 

um realista tem de fazer isso é dizendo que não se segue que para todo caso de semelhança 

entre indivíduos há um universal distinto sustentando essa semelhança. Mas um realista pode 

                                                           
9
 A seguinte discussão se encontra boa parte em Loux (2006, cap. 1). 

10
 As traduções de Platão não usam o termo “instanciação” para a relação entre universais e particulares; o 

termo usado é “participação”. Prefiro usar instanciação para manter uma unidade terminológica na 

dissertação. 
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também recusar que haja algum problema com a regressão em causa. Ele admitirá que há uma 

hierarquia infinita de universais, mas dirá que ao explicarmos o fato de um dado indivíduo ser 

branco, dizemos que tal indivíduo instancia a brancura; a explicação do fato inicial foi feita e 

não depende da explicação do segundo fato que é o indivíduo instanciando a instanciação da 

brancura. Se esse é o caso, não haveria qualquer necessidade de se restringir a teoria realista. 

Mas é necessário medir os custos de aceitar essa ideia. Alguns realistas não estão dispostos a 

admitir essa infinidade de universais que a não restrição da teoria gera. Esses acham que é de 

fato viciosa a regressão. Não quero me decidir aqui se devemos ou não restringir a nossa a 

teoria realista dado essa regressão, mas procuro apenas mostrar que há esse problema para ser 

resolvido por um realista. 

 Outra regressão que se levanta contra a teoria realista é a chamada “regressão de 

Bradley”. Essa regressão parece mais forte do que a regressão anterior. Ela consiste no 

seguinte. Dizemos que a instanciação é a relação entre universais e particulares. Por exemplo, 

dizemos que um indivíduo a instancia a propriedade de ser verde. Sendo a instanciação uma 

relação e, segundo uma ontologia realista, sendo as relações universais, então precisamos de 

uma relação de instanciação de ordem superior (que podemos chamar de “instanciação2”) para 

assegurar que o indivíduo a e a propriedade de ser verde estejam na relação de instanciação. 

Mas a instanciação2 também seria um universal e dessa forma precisaríamos de uma relação 

de instanciação de ordem superior (instanciação3) para assegurar que o indivíduo a, a 

propriedade de ser verde e a instanciação, estejam na relação de instanciação2. Mas 

novamente a instanciação3 é uma relação, e a regressão parece infinita. Essa regressão é mais 

problemática para o realista na medida em que nunca temos uma explicação completa do 

nosso fato original, do nosso indivíduo a sendo verde. Há cada explicação a sempre um novo 

fato a ser explicado. 
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 Uma saída para o realista quanto a essa regressão é dizer que a noção de instanciação é 

primitiva, não analisável. Podemos dizer que a noção de instanciação não se aplica a si 

mesma, eliminando então essa última regressão.  Não temos de tomar a instanciação como 

uma relação qualquer, como a de ser mestre de, estar à direita de, etc.; na verdade a 

instanciação não deve ser vista como uma relação: as relações estão ligadas aos seus relatas 

por meio da instanciação, mas quanto à instanciação, não há nada ligando ela aos seus 

‘relatas’ (universais e particulares). Toma-se, portanto, a instanciação como uma relação 

formal11. E isso não seria um problema tão grande uma vez que as demais teorias que debatem 

o problema dos universais, sejam nominalistas ou realistas, terão alguma relação formal. Por 

exemplo, o nominalismo da semelhança tem a relação de semelhança como relação formal; o 

nominalismo das classes tem a relação de ser membro de uma determinada classe como uma 

relação formal. 

 Se pudermos tomar a instanciação como uma relação formal, então resolvemos não 

apenas esse problema acima mencionado, mas também os demais problemas relacionados à 

instanciação. Não mencionarei outros problemas para o realista em torno da noção de 

instanciação, pois o objetivo aqui é um pouco mais restrito: se existem universais, eles 

existem independentemente de existir instâncias suas? Ou, dito de outra forma, para todo 

universal U, U necessariamente possui instâncias?  Por outro lado, admitindo que exista 

universais não instanciados, existiria também atributos necessariamente não instanciados? 

Começaremos abordando essa última questão ao tratarmos o argumento de Loux (1978) a 

favor do platonismo. Acredito que temos motivos para recusar que haja atributos 

necessariamente não instanciados. Posteriormente, tratarei da teoria dos universais de 

                                                           
11

 Em geral as teorias ontológicas admitem alguma relação formal. As relações formais possuem um papel 

fundamental dentro de uma teoria ontológica, na medida em que elas nos permitem dar conta de vários 

problemas, mas a própria relação não é analisável em termos de si mesma. Por exemplo, quando um 

nominalista da semelhança admite tal noção em sua teoria, ele não poderá admitir que tal noção seja capaz de 

ser analisada em termos dela mesmo, com pena de gerar uma regressão análoga à gerada pela instanciação 

dos realistas. 
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Armstrong focando-me na sua recusa de universais não instanciados. Em seguida, tratarei do 

argumento de Tooley (1977, 1987) a favor da possibilidade de universais existirem sem que 

tenham instâncias. Esses argumentos estão conectados à discussão sobre leis da natureza 

como relações entre universais. Trarei ainda nesse tópico das críticas de Armstrong (1983) 

aos argumentos de Tooley. Nesse ponto sou favorável aos argumentos Tooley, como 

veremos. Por fim, tratarei do argumento Russell/Donagan (1963) a favor de universais não 

instanciados. 
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2 LOUX E OS ATRIBUTOS NECESSARIAMENTE NÃO INSTANCIA DOS 

 

Resumo 

 

Procurarei, primeiramente, expor os argumentos de Michael Loux (1978, cap. 5) sobre 
a discussão entre platônicos e aristotélicos acerca da natureza dos universais. Em sequência 
tratarei da discussão desses argumentos feita por Albert Casullo (1980). Por fim procurarei 
recusar certo tipo de atributo que a teoria de Loux admitiria. A conclusão que chego ao fim é 
de que os argumentos de Loux não provam o que querem provar, isto é, que há certos 
universais que estão de acordo com uma teoria aristotélica e outros que estão de acordo com a 
teoria platônica. Esse segundo ponto é o de maior importância para a presente dissertação, 
uma vez que nele Loux argumenta a favor da existência de atributos não instanciados. 
 

2.1 Os argumentos de Loux 

 

 Loux pretende responder a seguinte questão: é possível para um universal existir sem 

que seja instanciado12? Em termos de mundos possíveis: para qualquer universal U, há pelo 

menos um mundo possível M, tal que U existe em M, mas não é instanciado em M? Loux 

defende que há certos universais que estão de acordo com a teoria aristotélica, ou seja, 

existem apenas de forma instanciada; entretanto, há alguns universais que estão de acordo 

com a teoria platônica; estes existem mesmo em um contexto no qual não há qualquer 

instância sua. Portanto, ele tem uma resposta positiva à pergunta: há pelo menos alguns 

universais que existem sem serem instanciados. 

 Segundo Loux (pp. 93, 94), os chamados ‘universais transcendentais’ estão de acordo 

com a teoria aristotélica dos universais. Um universal é transcendental se, e só se, é um 

universal instanciado por todos os objetos em todos os mundos possíveis. Exemplos dados por 

Loux são a propriedade de ser colorido se verde, ser idêntico a si mesmo. Tais propriedades 

são instanciadas por todos os indivíduos de todos os mundos possíveis, de tal modo que não 

                                                           
12

 Loux usa aqui o termo ‘exemplificado’; uso ao invés disso ‘instanciado’, apenas para manter a unidade 

terminológica da dissertação. 
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há qualquer mundo no qual tais propriedades existem, mas não estão instanciadas. Assim, 

conclui Loux, tais universais estão de acordo com a teoria aristotélica dos universais. 

 Para Loux, os universais autoinstanciáveis também estariam de acordo com a teoria 

aristotélica dos universais (p. 94). Considere por exemplo a propriedade de ser um não 

humano. Ela é tal que se autoinstancia em todos os mundos possíveis nos quais ela existe. 

Assim, não há mundos possíveis nos quais tal propriedade existe, mas não é instanciada. 

 Outros universais que segundo Loux estão de acordo com a abordagem aristotélica são 

propriedades de seres necessários. Por exemplo, a propriedade de ser primo, que é instanciada 

em todos os mundos possíveis. Para ver porque tal propriedade é instanciada em todos os 

mundos possíveis Loux sugere que consideremos as seguintes verdades necessárias: 

(1) Três é primo, 

(2) Cinco é primo, 

(3) Sete é primo. 

Loux argumenta da seguinte forma: 

(i) Tais proposições são necessariamente verdadeiras: verdadeiras em todos os 

mundos possíveis. 

(ii)  Se são verdadeiras em todos os mundos possíveis e são sobre certo tipo de objeto 

(números), então esses objetos existem em todos os mundos possíveis (são seres 

necessários). 

(iii)  E todos os mundos possíveis em que existem tais objetos são primos. 

(iv) Logo, a propriedade de ser primo é instanciada em todos os mundos possíveis. 

Loux acredita que tal argumento é aplicável a outro tipo de universal, aos universais de 

ordem superior (pp. 94-95). Por exemplo: 

(4) O vermelho é uma cor, 

(5) A coragem é uma virtude. 
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(4) e (5) são verdades necessárias. Segundo o argumento, se uma proposição é verdadeira em 

todos os mundos possíveis e ela é sobre certo tipo de objeto, então tal objeto existe em todos 

os mundos possíveis. Assim, no caso de (4), o vermelho existe em todos os mundos possíveis, 

e em todos eles o vermelho é uma cor. Portanto, em todos os mundos possíveis ser uma cor é 

uma propriedade instanciada, o que faz tal propriedade estar de acordo com a teoria 

aristotélica dos universais. 

 Contudo, argumenta Loux, há certa classe de universais que estão de acordo com a 

teoria platônica; são eles os universais instanciados apenas por seres contingentes. Por 

exemplo, a propriedade de ser vermelho. Tal propriedade, segundo o argumento precedente de 

Loux, existe em todos os mundos possíveis. Mas não está instanciada em todos eles. Loux dá 

outro exemplo (p. 95): 

(6) A espécie humana é uma espécie. 

Sendo (6) uma verdade necessária, segue-se do argumento de Loux que a espécie humana 

existe em todos os mundos possíveis, mas não está instanciada em todos eles, uma vez que 

não há indivíduos humanos em todos os mundos possíveis. 

 Generalizando, o argumento de Loux a favor da ideia de que todo universal que é 

exemplificado exclusivamente por entidades contingentes está de acordo com a abordagem 

platônica dos universais é o seguinte: 

(i) Para um dado universal U, há uma proposição necessariamente verdadeira segundo 

a qual U é um atributo. 

(ii)  Tal proposição é verdadeira em todos os mundos possíveis. 

(iii)  Logo, U existe em todos os mundos possíveis. 

Mas, 

(iv) Supondo que U é instanciado apenas por seres contingentes. 

(v) Então há mundos possíveis onde U existe, mas não é instanciado. 
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E segundo Loux isso mostra que em casos como este temos de admitir a existência dos 

universais platônicos. 

 

2.2 Críticas de Casullo aos argumentos de Loux 

 

 Albert Casullo (1980) promove algumas críticas aos argumentos de Loux. A princípio 

não vejo como Loux poderia escapar a tais críticas. Uma delas é contra o argumento de que os 

universais transcendentais estão de acordo com a teoria aristotélica (p. 196-7). Como vimos, 

Loux define universal transcendental como aquele que é instanciado por todos os objetos de 

todos os mundos possíveis. Sendo assim, para qualquer mundo M, se esse universal existe em 

M, então pelo menos um objeto exemplifica tal universal em M. Casullo nota que há uma 

ambiguidade no termo ‘objeto’ como ocorre no argumento de Loux. O termo pode ser 

entendido como se referindo a objetos concretos ou pode ser entendido como se referindo a 

objetos concretos e abstratos. Se o termo é usado no primeiro sentido, então o argumento será 

inválido, uma vez que os objetos concretos são seres contingentes e, portanto, há mundos em 

que não há tais entidades, de modo que os universais transcendentais não são exemplificados 

nesses mundos. É claro que é argumentável que não há mundos sem entidades concretas, mas 

é preciso um argumento a favor dessa ideia, pois estaríamos cometendo uma petição de 

princípio sem esse argumento adicional. Entretanto, se o termo é usado no seu segundo 

sentido, então o argumento é válido. Isso porque os universais transcendentais, que são 

objetos abstratos instanciam a si mesmo em todos os mundos possíveis. Contudo, nota 

Casullo, isso não é suficiente para provar que tais universais estão de acordo com a teoria 

aristotélica dos universais (1980, pp. 196-7). Segundo tal teoria os universais dependem da 

existência de objetos concretos que os instanciam. Mas parece possível um mundo no qual 
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não existe qualquer objeto concreto e então tais universais teriam de ser instanciados por 

objetos abstratos, o que não é uma posição desejável para um aristotélico genuíno. 

Casullo (p. 197) critica também o argumento de que os universais autoinstanciáveis 

estão de acordo com a teoria aristotélica. Segundo ele as premissas do argumento são 

controversas. Por um lado, temos os realistas como Armstrong (1978, vol. 2, caps. 14 e 23) 

que negam a existência de universais negativos, como o do exemplo de Loux (ser não 

humano). Por outro lado a propriedade de ser autoinstanciável pode gerar o paradoxo de 

Russell e também terá problema com o argumento do terceiro homem. Casullo acredita que 

mesmo que as premissas do argumento sejam garantidas, temos motivos ainda de recusar que 

ele pode sustentar que os universais autoinstanciáveis estão de acordo com a teoria aristotélica 

dos universais. O argumento não mostra que tais universais são exemplificados por objetos 

concretos em todos os mundos possíveis. Segundo Casullo, o argumento mostra, no máximo, 

que tais universais são exemplificados por universais em todos os mundos nos quais eles 

existem. 

Outra crítica de Casullo (p. 197-8) é a de que as propriedades de segunda ordem e de 

seres necessários estão de acordo com a teoria aristotélica dos universais. Loux argumenta 

que a verdade da proposição expressa pela frase ‘o vermelho é uma cor’ é uma verdade 

necessária cuja verdade em mundo M pressupõe a existência do vermelho em M, de modo que 

ser uma cor é instanciado em todos os mundos possíveis. Casullo acredita, e parece ter razão 

para isso, que a verdade de uma proposição necessária como ‘o vermelho é uma cor’ em um 

mundo M pressupõe a existência do vermelho em M (veremos o problema com tal ideia mais 

adiante quando tratarmos das críticas de Casullo ao argumento de Loux a favor de que certos 

universais estão de acordo com a teoria platônica). Segundo Casullo, mesmo que aceitemos 

esse pressuposto do argumento, ainda não temos motivos para sustentar que tais universais 

estão de acordo com a teoria aristotélica dos universais, pois o argumento estabelece que tais 
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universais são instanciados por universais em todos os mundos, e não por objetos concretos 

como requer a teoria aristotélica. 

Temos por fim o ponto que mais nos interessa aqui, a crítica de Casullo (195-6) ao 

argumento de Loux a favor da ideia de que os universais instanciados apenas por seres 

contingentes estão de acordo com a teoria platônica. 

O problema desse argumento, segundo Casullo, é o de que ele pressupõe que, do fato 

de haver uma proposição necessária sobre o universal U, a proposição segundo a qual U é um 

atributo, por exemplo, segue-se que U existe em todos os mundos possíveis. Casullo nos 

sugere um argumento (p.196) com a mesma forma do argumento de Loux, mas que estamos 

tentados a rejeitar; o argumento é o seguinte. Há uma proposição necessariamente verdadeira 

sobre um dado objeto concreto C segundo a qual C é um objeto concreto13. Apesar de a 

proposição ser necessariamente verdadeira, não se segue que C existe em todos os mundos 

possíveis. Uma vez que C é um objeto concreto, existem mundos nos quais C não existe. 

Segundo Casullo, dada essa analogia, a única coisa que podemos concluir de que ‘U é um 

atributo’ expressa uma proposição necessária é que não há um mundo possível em que U 

existe e U não é um atributo. 

Pode-se argumentar aqui a favor do argumento de Loux que a analogia de Casullo não 

procede, uma vez que os universais são entidades diferentes das entidades concretas. Sendo 

assim, a verdade da proposição expressa por ‘C é um objeto concreto’ tem que ser verdadeira 

em mundos nos quais C não existe, mas no caso de ‘O vermelho é uma cor’, por se tratar de 

universais, as coisas são diferentes: o vermelho tem de existir em todos os mundos possíveis 

e, consequentemente, existirá também a propriedade de ser uma cor. 

Entretanto, isso é pressupor o que se quer provar. Uma vez que Loux quer mostrar 

justamente que os universais se diferem dos objetos concretos, na medida em que aqueles 

                                                           
13

 Outro exemplo: Sócrates é um objeto concreto. 
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existem em todos os mundos possíveis (são seres necessários), enquanto os objetos concretos 

existem apenas em alguns deles (são seres contingentes). 

Podemos dar outro exemplo que corrobora a tese de que pode haver necessidade sem 

que tenhamos que pressupor a existência em todos os mundos possíveis da entidade sobre a 

qual é a proposição. Suponhamos que C é azul em um mundo M. Logo, há uma proposição 

necessariamente verdadeira segundo a qual C é azul em M. Tal proposição é verdadeira em 

todos os mundos possíveis, mas não é necessário, a princípio, nem que C nem que o azul 

existam em todos os mundos possíveis. Na verdade, há mundos em que pelo menos C não 

existe, nos quais é verdade que C é azul em M. 

Acredito que temos uma maneira de evitar o compromisso com a existência em todos 

os mundos possíveis de indivíduos sobre os quais são certas proposições necessárias. 

Podemos dizer que a frase ‘C é um objeto concreto’ expressa uma verdade necessária, uma 

vez que ao analisá-la em termos de mundos possíveis temos a seguinte proposição: para todo 

mundo possível M, se C existe em M, então C é um objeto concreto em M. Esta proposição é 

verdadeira em qualquer mundo possível, mesmo que C não exista em um dado mundo 

possível. O mesmo, a princípio, poderia valer para as proposições necessárias sobre o 

universal U. Não precisamos supor a existência em todos os mundos possíveis dos atributos 

sobre os quais são certas proposições necessariamente verdadeiras. A necessidade da 

proposição expressa pela frase ‘o vermelho é uma cor’ pode ser demonstrada da seguinte 

forma: em termos de mundos possíveis, a frase em causa expressa a proposição de que para 

qualquer mundo possível M em que existe o vermelho, o vermelho é uma cor em M, e tal 

proposição é verdadeira em todos os mundos possíveis. E dessa forma parece que evitamos ter 

de pressupor a existência de U em todos os mundos possíveis para que a proposição em causa 

seja necessariamente verdadeira. 
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Parece, portanto, que o argumento de Loux a favor do platonismo erra na medida em 

que pressupõe uma premissa falsa: a de que as entidades sobre as quais são certas proposições 

necessárias tem de existir em todos os mundos possíveis. Mas como foi sugerido aqui, não 

devemos nos comprometer com esse tipo de afirmação. 

 

2.3 Atributos necessariamente não instanciados 

 

Um problema que acredito haver nesse argumento de Loux a favor do platonismo é 

que, garantindo que as premissas do argumento estejam corretas, ele nos compromete com 

uma teoria dos universais que admite atributos bastante duvidosos14; são eles os atributos 

necessariamente não instanciados. Suponha, por exemplo, o atributo de ser quadrado e 

redondo. Para o argumento de Loux, há uma proposição necessariamente verdadeira segundo 

a qual ser quadrado e redondo é um atributo, daí seguir-se-ia que o atributo em causa existe 

em todos os mundos possíveis. Um atributo necessariamente não instanciado é um atributo 

não instanciado em nenhum mundo possível. Mas qual a função desempenhada por uma 

entidade como essa em nossa ontologia? Quais os motivos que teríamos para postulá-las? 

Acredito que não há tais motivos, ou antes, temos motivos para recusar essas entidades em 

nossa ontologia. A tese central aqui é: se aceitamos o realismo, uma entidade terá de ser ou 

um universal, ou um particular ou uma relação formal, exclusivamente; se uma entidade não 

pertence a nenhuma dessas categorias, então ela não existe. Se as coisas são assim, os 

atributos necessariamente não instanciados, que não se enquadram em qualquer dessas 

categorias, não existem. 

Acredito haver dois grandes grupos de atributos necessariamente não instanciados: (1) 

conjunções de universais não coinstanciáveis, por exemplo, a propriedade de ser quadrado e 
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 Para Frege e para o Ruffino tais atributos não seriam duvidosos. Ao fim dessa seção procurarei responder a 

uma possível objeção vinda deles. 
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redondo, ser humano e cavalo, ser sal e água, ser avô e avó, entre muitos outros15; (2) 

atributos relacionais necessariamente não instanciados, são atributos como ser diferente de si 

mesmo, ser pai de si mesmo, estar longe de si mesmo, entre outros. Pode ser que haja mais 

tipos de atributos necessariamente não instanciados dos quais não estou ciente, mas o 

tratamento que busco dar a esses atributos independe do tipo de atributo necessariamente não 

instanciado que ele é; viso mostrar que tudo o que chamamos de “atributo necessariamente 

não instanciado” está em desacordo com a ontologia realista que postula universais, 

particulares e relações formais e, portanto, tal noção tem de ser recusada se queremos admitir 

uma teoria realista plausível. Gostaria apenas antes falar um pouco sobre os atributos do tipo 

(1), apenas para mostra a estranheza em torno dessas supostas entidades. 

Exemplos desses atributos são aqueles dados acima: a propriedade de ser quadrado e 

redondo, ser humano e cavalo, ser sal e água, ser avô e avó... O que há de comum a esses 

atributos? Acredito que o que há de comum, além do fato trivial de serem atributos 

conjuntivos, é que se tais atributos fossem instanciados contrariariam algum domínio das leis 

da natureza16. ‘Leis’ aqui entendidas de um modo amplo, abarcando, não apenas as leis da 

física, química e biologia, mas também as leis da lógica, da matemática, etc. Por exemplo, se 

houvesse um indivíduo que instanciasse os atributos de ser humano e não humano, então tal 

instanciação estaria desrespeitando certo domínio de leis, a saber, o domínio da lei lógica 

segundo a qual um indivíduo não pode ser P e ¬P. Mas atributos como o de ser humano e 

cavalo não é um atributo que desrespeita às leis da lógica quando instanciado (em mundo 

meramente logicamente possíveis há indivíduos que são humanos e cavalos); tal conjunção de 

atributos desrespeita o domínio das leis biológicas, mais especificamente uma lei biológica 

                                                           
15

 Aqui poderíamos ter também propriedades como a de ser quadrado redondo e triangulo (...), mas podemos 

nos limitar aqui a conjunções com apenas dois membros. 
16

  O problema aqui é que se basta uma propriedade contrariar uma lei da natureza, a restrição fica forte 

demais. Quadrado-redondo, preto-branco são contradições mais fortes que contradições referentes a leis da 

natureza. Esses atributos contrariam a lógica dos sistemas de taxonomia, classificação. 
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muito geral segundo a qual um indivíduo pertence a uma, e somente uma espécie biológica (a 

chamada “barreira das espécies”). Os atributos de ser quadrado e de ser redondo, quando 

coinstanciados, desrespeitam alguma lei da geometria; mas parece que estritamente falando a 

existência de indivíduos que são quadrados e redondos não desrespeita a alguma lei da lógica. 

Ser sal e água é uma conjunção de atributos que quando coinstanciados desrespeitam alguma 

lei química. E assim por diante. 

 Acredito que, uma vez que tais atributos se comportam estranhamente, no sentido em 

que suas instanciações iriam contra uma lei fundamental da realidade (o que os tornar 

necessariamente não instanciados), então temos motivos para recusar tais atributos em nossa 

ontologia. O fato da instanciação de um atributo não estar de acordo com leis fundamentais, 

deve haver algo de errado com o próprio atributo. Acredito que de fato há algo de errado em 

admitir a existência de tais atributos em uma ontologia realista; a partir de agora passo a 

mostrar o que há de errado com eles (acredito que o problema fundamental é da categoria dos 

atributos necessariamente não instanciados, não apenas desse tipo que estou tratando, como já 

dito). 

  

Para mostrarmos o que há de errado com os atributos necessariamente não 

instanciados, primeiramente colocarei o argumento de uma forma geral, para em seguida 

entrar em seus pontos problemáticos. Consideremos inicialmente uma condição necessária 

(provavelmente, não suficiente) para algo ser um universal: ser uma entidade instanciável. 

Logo, ser quadrado satisfaz essa condição necessária para algo ser universal, uma vez que 

várias coisas podem ser quadradas ao mesmo tempo. Mas suponha que exista a propriedade 

de ser quadrado e redondo; ela não é instanciável, consequentemente não será universal, uma 

vez que os universais são instanciáveis. Resta-nos, pois, duas alternativas para um atributo 
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conjuntivo como este (se temos uma ontologia realista): ou ele é uma entidade particular17, ele 

é uma relação formal ou ele é de uma categoria totalmente diferente das admitidas pelo 

realismo. É implausível pensar que tal propriedade é da categoria dos particulares e das 

relações formais18. A terceira opção parece pouco econômica ontologicamente, uma vez que 

estaríamos admitindo uma nova categoria de entidades, e essa categoria não parece ter 

qualquer poder explicativo em nossas teorias. Mas se tal propriedade não é nem universal, 

nem particular, nem uma relação formal e nem temos motivos para pensar que há uma 

categoria totalmente diferente para acomodar esses atributos, temos motivos para pensar que 

tais atributos não existem, pois tudo que existe tem de pertencer a uma, e somente uma, dessas 

categorias (universal, particular ou relação formal), e ainda, exercer alguma função em nosso 

sistema de categorias. O argumento vale para qualquer atributo não instanciável. O que há de 

errado com esse tipo de atributo é, pois, não pertencer a uma dessas categorias que 

supostamente toda entidade deveria pertencer. (Assim como os atributos do tipo (2) e para 

qualquer outro atributo necessariamente não instanciado: eles não pertencem a qualquer 

daquelas categorias e, portanto, parece que podemos recusá-los). 

 Para sustentar o argumento acima temos que responder a uma pergunta: ser 

instanciável é uma condição necessária para algo ser universal? 

 Acredito que a resposta a esta pergunta é sim. Para vermos porque, notemos 

primeiramente que na discussão em torno da categoria dos atributos podemos separar duas 

questões (muitas vezes não separadas): (i) há atributos? Os realistas aristotélicos, platônicos e 

teóricos dos tropos respondem que há, enquanto os demais nominalistas procuram não se 

                                                           
17

 Se consideramos os tipos de entidades que temos chamado de “particular” ao longo da história, não 

encontramos entre elas nada parecido aos atributos necessariamente não instanciados. Eles não são tropos, 

nem substratos nus, nem substância aristotélica, e nem recortes mereológicos. Portanto, não se enquadra em 

nenhuma das candidatas a categoria dos particulares. 
18

 Dependendo de uma teoria sobre universais, seja ela realista ou nominalista, haverá determinadas relações 

ditas “formais”. Aqui menciono relações formais que são aceitas por realistas. Mas podemos mencionar aqui 

outras relações desse tipo admitidas por teorias nominalistas: assemelhar-se a e ser membro de; relações 

admitidas pelos nominalistas da semelhança e pelos nominalistas das classes, respectivamente. 
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comprometer com a categoria dos atributos (sejam particulares ou universais). (ii) Os 

atributos são universais? Os realistas (aristotélicos e platônicos) respondem que sim, enquanto 

o teórico dos tropos responde que não. Parece que todos os envolvidos na discussão admitem 

que os universais, se existem, são entidades instanciáveis (relações, propriedades e tipos); 

porém, os nominalistas recusam a existência desse tipo de entidade, enquanto os realistas 

admitem-nas em sua ontologia. Em relação aos particulares, quando consideramos o 

nominalismo e o realismo encontramos uma maior variedade deles: teorias como o 

nominalismo da semelhança admitem apenas indivíduos (eu, esse folha de papel, o IFCS etc.) 

como particulares; o nominalismo dos tropos e a teoria aristotélica das quatro categorias 

admitem atributos particulares, por vezes chamados tropos. Há também teorias sobre os 

particulares que postulam a existência de um substrato nu, que seria o fundamento da 

diferença entre os indivíduos. A categoria dos particulares é, portanto, mais difusa do que a 

dos universais: há uma maior unidade entre as entidades que compõem a categoria dos 

universais do que entre as que compõem a categoria dos particulares. Contudo, para uma 

teoria específica dos particulares teremos uma categoria bem definida: para o nominalismo da 

semelhança, por exemplo, os particulares são qualquer recorte mereológico que podemos 

fazer da realidade. Mas em relação aos universais, independente da teoria que aceitemos, seja 

nominalista ou realista, admitimos, para começo de discussão, que os universais são entidades 

multiplamente instanciáveis (em um sentido mínimo). Mas em relação aos particulares não há 

como dar uma caracterização mínima para começar o debate em relação a eles, sem já 

estarmos de acordo com uma teoria específica dos particulares. Portanto, uma caracterização 

de universais como entidades instanciáveis é teoricamente neutra, de modo que isso justifica, 

ou pelo menos nos dá um bom motivo para pensar que ser instanciável é uma condição 

necessária para algo ser um universal. As entidades que não são universais serão particulares 
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ou serão relações formais, essas duas últimas sendo mais difíceis de ter uma caracterização 

teoricamente neutra. 

 Temos que salientar aqui que não podemos caracterizar os particulares como entidades 

não universais, isso porque muitos filósofos estão dispostos a admitir as chamadas “relações 

formais”; essas não seriam suscetíveis de serem categorizadas como universais ou como 

particulares; mas ainda sim teríamos que admitir (de alguma forma) tais entidades em nossa 

ontologia pelo fato delas terem um papel fundamental em nossas teorias. Exemplos dessas 

relações formais são a instanciação, identidade, dependência, entre outras. Consideremos a 

relação de instanciação. Tal relação tem um papel fundamental em uma ontologia realista: é a 

relação que há entre universais e particulares; ela é, portanto a relação entre duas categorias 

ontológicas distintas. Mas se admitimos que tal relação é universal, estaremos sujeitos, por 

exemplo, à regressão de Bradley (discutida no capítulo 1). Dizer que ela é particular é errado 

uma vez que ela ocorre entre vários pares de entidades. Portanto, teríamos que admitir tais 

relações como um fato bruto do mundo. Assim, se tais filósofos estão certos, não é plausível 

dizer que tudo aquilo que é universal é um particular, mas teríamos de admitir também as 

relações formais como uma entidade não universal. Mas isso não é problema para o meu 

argumento, pois penso que os atributos necessariamente não instanciados não são relações 

formais também. O motivo para pensar isso é o simples fato de que se tais atributos existem, 

não têm qualquer papel fundamental em nossa ontologia como supostamente têm as relações 

formais para a ontologia realista. Eles não são capazes de exercer alguma função em um 

sistema de categorias como o fazem as relações formais. No caso da instanciação, para a 

ontologia realista, ela tem um papel fundamental na medida em que ela relaciona entidades de 

duas categorias ontológicas diferentes, da categoria dos universais e da categoria dos 

particulares. 



46 

 

 Acredito, portanto, que de fato uma condição necessária para algo ser universal é ser 

instanciável, pelo motivo simples de ser uma caracterização neutra a qualquer teoria no debate 

sobre os universais, seja uma teoria realista, seja uma teoria nominalista.  

 

Passemos agora a uma possível objeção de Loux. A objeção seria a seguinte: não 

existindo em qualquer mundo possível, porque então temos a intuição de que a frase ‘o 

quadrado redondo é um atributo’ expressa uma proposição necessariamente verdadeira? – que 

aquela frase é necessariamente verdadeira é uma das premissas do seu argumento! Esse 

atributo, poderia argumentar Loux, apesar de não ser instanciável, tem de existir de alguma 

forma para que a proposição expressa por aquela frase seja verdadeira; e mais, em todos os 

mundos possíveis. E uma vez que tal atributo existe de alguma forma em algum mundo, 

parece absurdo dizer que ela não existe dessa mesma forma nos demais mundos possíveis. De 

modo que teríamos que admitir a existência necessária de atributos necessariamente não 

instanciados, como por exemplo, a do atributo de ser quadrado e redondo. 

A minha resposta é que ou tal proposição ou é falsa, ou não tem valor de verdade, mas 

não é, de modo algum, verdadeira. Se tenho motivos para pensar que a propriedade de ser 

quadrado e redondo não existe, então posso acreditar que a expressão predicativa “ser 

quadrado e redondo” falha em expressar algum atributo. Se tal expressão não consegue 

expressar alguma propriedade existente, então a frase “ser quadrado e redondo é um atributo” 

ou expressará uma proposição falsa, ou expressa uma proposição que não tem valor de 

verdade. Isso dependerá da nossa teoria acerca das frases sobre entidades não existentes: elas 

são falsas ou simplesmente não têm valor de verdade. 

É importante notar aqui que há uma diferença fundamental entre predicados e 

atributos. Não se segue que para todo predicado com sentido há um atributo correspondente. 

Isso mostra o paradoxo de Russell em relação à propriedade de não instanciar a si mesmo. Há 



47 

 

também a interpretação da discussão de Wittgenstein do predicado “jogo”, segundo a qual não 

é necessário que tenhamos um atributo universal para cada predicado da linguagem19. 

Constatamos que a frase “quadrado redondo é um atributo” tem uma estrutura sintática 

perfeita, porém, podemos acreditar, ocorre nela um predicado que não expressar qualquer 

atributo de fato existente. Não parece, portanto, que uma frase como aquela deva ser tomada 

como verdadeira, precisamos de um bom motivo para pensar isso, e acredito que tal motivo 

não há. 

Outra pergunta que Loux poderia fazer é: mas então não seria verdadeira a frase 

“quadrado redondo não é universal”? A resposta obvia é que sim. A frase tem que ser 

verdadeira. Entretanto a sua verdade não pressupõe que exista a propriedade em causa. Da 

mesma forma que a verdade da frase “Pégaso não existe” não pressupõe a existência de 

Pégaso. 

 

Uma última objeção em relação ao tópico sobre atributos necessariamente não 

instanciados que gostaria de considerar é uma vinda da filosofia de Frege20. Pode-se querer 

entender aquilo que tenho chamado de “atributos” como o que Frege chama de “conceitos” ou 

“funções”. “Um conceito”, diz Frege, “é a referência de um predicado; um objeto é algo que 

nunca pode ser a referência de um predicado, mas pode ser a referência de um sujeito21” (p. 

60). Segue-se disso e mais o critério extensional de Frege que o conjunto de conceitos é 

idêntico ao conjunto de predicados com extensões diferentes. E se de fatos os conceitos de 

Frege são idênticos ao que chamo “atributo” nesta dissertação, segue-se que teríamos uma 

propriedade correspondente para cada predicado extensionalmente diferente. O critério de 

identidade de atributos será, portanto, extensional. Segundo Frege, quanto mais bem 

delimitado é um conceito, mais ele merece o status de conceito. O critério para delimitação 
                                                           
19

 Ambos tratados no capítulo 1. 
20

 Baseio-me aqui no texto de Frege “On Concept and Object”. 
21

 Tradução minha. 
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também é extensional. Um conceito associa a todo objeto um valor de verdade; quando 

sabemos determinar para cada objeto qual o valor de verdade que um conceito associa, o 

conceito será bem delimitado. Um conceito que associa sempre o verdadeiro ou sempre o 

falso é bem delimitado, pois sabemos para cada objeto qual o valor de verdade que o conceito 

lhe associa. Um conceito que associa para todo objeto o falso (o equivalente a nossos 

atributos necessariamente não instanciados, se atributos são iguais a conceitos) seria melhor 

delimitado do que um conceito como o de vermelho, uma vez que não conseguimos dizer para 

cada objetos se este último conceito (vermelho) lhe associa o verdadeiro ou o falso. Portanto, 

o conceito de quadrado e redondo, uma vez que ele associa para todo objeto o falso, é mais 

bem delimitado do que o conceito de vermelho. Dessa forma, os nossos atributos 

necessariamente não instanciados não seriam duvidosos como coloquei inicialmente, mas são 

tanto quanto, ou até mais respeitáveis do que alguns atributos contingentemente instanciáveis 

– uma vez que são mais bem delimitados. 

Tenho dúvidas de se a teoria de Frege deva ser levada seriamente em ontologia. Tal 

teoria tem um enfoque na linguagem, e se a tomamos como uma teoria ontológica teríamos 

algumas consequências desastrosas. Primeiramente teremos o problema dos atributos 

coextensionais. Consideremos, por exemplo, os atributos ter coração e ter rins. 

Supostamente, as criaturas que têm rins também têm coração (vice-versa). Se esse é o caso, 

então, dado o critério de identidade de Frege, ter rins é o mesmo atributo do que ter coração. 

O mesmo ocorrerá em relação aos atributos necessariamente não instanciados: a teoria de 

Frege não recusaria a existência desse tipo de entidade, mas dado seu critério de identidade 

extensional, somos obrigado a tomar todos os atributos desse tipo como sendo o mesmo 

atributo. Por exemplo, os atributos de ser quadrado e redondo e o atributo de ser humano e 

cavalo são os mesmos atributos, uma vez que têm a mesma extensão. Dessa forma, ao mesmo 
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tempo que uma teoria como essa admitiria atributos necessariamente não instanciados, 

tomaria a todos eles como sendo o mesmo atributo. O que parece uma má consequência. 

O problema disso é que em ontologia gostaríamos de tomar os atributos coextensionais 

como atributos diferentes. Admitamos a existência dos atributos de ser cavalo alado e de ser 

unicórnio. Tais atributos não têm instâncias. Mas intuitivamente, quando consideramos as 

condições que uma entidade tem de satisfazer para instanciar tais atributos vemos que as 

condições são diferentes nos dois casos: para uma entidade ser cavalo alado ela tem que 

instanciar tanto o atributo de ser cavalo, quanto o atributo de ter asas; para uma entidade ser 

unicórnio tem que ser cavalo e ter um único chifre em espiral. Uma vez que as condições que 

devem ser satisfeitas para uma entidade ser cavalo alado e uma entidade ser unicórnio são 

diferentes, parecem que tais atributos também são diferentes. Não parece que o fato de tais 

atributos não terem instâncias torná-los-ia o mesmo atributo, mas antes, eles parecem 

atributos diferentes mesmo que para toda entidade que instancia um instancie também o outro 

(como no exemplo das criaturas com rins e das criaturas com coração). Neste ponto, a teoria 

de Frege postularia menos entidades do que precisamos em ontologia. 

Uma objeção a isso é dizer que Frege postula os sentidos justamente para marcar a 

distinção entre, por exemplo, criaturas com rins e criaturas com coração. Extensionalmente os 

conceitos de criaturas com rins e criaturas com coração são os mesmos, entretanto 

intensionalmente (os sentidos dos conceitos) são diferentes. Acredito que tal objeção não seria 

capaz de salvar a teoria de Frege do problema da coextensionalidade. Isso porque o seu 

critério de identidade dos conceitos é extensional: dois conceitos são o mesmo conceito se 

suas extensões são as mesmas. De modo que os sentidos não têm alguma relação relevante 

com a identidade dos conceitos. 

A teoria de Frege ainda postula mais entidades do que precisamos. Tal teoria, se 

entendida como teoria ontológica além de linguística não teria como barrar a existência de 
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atributos estranhos e inúteis como o expresso pelo predicado “verzul”, além dos nossos 

atributos necessariamente não instanciados. Podemos ter motivos em ontologia para postular 

as entidades expressas por predicados como “verzul” ou por expressões predicativas “ser 

quadrado e redondo”, mas não temos que aceitar a existência desses atributos baseados numa 

teoria sobre a linguagem. 

Acredito, portanto, que não devemos tomar a teoria dos conceitos de Frege como 

parâmetro para decidir quais atributos realmente existem. Enquanto uma teoria ontológica, tal 

teoria parece sofrer de problemas insolúveis. Assim, apesar de Frege ter uma justificativa para 

aceitar que os conceitos que associam o falso a todo objeto são mais bem delimitados do que 

os conceitos que associam objetos ora ao verdadeiro, ora ao falso e, portanto, teriam mais o 

direito ao status de conceito, não temos motivos para pensar que a teoria de Frege é uma boa 

teoria enquanto uma teoria ontológica. De tal forma que podemos aceitar que o conceito de 

quadrado redondo merece mais o status de conceito que ser vermelho, segundo o critério de 

Frege; mas não precisamos aceitar a tese de que os atributos como o de ser quadrado e 

redondo merecem mais serem chamados de “atributos” do que atributos como o de ser 

quadrado.  

 

A essa altura, uma analogia que se pode fazer é a seguinte. Postular atributos 

necessariamente não instanciados para explicar a natureza da realidade (daquilo que é e o que 

pode ser), parece o mesmo que postular a existência da farinha para explicar a natureza do 

sorvete, sendo que a farinha não é um ingrediente do sorvete. A analogia parece proceder22. 

 

 

 

                                                           
22

 A analogia é de Donagan (1963, p. 240). 
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2.4 Conclusão 

 

 Acredito que os argumentos de Casullo contra Loux são contundentes. Eles mostram 

que os argumentos de Loux não provam nem que a certa classe de universais que estão de 

acordo com a teoria aristotélica, nem que há uma classe deles que está de acordo com a teoria 

platônica. Mesmo que consigamos responder aos argumentos de Casullo, acredito que a teoria 

de Loux se compromete desnecessariamente com uma classe de atributos, a classe dos 

atributos necessariamente não instanciados. Procurei mostrar que, sendo realistas, temos 

motivos para recusar a existência desse tipo de entidade. O fundamental do argumento é 

mostrar que tais atributos não pertencem a nenhuma das categorias às quais, segundo uma 

ontologia realista, uma entidade deveria pertencer; concluindo que, temos motivos para 

rejeitar a existência dos atributos em causa. Uma saída para essa conclusão é postular uma 

nova categoria de entidades para alojar tais atributos, mas penso que isso é uma total falta de 

parcimônia ontológica. Sendo o critério de economia ontológica um importante guia em 

ontologia. 
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3 DAVID ARMSTRONG E A RECUSA DE UNIVERSAIS NÃO INST ANCIADOS 

 

Resumo 

Neste capítulo procurarei, primeiramente, explicar em linhas gerais a teoria dos universais de 
Armstrong. Após isso, procurarei colocar algumas objeções a essa teoria. Por fim, procuro 
tratar dos argumentos de Armstrong contra o platonismo. 
 

3.1 Introdução: teoria dos universais de Armstrong 

 

Um tópico importante desta dissertação é a recusa de atributos universais não 

instanciados, ou seja, de atributos contingentemente não instanciados. Tal recusa é 

proeminentemente feita por David Armstrong (1978a, 1978b e 1989). Uma vez que 

Armstrong nega a existência de atributos contingentemente não instanciados, obviamente 

negará que existam atributos necessariamente não instanciados. (Os atributos necessariamente 

não instanciados foram tratados no nosso tópico sobre Michael Loux e sua defesa de atributos 

necessariamente não instanciados; e como foi visto, procurei recusar a existência desse tipo de 

entidade). Tratar dos argumentos de Armstrong aqui é importante, uma vez que esse autor é a 

maior referência na discussão contemporânea sobre atributos universais não instanciados. 

Para começarmos, falemos da ontologia de Armstrong em linhas gerais. Uma primeira 

característica é que a sua ontologia tem duas categorias fundamentais, os universais e os 

particulares. Os particulares instanciam universais de primeira ordem; por sua vez, os 

universais de primeira ordem instanciam universais de segunda ordem, os universais de 

segunda ordem instanciam universais de terceira ordem, e assim por diante. A sua teoria dos 

universais é aristotélica, na medida em que os universais são entidades ontologicamente 

dependentes da existência de suas instâncias e, portanto, não existem não instanciadamente. 

Armstrong defende que em alguma medida os universais têm localização espaciotemporal: 

eles estão totalmente presente onde quer que estejam suas instâncias (1989, pp. 98-9). 
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Armstrong se considera um naturalista. Para ele, a tese fundamental do naturalismo é a de que 

tudo que existe tem existência espaciotemporal e também é causalmente eficaz. Armstrong 

tenta então aliar o naturalismo filosófico ao realismo dos universais, e acredita que a teoria 

aristotélica dos universais é a forma de se fazer isso. A teoria platônica, uma vez que admite 

entidades transcendentes (não espaciotemporais), está em desacordo com o naturalismo 

filosófico. 

Armstrong, portanto, acredita que os universais são governados pelo que ele chama de 

“princípio de instanciação”. As propriedades que existem são propriedade de algum 

particular, e as relações que existem são relações que se dão entre dois, três, ou mais 

particulares. Mas o princípio de instanciação não esta restrito ao tempo presente: passado, 

presente e futuro são tomados como igualmente reais23, de modo que uma propriedade não 

precisa estar presentemente instanciada. 

Lembrando aqui que Armstrong recusa a existência dos tipos, ou substâncias 

secundárias; ele pensa que tais atributos podem ser reduzidos a universais mais básicos, a 

saber, a propriedades universais conjuntas (1978b, 61-7). Por exemplo, o tipo humano (homo 

sapiens) se reduz a ser racional, bípede, implume, etc. (supondo serem estas propriedades 

essenciais ao tipo humano). Portanto, os atributos para Armstrong se restringem a 

propriedades e relações universais. 

A ontologia de Armstrong admite ainda uma terceira categoria de entidades, os 

chamados “estados de coisas”. O estado de coisas de a instanciando F tem o particular a e o 

universal F como constituintes. Há também o que se pode chamar de “estado de coisas de 

ordem superior”, em contraposição àquele primeiro, que seria um estado de coisas de primeira 

                                                           
23

 Armstrong parece, portanto, sustentar uma teoria B do tempo que defende que todos os momentos do 

tempo são igualmente reais. Essa teoria se contrapõe à teoria A do tempo, que defende, na sua versão radical, 

que o presente é real enquanto os outros momentos não são (presentismo), ou, numa versão mais fraca, que o 

presente é “mais” real do que o passado e futuro, apesar desses também serem em alguma medida reais. Mais 

adiante veremos que há problemas graves para a teoria de Armstrong se a aliamos ao presentismo, temos 

consequências indesejadas enquanto as teorias platônicas não têm esse problema, ela pode estar aliada a 

qualquer teoria do tempo (pelo menos as teorias B e A). 
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ordem. Um estado de coisas de segunda ordem seria constituído de um universal de primeira 

ordem e um universal de segunda ordem, por exemplo, o estado de coisas constituído pelo 

universal vermelho e o universal de segunda ordem de ser uma cor, tem a propriedade de ser 

vermelho (universal de primeira ordem) e a propriedade de ser uma cor (universal de segunda 

ordem) como constituintes. 

Portanto, a ontologia de Armstrong admite dois tipos de particulares. Armstrong 

chama a tais particulares de “thick particulars” e “thin particulars”24. Um thin particular é o 

particular que instancia universais, é uma espécie de particular nu (particular sem qualquer 

propriedade). Um thick particular é um estado de coisas composto por um thin particular 

mais a conjunção das propriedades intrínsecas instanciadas pelo thin particular. Por exemplo, 

o indivíduo Sócrates é um thick particular, que é composto por um thin particular e as 

propriedades de ser filósofo, ser sábio25, etc., aderidas ao thin particular. Em certo sentido, os 

estados de coisas (thick particulars) são as entidades mais fundamentais da realidade, uma 

vez que particulares (thin particulars) e universais só são separáveis pelo pensamento. Ou 

dito de outra forma, não há um mundo possível (não meramente possível) no qual há um thin 

particular sem suas propriedades intrínsecas, nem propriedades sem estarem aderidas ao thin 

particular. Ou ainda, separar essas duas entidades seria uma espécie de abstração viciosa. Diz 

Armstrong “I take it to be of the essence of particularity and universality that they are found 

only in states of affairs. The Principle of Instantiation, and the Rejection of Bare Particulars, 

are, I think, necessary truths” (1983, p. 84). 

 Quanto à questão de saber como conhecemos os universais, Armstrong pensa que 

conhecemos tais entidades somente a posteriori. Armstrong diz “If it can be proved a priori 

that a thing falls under a certain universal, then there is no such universal (1978b, p. 11). Por 

exemplo, se sabemos que Sócrates é humano e somos bons conhecedores da língua 

                                                           
24

 Mantenho aqui os termos em inglês, pois não tenho uma boa tradução para o português de tais termos. 
25

 Supondo que essas propriedades são propriedades intrínsecas e constituidoras do indivíduo Sócrates. 
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portuguesa, então saberemos a priori que a expressão predicativa “não é elefante” se aplica a 

Sócrates; mas tal expressão predicativa não denota ou expressa um universal realmente 

existente. A descoberta de quais são os universais realmente existentes é uma tarefa do que 

Armstrong chama de “ciência total”, que é a soma de todas as investigações científicas acerca 

da natureza das coisas (1978, p. 8). 

 Na ontologia de Armstrong os universais têm duas funções fundamentais: (1) Eles são 

o fundamento da semelhança objetiva entre os indivíduos, e (2) eles são o fundamento dos 

poderes causais dos indivíduos. 

Com (1) Armstrong pensa que se dois particulares instanciam um universal, então tais 

particulares são genuinamente semelhantes em algum aspecto. Um problema neste caso será o 

fato de Armstrong usar a sua noção de similaridade genuína para recusar que alguns 

universais existam, o que parece constituir um raciocínio a priori (Oliver, 1996, pp. 30-1). 

Por exemplo, Armstrong argumenta contra a existência de universais negativos e disjuntivos 

recorrendo a tal noção. No caso dos universais negativos o seu argumento é o seguinte. É 

implausível pensar que particulares se assemelham em serem ¬ P; por exemplo, eu e o cristo 

redentor nos assemelhamos em não sermos elefante cor-de-rosa, mas não parece haver um 

universal genuíno instanciado por nós dois, a saber, a propriedade de não ser um elefante cor-

de-rosa (Armstrong, 1978b, p. 23). 

 (2) permite a Armstrong excluir alguns universais indesejáveis em sua ontologia, e 

ainda, lhe permite propor as condições de identidade para as propriedades. A forma pela qual 

as propriedades fundamentam os poderes causais dos indivíduos é a seguinte. As conexões 

causais são conexões sujeitas a regras gerais (Armstrong 1978b, p. 44); uma causa terá certos 

efeitos em virtude de certos atributos seus. Para Armstrong, existem apenas os atributos 

capazes de fundamentar os poderes causais das coisas. Dado que os universais têm efeitos 

causais, Armstrong tem uma forma de excluir certos universais de sua ontologia, o universais 
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negativos e disjuntivos, e propriedade de ser idêntico a si mesmo e a propriedade da 

existência. Quanto à propriedade de ser idêntico a si mesmo, (1) conhecemos tal propriedade 

a priori, (2) ela não tem eficácia causal e, portanto, segundo Armstrong, devemos recusar a 

existência de tal propriedade. 

 As condições de identidade para universais propostas por Armstrong são, portanto, as 

seguintes: (a) os poderes dos particulares são determinados pelas suas propriedades; (b) toda 

propriedade provê algum poder aos particulares que instanciam tal propriedade; (c) uma 

propriedade provê o mesmo poder a qualquer particular que a instancie; (d) as propriedades 

diferente provêm poderes diferentes aos particulares que as instanciam. Tais condições são 

defendidas por Armstrong de uma forma pragmática apenas (1978b, 43-4). 

 O problema central que acredito haver nessas condições de identidade para 

propriedades proposta por Armstrong, é que elas excluem de nossa ontologia, sem qualquer 

argumentação, as propriedades de entidades abstratas. Podemos ter motivos para recusarmos 

que existem tais entidades, mas não podemos recusá-las simplesmente porque a sua não 

existência é implicada pela nossa teoria. Temos que ter algum motivo teoricamente 

independente. 

 Armstrong tem dois argumentos principais a favor de universais, são eles: 

(1) O argumento do problema dos universais. Armstrong diz: “Its premiss is that many 

different particulars can all have what appears to be the same nature... The conclusion o of the 

argument is simply that in general this appearance cannot be explained away, but must be 

accepted. There is such a thing as identity of nature” (1978a, p.xiii). Ou seja, muitos 

particulares parecem ter a mesma natureza, por exemplo, em ambos terem a mesma carga 

elétrica; temos, pois, motivos para pensarmos que tais particulares possuem uma mesma 

propriedade. 
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(2) O argumento do compromisso ontológico de termos singulares e quantificadores de 

propriedades. Armstrong argumenta que há certas frases nas quais ocorrem termos singulares 

abstratos e variáveis de propriedades que nos comprometem com a existência de 

propriedades. Exemplo dessas frases cuja verdade parece nos comprometer com a existência 

de universais são (a) o vermelho é uma cor e (b) O vermelho se assemelha mais à cor-de-rosa 

do que ao azul26. 

 

3.2 Alguns problemas para a teoria dos universais de Armstrong 

 

 O primeiro problema que parece haver na teoria de Armstrong é quanto à relação de 

estar completamente presente no mesmo lugar que. Esse problema foi detectado por Lowe 

(2006, p. 24). Para vermos onde está o problema, consideremos dois indivíduos a e b; ambos 

instanciam a propriedade F. Segundo a teoria de Armstrong, tal propriedade F está 

completamente presente nos indivíduos a e b. Armstrong admite que a relação em causa não 

nos é intuitiva. Mas isso não seria um problema na medida em que nossa intuição é moldada a 

partir de particulares, os quais não podem estar completamente presentes em dois lugares ao 

mesmo tempo. O problema é que não é uma mera questão de intuição. Parece haver algo 

errado com a ideia de que uma entidade, seja ela universal ou particular, esteja completamente 

presente em dois lugares ao mesmo tempo. Isso porque a relação de estar completamente 

presente no mesmo lugar que é uma relação de equivalência e, portanto, uma relação 

simétrica e transitiva. Suponha que o indivíduo a instancia exatamente a mesma propriedade 

F que o indivíduo b. Logo, pela transitividade e simetria da relação de estar completamente 

presente no mesmo lugar que, se F está completamente presente no mesmo lugar que a e F 

está completamente presente no mesmo lugar que b, segue-se que a está completamente 
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 Ver seção 3 do capítulo 1. 
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presente no mesmo lugar que b. O que é uma conclusão absurda, dado que a e b são 

particulares. 

 Uma resposta de Armstrong poderia ser dizer que a relação de estar completamente 

presente no mesmo lugar que não é uma relação de equivalência, mais especificamente, não 

seria uma relação simétrica. Do fato do universal F estar completamente presente no mesmo 

lugar que a, não se segue que a está completamente presente no mesmo lugar que F. Um 

motivo para se pensar isso é o fato de que o universal F está também completamente presente 

no mesmo lugar que b. 

 Essa resposta é claramente uma petição de princípio; deveria ser mostrado que o 

universal F está completamente presente no mesmo lugar que a e b, sem que a e b estejam 

completamente presente no mesmo lugar que F. No caso de dois particulares concretos, 

quando dizemos que a está completamente presente no mesmo lugar que b, temos que admitir 

que b está completamente presente no mesmo lugar que a. Quando consideramos apenas 

particulares, a relação de estar completamente presente no mesmo lugar que é uma relação 

simétrica. Por que no caso de um universal seria diferente? Se é diferente nesse caso, isso é 

que deveria ser mostrado. 

 Outra alternativa de resposta seria dizer que não é o universal que está completamente 

presente onde estão as suas instâncias, mas uma parte do universal. Por exemplo, não é o 

universal F que está completamente em a e b, mas uma parte de F. Essa não é uma boa saída 

porque podemos ainda perguntar o que faz de cada uma daquelas partes do universal F, uma 

parte do universal F. 

Quanto à localização espacial, a teoria platônica é bizarra, na medida em que postula 

entidades não espaciais. Para tal teoria, os universais existem, mas não existem em algum 

lugar. Mas essa não parece uma bizarrice maior do que a de dizer que os universais estão 

completamente presentes no mesmo lugar que suas instâncias. Pelo contrário, a bizarrice é 
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menor na medida em que não temos aquele absurdo gerado pela relação de estar 

completamente presente no mesmo lugar que, quando esta se dá entre universais e 

particulares, como vimos. 

 

 A base do segundo argumento que se levanta contra a teoria de Armstrong se encontra 

em Fales27 (1990, p. 158). O argumento é o seguinte. Suponha que o presentismo esteja 

correto, isto é só o momento presente realmente existe. Nestas condições é plausível pensar 

que aquilo que existe efetivamente, existe no presente. Dessa forma, consideremos um 

universal qualquer U. Dado que para teoria aristotélica dos universais um universal depende 

de suas instancias espaciotemporais, então, em alguma medida, os universais serão 

espaciotemporais. De tal modo, os universais existem apenas se forem instanciados. 

Suponhamos que em um momento T0, U está instanciado apenas pelos indivíduos a e b. Logo, 

em T0 o universal U existe. Imagine agora uma situação em T1 na qual b deixa de existir, mas 

a continua existindo. Nesta situação o universal U continua existindo. Mas se em um 

momento T2 a deixa de existir, então temos de aceitar que o universal U deixou de existir. O 

estranho disso é o fato de na situação descrita, o desaparecimento de uma instância é 

suficiente para fazer desaparecer o universal. A pergunta é: por que a existência de uma 

instancia seria suficiente para o universal continuar existindo? Pior ainda fica quando 

imaginamos uma situação em T3 na qual surge um indivíduo c que instancia U. Temos que 

admitir nesse caso que o universal volta a existir depois de ter deixado de existir com o 

desaparecimento de b. Isso é bastante contraintuitivo. 

 Podemos talvez objetar que o universal não deixou de existir em T2. Isso talvez fosse 

uma resposta de Armstrong, uma vez que segundo ele, um universal que existe deve estar de 

acordo com o princípio da instanciação, mas não precisa estar presentemente instanciado, ou 
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 O argumento como será posto não é totalmente fiel ao argumento de Fales, mas contém elementos 

importantes extraídos desse. 
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seja, pode ter sido instanciado ou vir a ser instanciado (1989, pp. 75-6). Mas aliando uma 

teoria presentista do tempo ao princípio de instanciação, é implausível pensar que o universal 

U existe em T2. 

 Armstrong pode aceitar outra teoria do tempo; aliás, o presentismo não é uma das 

terias mais aceitas. Dentro de uma teoria B do tempo, na qual todos os momentos são 

igualmente reais, o princípio de instanciação pode ser sustentado sem muitos problemas. Mas 

a questão aqui não é saber se há alguma teoria do tempo que seja compatível com o princípio 

em causa. A questão é que tal princípio parece nos comprometer com alguma teoria do tempo 

ou, pelo menos, com a recusa de uma das teorias, a saber, o presentismo. O que há de errado 

com isso? Parece preferível ter uma teoria dos universais compatível com qualquer teoria do 

tempo, do que ter uma que nos comprometa com alguma teoria do tempo. E esse é o caso da 

teoria platônica: podemos defender uma teoria platônica dos universais, mesmo que tenhamos 

uma teoria presentista do tempo. Uma vez que os universais platônicos não são entidades 

espaciotemporais, não enfrentará problemas relacionados a teorias do tempo. Acredito que 

essa é uma grande vantagem da teoria platônica em relação à teoria aristotélica. 

 Apenas para resumo dessa secção, acredito que tais argumentos são fortes argumentos 

a favor da teoria platônica em relação à teoria aristotélica. Mas tais argumentos somente 

devem ser aceitos com a suposição adicional de que precisamos admitir universais em nossa 

ontologia. Dada tal suposição, acredito que uma teoria platônica dos universais é preferível a 

uma teoria aristotélica. 

 Vejamos agora os argumentos de Armstrong contra atributos contingentemente não 

instanciados, logo, contra as teorias platônicas dos universais. 
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3.3 Universais não instanciados? 

 

 Armstrong (1989, p. 76) afirma que a posição filosófica que admite a existência de 

atributos contingentemente não instanciados (ou apenas, “universais não instanciados”, como 

Armstrong os chama) é o platonismo. 

 Armstrong dá a seguinte caracterização do platonismo: 

Once you have uninstantiated universals you need somewhere special to put 
them, a "Platonic heaven," as philosophers often say. They are not to be 
found in the ordinary world of space and time. And since it seems that any 
instantiated universal might have been uninstantiated –for example, there 
might have been nothing past, present, or future that had that property – then  
if uninstantiated universals are in a Platonic heaven, it will be natural to 
place all universals in that heaven. The result is that we get two realms: the 
realm of universals and the realm of particulars, the latter being ordinary 
things in space and time. Such universals are often spoken of as 
transcendent. (...) Instantiation then becomes a very big deal: a relation 
between universals and particulars that crosses realms (1989, p. 76). 

 

 Acredito que tal caracterização do platonismo é na verdade uma caricatura. Um 

platônico não precisa postular um céu para alojar os universais. Quando dizemos que os 

universais não são espaciotemporais, queremos dizer que eles não estão em algum lugar e 

algum tempo. Dessa forma não precisamos postular um lugar para aloja-los, isso seria já 

contrariar uma teoria platônica dos universais, que diz que universais são entidades não 

espaciais. A noção de algo está em algum lugar, mesmo que um lugar especial, já pressupõe 

que esse algo é espacial. Se a noção de algo estar em algum lugar não for entendida assim, 

não sei como deveríamos entendê-la. Se algum platônico defende isso, parece o caso do 

próprio Platão, acredito que está defendendo uma posição autocontraditória. 

 Portanto, não precisa haver uma realidade das entidades não espaciotemporais e outra 

para as entidades espaciotemporais. Precisamos de uma realidade apenas, e esta contém 

entidades espaciotemporais e não espaciotemporais. Dessa forma, a relação entre entidades 

particulares e universais não é uma relação que se dá entre duas realidades distintas como 



62 

 

afirma Armstrong na passagem acima, mas antes, é uma relação que se dá entre dois tipos 

distintos de entidades: espaciotemporais e não espaciotemporais. 

 Armstrong poderia objetar que é algo bizarro admitir entidades que não estão em lugar 

algum. Eu concordaria com Armstrong que esse tipo de entidade é bizarra, mas objetaria que, 

uma vez admitido que precisamos de universais, admitir tais entidades é menos bizarro que 

admitir entidades que estão totalmente presentes em cada uma de suas instâncias 

espaciotemporais, o que Armstrong sustenta em relação aos seus universais. A posição de 

Armstrong é mais bizarra na medida em que a relação de estar completamente presente em 

cada uma de suas instâncias que, por exemplo, tem o universal U com suas instâncias, gera o 

absurdo de as instâncias de U estarem completamente presentes no mesmo lugar. 

Gostaria de passar a discutir agora alguns argumentos de Armstrong contra o 

platonismo. O primeiro deles é o chamado “argumento do significado dos termos gerais” 

(1978a, 1989). Esse argumento se encontra na República de Platão (595, trans. F. M. 

Cornford, apud, Armstrong, 1989). Esse argumento já foi discutido no primeiro capítulo, mas 

vale lembrar aqui as conclusões a que cheguei e também que estou totalmente de acordo com 

Armstrong quanto a esse ponto. Acredito que o argumento não é bom devido ao fato de 

pressupor a tese de que para todo termo geral com significado há algo no mundo que 

corresponde a esse significado. Problemas a tal tese é posta pelo paradoxo de Russell, pela 

discussão do predicado “jogo” de Wittgenstein. 

Outro argumento a favor de universais não instanciados que Armstrong (1997, p. 38) 

discute é o argumento que se baseia em possibilidades empíricas não efetivadas. O exemplo 

que Armstrong dá é o seguinte. Sabemos que certas estruturas químicas fazem de certas 

substâncias um poderoso solvente. Parece possível que manufaturássemos um composto 

químico dotando-lhe de tal estrutura. Além disso, parece possível que tal composto nunca 

tenha sido produzido. Um químico consegue se referir perfeitamente a tal estrutura, apesar de 
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não haver porções da substância que teria tal estrutura. Outro exemplo que podemos dar é o 

seguinte. Imagine que seja possível fisicamente produzirmos um elemento químico com 

massa atômica 250, e suponha também que tal elemento nunca foi nem será produzido. 

Nesses dois casos teríamos motivos para postularmos universais não instanciados? No 

segundo caso, por exemplo, teríamos que postular a propriedade de ter massa atômica 250? 

A resposta de Armstrong é que nesses casos temos uma pseudo-referência. No caso dos 

particulares, a pseudo-referência é comum. Por exemplo, podemos falar de certos encontros 

que nunca aconteceram e de suas consequências. Contudo, não teríamos que dar um status 

ontológico para esse encontro, assim como não precisamos dar esse status ao atual rei da 

França. Assim, não temos que ter qualquer compromisso com a existência daquela estrutura 

ou com a propriedade de ter massa atômica 250. 

Acredito que o argumento de Armstrong aqui tem alguma força. Entretanto, quando 

tratarmos do tópico sobre leis da natureza e universais não instanciados, acredito que teremos 

um argumento forte contra Armstrong nesse ponto. Armstrong, como veremos, defende que 

as leis da natureza são relações entre universais. Michael Tooley (1987) tem um argumento a 

favor da ideia de que precisamos nesse caso de universais não instanciadas, uma vez que 

temos leis não instanciadas. Isso veremos adiante, o que será um tópico importante da 

presente dissertação. 

Outro argumento a favor de universais não instanciados que Armstrong menciona 

(1997, p. 41) é o de que tais universais preenchem certas lacunas. Por exemplo, um 

determinado matiz de azul que nunca foi ou será instanciado. Precisaríamos postular a 

existência dessa propriedade para dar continuidade a uma família de universais. A resposta de 

Armstrong a isso é que não precisamos postular tais universais, mas apenas tomá-los como 

possíveis. Essa parece uma resposta plausível dentro do espírito aristotélico de Armstrong, 

uma vez que ele trata os universais, assim como os particulares, como entidades contingentes. 
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Não sei até que ponto é plausível tratar os universais como entidades contingentes, mas se 

temos motivos para isso, a resposta de Armstrong me parece plausível. 

Armstrong trata ainda do que ele chama de “argumento eleático contra universais não 

instanciados” (1997, p. 41), ou seja, um argumento que seria a favor ao aristotelismo e contra 

o platonismo. O argumento é o seguinte. Se existem universais não instanciados, essas são 

entidades que não estão no espaço e no tempo. O princípio eleático diz que tudo que existe faz 

uma diferença nos poderes causais de algo. Mas entidades que não estão no espaço e no 

tempo não têm essa capacidade. Logo, não existem. 

Uma primeira resposta de um platônico a esse argumento é a seguinte. São os 

particulares que possuem poderes causais, e não as propriedades desses particulares. A 

reposta de Armstrong ao platônico é em parte satisfatória. Segundo ele, dizemos normalmente 

que é em virtude de suas propriedades que certos indivíduos têm poder causal. Por exemplo, 

são certas propriedades da aspirina que cura minha dor de cabeça quando a tomo. Entretanto a 

resposta de Armstrong não parece totalmente satisfatória na medida em que parece mais 

intuitivo que as relações causais se dão no domínio de entidades particulares. Dessa forma, 

voltando ao exemplo da aspirina, seria a propriedade da aspirina que tem o poder de curar a 

minha dor, mas seria uma propriedade daquela aspirina em particular, e não uma propriedade 

que está completamente presente em todas as aspirinas. Não entrarei aqui a fundo na ideia que 

teríamos nesses casos de postular propriedades particulares (ou tropos), mas apenas menciono 

esse ponto que parece interessante para uma ontologia platônica: admitir além de universais e 

indivíduos, também postular a categoria dos tropos. Neste caso, estaríamos preservando as 

duas intuições, a de Armstrong de que são as propriedades que têm poderes causais e a de que 

a causalidade está no domínio das entidades particulares. 

Poderíamos contestar o princípio eleático, dizendo que ao aceitá-lo estaríamos 

cometendo uma petição de princípio. Contudo, argumenta Armstrong, temos motivos 
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epistemológicos e pragmáticos para aceitar o princípio. Se uma coisa não faz qualquer 

diferença nos poderes de algo, então não temos razões para postular a existência dessa coisa. 

Nada mudaria, em nossa experiência, dada a existência ou não dessa coisa. Isso seria um 

motivo para não postular tal entidade. 

Um platônico poderia argumentar que os universais não instanciados têm poderes 

causais. Mas essa parece uma posição dificilmente defensável, até onde posso ver. Porém, 

teríamos uma posição mais defensável se incluíssemos ainda a ideia de que não são os 

universais que têm poderes causais, mas sim os universais quando instanciados. Por exemplo, 

ter uma determinada massa dota certo particular de determinados poderes, mas não é a 

propriedade da massa em si que tem o poder causal, mas sim a propriedades instanciadas em 

algum particular. Isso parece corroborar a ideia de que de alguma forma temos entidades 

particulares na relação causal. 

Outra resposta que um platônico pode dar é dizer que precisamos de entidades 

causalmente inertes para tratar certos problemas. Em filosofia da matemática, por exemplo, 

temos que aceitar no mínimo conjuntos para fazer algum trabalho profícuo. E conjuntos são 

plausivelmente entendidos como entidades que não são capazes de alguma ação causal sobre 

alguma coisa do mundo. Portanto, admitir coisas inertes causalmente não é completamente 

despropositado. Essa pode ser uma via de contra-argumentação platônica. 

Armstrong menciona ainda um argumento de David Seargent (1985, cap. 4, apud, 

1989, p. 96), segundo o qual não teríamos a necessidade de postular a existência de universais 

não instanciados. A ideia é tratar os universais como os modos como as coisas são e o modo 

como elas estão relacionadas. Por exemplo, quando dizemos que Sócrates é sábio, ser sábio é 

um modo como Sócrates é; por outro lado, quando dizemos que Sócrates é mestre de Platão, 

ser mestre de é o modo como Sócrates e Platão estão relacionados. Segundo Armstrong, 

pensar os universais como os modos como as coisas são excluiria universais não instanciados 



66 

 

de nossa ontologia uma vez que seria implausível pensar esses modos como existindo 

independentemente das coisas. Se esses são os modos como as coisas são, como poderiam 

existir sem que existissem as coisas? Para Armstrong, não há modos sem que estes sejam 

modos de algo. Os modos como as coisas são não podem ficar flutuando livremente sem as 

coisas das quais são modos (idem, p. 96-7). 

Armstrong antecipa uma objeção platônica à ideia de que os modos estão 

intrinsecamente ligados às coisas das quais são modos (idem, p. 97). A objeção é a seguinte. 

Os modos não são os modos como as coisas são ou estão relacionadas, mas sim os modos 

como as coisas podem ser ou podem estar relacionadas. Dessa forma, teríamos que admitir 

modos não atuais: modos que, contingentemente, não há nada no mundo que seja de tal modo. 

Pode-se objetar aqui que teríamos que admitir também os modos como as coisas não podem 

ser, ou seja, modos como as coisas necessariamente não são (quanto a esse ponto, acredito já 

ter dado bons motivos para pensarmos que não há atributos necessariamente não instanciados 

na nossa discussão dos argumentos de Loux). 

Armstrong contra argumenta que não temos que entender os modos como coisas 

(idem, p. 97). Os modos são entidades pertencentes a uma categoria ontológica diferente da 

categoria à qual pertencem as coisas. O erro do platônico, nesse caso, seria pensar que os 

modos são capazes de existir independentemente das coisas das quais são modos. Segundo 

Armstrong, falar de modos é mais natural falar de modos de coisas atuais; a ideia de que tais 

entidades podem existir não instanciadas se funda no erro de tomá-las como coisas e não 

como modos. Armstrong quer, pois, pensar os modos como ontologicamente dependentes das 

coisas das quais são modos. 

Não acredito que a resposta de Armstrong seja satisfatória neste caso. Ele não deveria 

apenas dizer que é mais natural falar de modos de coisas atuais. Ele deveria mostrar que é 

mais natural falar de modos de coisas atuais. Posso pensar que é natural falar de modos de 



67 

 

coisas não atuais e de modos de coisa alguma (atributos necessariamente não instanciados). 

Não vejo como Armstrong poderia excluir essa possibilidade. Parece que ele está cometendo 

uma petição de princípio novamente. Dizer que os modos estão intrinsecamente ligados às 

coisas é pressupor a existência apenas de modos de coisas atuais. Pode ser plausível pensar 

que os modos das coisas atuais estão intrinsecamente ligados às coisas atuais (não penso que 

seja tão plausível, mas concedamos esse ponto), mesmo assim, é totalmente implausível 

pensar que os modos como as coisas não podem ser, ou como as coisas podem ser mas não 

são, estão intrinsecamente ligado às coisas. E o platônico não parece estar confundindo a 

categoria das coisas com a categoria dos modos, como parece pensar Armstrong, mas apenas 

afirmando que tais categorias são independentes ontologicamente. 

 

3.4 Conclusão 

 

Fazendo um resumo geral desse capítulo. Acredito que a teoria de Armstrong tem um 

defeito mortal, que é admitir a ideia de que os universais estão completamente presente em 

cada uma de suas instâncias, que gera o absurdo visto anteriormente. Por outro lado, não vejo 

da parte dele qualquer objeção séria ao platonismo, na maioria das vezes ele está apenas 

apelando para a intuição de que o que existe são apenas as entidades espaciotemporais e 

causalmente eficazes, mas não um argumento de fato problemático para o platonismo. Deste 

modo, não vejo uma objeção séria de Armstrong à teoria platônica dos universais. 
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4 LEIS DA NATUREZA E UNIVERSAIS NÃO INSTANCIADOS 

 

Resumo 

 

Neste capítulo, busco discutir os chamados “casos de Tooley”, segundo os quais, tomando leis 
da natureza como relações entre universais, somos obrigados a admitir a existência, ou no 
mínimo a possibilidade da existência de universais não instanciados. Meu objetivo central é 
me ater à discussão entre Armstrong e Tooley em torno dos casos, indo em favor desse 
último. Primeiramente, procurarei explicar minimamente a noção de lei da natureza e de como 
chegamos a pensar que tais leis são relações entre universais. Em seguida, procuro explicar os 
casos de Tooley. Posteriormente, menciono a tentativa de solução desses casos (sem apelar 
para universais não instanciados) por meio da noção de poderes e as críticas de Tooley e 
Armstrong a essa solução. Depois disso, busco explicar a solução de Armstrong. Por fim, 
temos a discussão dessa solução. 
 

4.1 Introdução 

 

Um modo de se argumentar a favor de universais não instanciados é por meio de 

considerações sobre leis da natureza como relações entre universais; a ideia básica é a 

seguinte: argumenta-se que a noção de lei da natureza é melhor entendida em termos de 

relações entre universais; mas uma vez que as leis são relações entre universais, e também o 

fato de termos leis não instanciadas, isso implicaria na existência de alguns universais não 

instanciados, ou pelo menos na possibilidade da existência não instanciada de universais. 

Portanto, é importante deter-nos no tópico sobre leis da natureza como relação entre 

universais. A nossa principal questão aqui é, portanto, a seguinte: se leis da natureza são 

relações entre universais, estamos comprometidos com a existência, ou pelo menos a 

possibilidade da existência de universais não instanciados? 

As leis da natureza, grosso modo, são alguns princípios aos quais os cientistas 

recorrem para fazer certas previsões e explicar certos fenômenos. A noção de lei é de grande 
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utilidade para a ciência e o fazer científico28. Exemplo de supostas leis da natureza são as três 

leis do movimento de Newton, as leis da gravitação de Kepler, leis de Mendel, a lei química 

segundo a qual o sal se dissolvem em água, a lei de que nada pode viajar mais rápido do que a 

luz, entre muitas outras supostas leis que poderíamos citar aqui. 

A principal perguntar em relação à natureza das leis da natureza é: o que é uma lei da 

natureza? Essa pergunta, que preocupa a muitos filósofos da ciência e também metafísicos, foi 

respondida de quatro maneiras básicas (aparte a variação de cada uma das teorias): (1) as leis 

da natureza são relações entre universais; (2) as leis da natureza são certos tipos de 

regularistas (teorias regularistas); (3) não há leis da natureza (teorias antirealistas); (4) as leis 

não são redutíveis a universais ou a regularidades, mas antes, a noção de leis da natureza é 

primitiva (teorias antiredutivistas). Aqui tentarei me centrar em (1), apesar de ter que 

mencionar também (2). 

Entre os filósofos que pensam que leis da natureza são relações entre universais estão 

Armstrong (1978, 1983, 1991, 1993), Dretske (1977) e Tooley (1977, 1987). A principal 

motivação desses filósofos é a ideia de que as teorias regularistas não dariam conta de 

explicar o que são leis da natureza. 

Primeiramente, temos o fato de que certas regularidades no mundo merecem status de 

lei da natureza, enquanto há outras regularidades que não merecem. Segundo aqueles 

filósofos, é difícil dar um tratamento da distinção de regularidades que são leis daquelas que 

não são por meio do aparato de uma teoria regularista. Por exemplo, é verdade que todas as 

esferas de ouro têm menos de um quilômetro de diâmetro, mas isso não é uma lei da natureza 

uma vez que se tivéssemos ouro suficiente poderíamos fazer uma esfera destas. Por outro 

lado, a verdade de que todas as esferas de urânio têm menos de um quilômetro de diâmetro é 

uma lei da natureza: mesmo que tenhamos urânio suficiente, não podemos fazer com ele uma 
                                                           
28

 A princípio podemos fazer uma distinção entre aquilo que os cientistas pensam que são leis da natureza e 

aquilo que de fato são as leis da natureza. Estamos preocupados aqui com a explicação da natureza de uma lei 

da natureza, independente se as leis postuladas atualmente pelos cientistas são as leis reais. 
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esfera de um quilômetro de diâmetro. A chamada teoria regularista diz que leis são certos 

tipos de regularidades. Mas como explicar o fato de que algumas regularidades são leis, e 

outras não são? Por que é uma lei da natureza que as esferas de urânio têm menos de um 

quilômetro de diâmetro, enquanto que as esferas de ouro têm menos de um quilômetro de 

diâmetro não é. 

Outra motivação de uma teoria de leis da natureza como relações entre universais é o 

caso de generalizações vacuamente verdadeiras. As teorias regularistas tratam as leis como 

regularidades, e regularidades são regularidades de indivíduos atualmente existentes. Por 

exemplo, porque o sal tem se dissolvido na água é que há a regularidade o sal se dissolve em 

água. Mas imagine um mundo possível no qual não há sal nem água, mas a existência dessas 

substâncias não contraria a qualquer lei da natureza desse mundo. Esse parece um mundo no 

qual é vacuamente verdadeiro que o sal se dissolve em água. Não existindo poções de sal nem 

de água nesse mundo, dificilmente haveria a regularidade de que o sal se dissolve em água. 

(Esse ponto é enfatizado por Tooley, mas seus exemplos são diferentes). 

As leis da natureza como relações entre universais, segundo alguns filósofos, dão 

conta desses dois pontos que são problemáticos para os filósofos regularistas. O que distingue 

uma regularidade que é uma lei daquela que não é uma lei, é que no caso de regularidades que 

são leis temos uma relação de necessitação contingente entre universais. Consideremos 

rapidamente a teoria de Armstrong: supondo que seja uma lei da natureza a de que todos os Fs 

são Gs, haveria uma relação de segunda ordem chamada ‘necessitação’ que se dá entre os 

universais F e G. Tal estado de coisas é representado da seguinte forma: N (F, G) (1983, 85). 

A princípio, falar de uma necessitação contingente pode parecer algo contraditório, mas não é. 

A relação é logicamente contingente, isso é, há mundos logicamente possíveis nos quais Fs 

não são Gs; não há qualquer contradição lógica em supor que os indivíduos que são Fs não 
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são Gs. Mas nos mundos onde as leis da natureza são iguais às do nosso mundo a relação se 

dá de forma necessária: se tivesse sido o caso que F, então seria o caso que G. 

Uma teoria como essa, segundo Armstrong e outros, daria conta de explicar o fato de 

ser uma lei da natureza não haver esferas de urânio com um quilometro de diâmetro, enquanto 

seria uma mera regularidade o fato de não haver esferas de ouro com um quilômetro de 

diâmetro. As coisas são assim, pois, no primeiro caso há a relação de necessitação entre a 

propriedade de ser uma esfera de urânio e a propriedade de ter menos de um quilometro de 

diâmetro, enquanto entre as propriedades de ser uma esfera de ouro e de ter menos de um 

quilômetro de diâmetro não há tal relação. A relação de necessitação é contingente na medida 

em que há mundos logicamente possíveis nos quais há esferas de urânio com um quilômetro 

de diâmetro. Mas nos mundos nos quais vigoram as mesmas leis da física do nosso mundo, a 

relação se dá de forma necessária. 

Tooley (1977, 1987) também tem uma teoria de que leis da natureza são relações entre 

universais. Assim como Armstrong, ele pensa que temos de entender as leis da natureza como 

uma relação de necessitação contingente entre universais. Entretanto, há três diferenças 

fundamentais entre a teoria de Tooley e Armstrong29. 

A primeira diferença entre as teorias é quanto à possibilidade de leis que não têm 

instâncias. Para Armstrong, uma lei tem que ter alguma instância em algum lugar e em algum 

tempo. Tooley, por outro lado, defende que há, ou pelo menos é possível haver, leis não 

instanciadas. A segunda diferença das teorias é quanto ao número de relações entre universais 

que podem ser tomadas como leis. Segundo Armstrong, as leis são relações diádicas de 

necessitação contingente entre os universais correspondentes. Tooley acredita, por outro lado, 

que pode haver outras relações entre universais que compõem uma lei. E a terceira diferença é 

quanto ao caráter das leis básicas. Segundo Tooley, essa diferença entre as duas teorias surge 

                                                           
29

 Tooley (1987, 38-42) explicita a diferença entre as duas teorias. 
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ao perguntarmos como as afirmações de leis não probabilísticas estão relacionadas com a 

generalização universal correspondente. Para Tooley a relação é de acarretamento lógico: se é 

uma lei de que Fs são Gs, então acarreta logicamente que todos os Fs, sem exceção, são Gs 

(as leis básicas podem ser então referidas como ‘leis de necessitação estrita’ na medida em 

que acarretam que certos tipos de situações são impossíveis nomologicamente). Mas segundo 

Armstrong, as leis básicas não são leis de necessitação estrita; elas são aquilo que Armstrong 

chama de ‘leis de carvalho’ (oaken laws). Tais leis não acarretam a existência da regularidade 

correspondente: uma lei segundo a qual Fs são Gs não acarreta, sem exceção, que todos os Fs 

são Gs, mas acarretam apenas que todo F será um G, se nenhum fator de interferência estiver 

presente. 

Tooley (1987, p. 41) acredita que a origem dessas diferenças entre as duas teorias é o 

fato da teoria de Armstrong ser aristotélica e a dele ser platônica. A sua teoria é platônica na 

medida em que está aberta à possibilidade de leis não instanciadas, e a de Armstrong é 

aristotélica na medida em que nega tal possibilidade: leis não instanciadas implicariam na 

existência, ou pelo menos na possibilidade da existência de universais não instanciados; uma 

teoria aristotélica nega que haja universais não instanciados e, portanto, se admite leis como 

relações entre universais, negará que haja leis não instanciadas. 

 

4.2 Casos de Tooley e a possibilidade de universais não instanciados 

 

Michael Tooley (1987, pp. 47-50) propõe dois casos hipotéticos em que teríamos que 

postular a existência de leis não instanciadas e, consequentemente, de universais não 

instanciados. Seus casos são colocados primeiramente para mostrar que uma teoria regularista 

não pode dar um tratamento de tais leis com suas teorias. Tooley também procura mostrar que 

não podemos dar um tratamento dessas leis em termos das disposições dos objetos atualmente 
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existentes. E sua conclusão é de que apenas fatos sobre universais, e esses incluem universais 

não instanciados, podem dar um tratamento adequado às leis sem instâncias. Se o argumento 

de Tooley procede, então mostrou-se que é pelo menos possível que o platonismo seja o caso. 

Essa é uma conclusão que não é aceitável para um aristotélico como Armstrong, que acredita 

ser uma verdade necessária que para qualquer atributo que existe, este atributo tem pelo 

menos uma instância no mundo atual. 

Primeiramente tratemos de forma geral a teoria de Tooley (1987) sobre leis da 

natureza e universais. Ele menciona primeiramente dois modos como podemos considerar as 

propriedades e as relações: (1) como os lógicos e (2) como os metafísicos. (1) Os lógicos, 

segundo Tooley, veem tais entidades como entidades intensionais: as propriedades são 

conceitos monádicos e as relações são conceitos poliádicos. (2) Já os metafísicos tratam tais 

entidades como não intensionais, sendo elas os aspectos objetivos do mundo. Tooley 

obviamente prefere entender essas entidades como os metafísicos, assim como é o objetivo 

meu nessa dissertação. Uma teoria realista dos universais pressupõe essa ideia. 

Tooley reconhece que uma teoria realista dos universais tem que se comprometer com 

as seguintes afirmações. (1) Os indivíduos têm propriedades e estão em determinadas relações 

(e tal fato não pode ser explicado em termos de classes ou semelhança entre indivíduos). (2) 

Se dois indivíduos tem a mesma propriedade em comum, então eles são genuinamente 

idênticos em algum aspecto (o que não teria de ser o caso se a questão fosse meramente de 

cair sob um conceito ou predicado). (3) O que explica o fato de um indivíduo ser idêntico a 

outro em algum aspecto é uma questão de haver alguma entidade universal que está 

completamente presente em cada um dos indivíduos (1987, pp. 6-7). Acredito que temos 

motivos para atacar esse ultimo ponto, como vimos em nossa secção sobre Armstrong. Porém 

acredito que podemos formular (3) de uma forma menos problemática: o que explica o fato de 
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um indivíduo ser idêntico a outro é uma questão de haver uma determinada relação desses 

indivíduos com um universal (relação de instanciação). 

A tese fundamental de Tooley é a de que é possível dar um tratamento extensional e 

não circular das condições de verdade de afirmações nomológicas se, e somente se, relações 

contingentes e irredutíveis entre universais são tomadas como os fazedores de verdade dessas 

afirmações. O principal ataque de Tooley são as teorias chamadas “regularistas” ou 

“humianas”. Essas teorias identificam leis da natureza com certo tipo de regularidade. “Certo 

tipo” uma vez que há regularidades que não são leis. O exemplo de regularidades que não são 

leis que Tooley dá é o do pomar do Smith. A frase “todas as frutas no pomar de Smith” é 

verdadeira, mas não é uma lei, uma vez que ela não é capaz de sustentar a verdade de frases 

contrafactuais como “se Smith tivesse plantado laranja, não teria conseguido” (1987, p. 43). A 

ideia é, pois, que uma frase que expressa uma lei da natureza, como seria o caso de frases 

como “sal se dissolver em água” ou “nenhum objeto viaja mais rápido do que a luz”, são 

capazes de sustentar a verdade de certos contrafactuais. Por exemplo, no caso da lei segundo a 

qual nenhum objeto viaja mais rápido do que a luz, sustenta a verdade da frase contrafactual 

“se algo tivesse tentado viajar mais rápido do que a luz, não teria conseguido”. Alguns 

filósofos tentam propor uma forma de teoria regularista que consiga distinguir as 

regularidades que são leis daquelas que não são. Vejamos uma teoria desse tipo. 

A teoria regularista que consideraremos será a chamada “lawlike theory”. Tal teria 

sustenta que uma generalização é uma lei se, e somente se, ela for tanto lawlike quanto 

verdadeira. Ser lawlike é uma propriedade que as afirmações têm em virtude de seu 

significado. Uma frase como “todas as frutas no pomar de Smith são maçãs” não expressaria 

uma lei uma vez que ela não é lawlike, apesar de verdadeira. Ela não é lawlike, pois envolve 

referência a indivíduos, no caso, o pomar de Smith. 
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Tooley detecta pelo menos dois problemas nessa teoria. O primeiro deles é que há 

frases que não evolvem a referência a indivíduos, podem ser verdadeiras, mas não parecem 

uma lei da natureza. Por exemplo, “todas as frutas que estão no pomar com a propriedade P 

são maçãs” (sendo P a propriedade de pertencer a Smith). Esse acredito não ser um grande 

problema, uma vez que a propriedade envolvida aqui é impura. O segundo problema, que nos 

interessa mais aqui, é o problema com generalizações vacuamente verdadeiras. Esse ponto 

nos interessa na medida em que Tooley quer provar com isso não só que precisamos de 

universais para dar conta do problema, mas também de universais não instanciados. 

Consideremos, portanto, esse segundo problema que Tooley detecta em relação às teorias 

regularistas. 

Tooley formula dois casos para mostrar que as teorias regularistas têm problemas com 

generalizações vacuamente verdadeiras. E esses são justamente os casos pelos quais Tooley 

argumenta a favor de uma teoria platônica dos universais. São eles (1) o caso das partículas 

fundamentais (1987, pp. 47-8) e (2) o caso das leis psicológicas básicas (idem, pp.49-50). 

(1) O caso das partículas fundamentais 

Tooley pede para imaginarmos um mundo no qual há apenas dez tipos de partículas 

fundamentais, e também que admitamos que o comportamento das partículas, quando 

interagidas com outras partículas, depende do tipo de partícula que ela é. Se nos restringimos 

aos casos de interação envolvendo duas partículas e supondo que cada partícula pode se 

interagir com partículas do seu tipo e dos demais tipos, então teremos 55 possibilidades de 

interações entre partículas. Suponhamos ainda que a 55ª interação (a interação entre partículas 

X e Y) entre partículas nunca foi estudada, mas que as demais 54 foram estudadas e, para 

cada interação, descobriu-se um lei de interação, que são ao todo 54 leis. Tooley pede-nos a 

supor, por fim, que tais leis de interação são básicas, de modo que é impossível derivá-las de 

leis mais gerais. 
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Tooley conclui que, se as partículas X e Y nunca se interagiram devido, não a uma 

impossibilidade física, mas pelo fato das condições para tal interação nunca terem se dado, 

temos ainda de admitir que há uma lei não instanciada que rege a interação entre as partículas 

dos tipos X e Y. Se uma partícula do tipo X e do tipo Y tivessem se interagido, então teria 

ocorrido um evento com uma propriedade P, e P é um universal não instanciado. O que torna 

verdadeiro a contrafactual precedente é a lei não instanciada de interação entre partículas dos 

tipos X e Y. 

(2) O caso das leis psicológicas básicas 

 Segundo Tooley, há boas razões para pensar que há uma relação íntima entre estados 

neurofisiológicos e as experiências que temos. Para o materialismo redutivista esta relação 

será de identidade. Nesse caso uma lei psicológica não seria uma lei básica, mas redutível a 

leis neurofisiológicas. Para o exemplo de Tooley funcionar, temos que supor que o 

materialismo redutivista é falso e, portanto, haveria leis psicológicas básicas ligando estados 

neurofisiológicos às experiências correspondentes. Por exemplo, dado certo estado neural, 

uma pessoa terá a experiência de vermelho; em outro estado neural ela terá a experiência de 

verde, e assim para as demais experiências com cores. O exemplo de Tooley não se 

compromete com a ideia de que todas as leis em causa são básicas, mas que apenas algumas 

leis, o que se garante com a suposição de que o materialismo redutivista é falso. 

 Nessas condições, Tooley passa ao próximo passo do argumento que é imaginar uma 

situação possível na qual a Terra está um pouco mais perto do sol do que está no mundo atual 

e, além disso, não há condições para o surgimento de vida em outra parte do universo. A 

única mudança nesse mundo em relação ao nosso é que nele as condições não foram tais para 

que a vida se desenvolvesse; as leis naturais nos dois mundos ainda são as mesmas. Dessa 

forma, não há organismos sencientes nesse mundo possível e, portanto, nenhuma experiência 

de vermelho. Entretanto, nesse mundo a frase contrafactual “se a terra estivesse um pouco 
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afastada do sol, a vida teria se desenvolvido e haveria a experiência do vermelho” é 

verdadeira. A pergunta de Tooley é: o que é capaz de fazer tal frase contrafactual verdadeira? 

Tooley acredita que o que faz essa frase verdadeira é a existência de uma lei psicológica 

básica que liga estados físicos complexos às experiências do vermelho. Contudo, não havendo 

experiências do vermelho nesse mundo, tal lei é não instanciada nesse mundo. Portanto, 

haveria leis básicas no mundo expressas por generalizações vacuamente verdadeiras. 

 O que Tooley pretende ter mostrado com esse exemplo é que, se a tese do 

materialismo redutivita é falsa, então há mundos possíveis que se diferem do atual apenas na 

distribuição de matéria e energia, e no qual há leis básicas que são expressas por 

generalizações vacuamente verdadeiras. Neste sentido o argumento iria contra uma teoria 

regularistas, pois esta só pode assumir regularidades com entidades atuais (pelo menos a 

princípio). 

 Armstrong (1983, p. 117) generaliza o argumento de Tooley e o coloca em termos de 

propriedades emergentes em geral, e não apenas por propriedades de leis psicológicas básicas. 

O argumento, como colocado por Armstrong, exige que as propriedades sejam emergentes 

uma vez que leis regendo o surgimento de uma propriedade emergente será uma lei básica e, 

portanto irredutível a leis mais básicas. Neste caso, teríamos que incluir a propriedade 

emergente na lei da natureza que rege a instanciação da propriedade emergente. Passemos 

então ao caso de Tooley focado em propriedades emergentes. 

 Suponha que há propriedades emergentes irredutíveis. Suponha também que há uma 

sequência de propriedades estruturais (P, Q, R...) que formam uma escala. Suponha ainda que 

as propriedades P, Q e R, quando conjuntamente instanciadas dão origem à propriedade 

emergente E. E também que a conjunção de Q, R e S dá origem à propriedade emergente F, e 

que a conjunção de R, S e T origina a propriedade emergente G. Dado isso, diria Tooley, 

temos boas razões para pensar que da conjunção de S, T e U se originaria uma propriedade 
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emergente. Mas suponha que a conjunção de S, T e U nunca, em tempo algum, se instanciou 

em algum indivíduo. Tal conjunção nunca se instanciou devido ao fato das condições para tal 

instanciação nunca terem se efetivado, e não por ser fisicamente impossível a instanciação 

conjunta dessas propriedades. Neste caso, diria Tooley, temos boas razões para pensar que há 

leis não instanciadas ligando S, T e U como alguma propriedade emergente, desconhecida por 

nós. 

  

 Vejamos porque tal teoria implica na possibilidade de existência de universais 

transcendentais. Tooley explica isso por meio das leis psicofísicas. Segundo ele, temos duas 

conclusões relevantes neste caso. Primeira, aceitando a suposição de que a tese do 

materialismo redutivista é falsa e, portanto, que os estados mentais envolvem propriedades 

emergentes, então há pelo menos um mundo possível que difere do atual apenas quanto à 

distribuição de matéria energia e no qual haveria leis psicofísicas básicas expressas por 

generalizações vacuamente verdadeiras. Segunda, supondo a possibilidade lógica de que a 

tese do materialismo redutivista seja falsa, então são possíveis mundos muito diferentes do 

mundo atual; mundos que contém leis psicofísicas básicas que são expressas por 

generalizações vacuamente verdadeiras. 

Daí seguem-se rapidamente consequências em relação a universais transcendentes. 

Tooley pede para assumirmos que não apenas o materialismo redutivista é falso, mas também 

que a teoria representativa da percepção30 é verdadeira. Além disso, temos de assumir também 

que há uma lei psicofísica básica conectando certos tipos de estados cerebrais, como causas, a 

experiências sensórias que têm uma propriedade emergente de vermelho (de um matiz 

específico). Tal propriedade, obviamente não será idêntica à propriedade dos objetos físicos 

em virtude da qual tais objetos nos parecem vermelhos. Dado essas suposições, mais as 

                                                           
30

 A tese principal de uma teoria representativa da percepção é a de que os objetos imediatos da percepção 

(visual) são mentais. 
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conclusões já mencionadas acima, Tooley conclui que um mundo no qual a vida não se 

desenvolve devido à proximidade da terra com o sol, haveria uma lei psicofísica básica 

segundo a qual sempre que os organismos estão em certo estado complexo, eles têm 

experiências com certa qualidade de vermelho específica sem, contudo, haver neste mundo 

seres sencientes capazes de ter a experiência do vermelho. E uma vez que as leis, segundo 

Tooley, são relações entre universais, então essa lei deve incluir a propriedade da experiência 

de ter certa qualidade de vermelho. Desse modo, pensa Tooley, se as leis são relações entre 

universais, é possível descrever um mundo no qual há universais transcendentes, dado que 

este seria um mundo que teria que conter a propriedade de experiências de certa qualidade de 

vermelho. 

 Segundo Tooley, podemos formular o argumento com suposições mais fracas de modo 

a torná-lo mais plausível. Podemos supor apenas que é logicamente possível que a tese do 

materialismo redutivista seja falsa e que é logicamente possível a existência de propriedades 

emergentes. Disso conclui Tooley que, uma vez admitido que pode haver certos tipos de leis 

básicas que não possuem qualquer instância, segue-se de sua teoria das leis que é possível 

haver um mundo que contém universais transcendentes. Dessa forma articulado, o platonismo 

seria uma posição minimamente coerente. Tooley separa a questão dos universais serem 

transcendentes da questão se eles são entidades necessárias (para Tooley eles seriam entidades 

contingentes; se não o fossem, conseguiríamos derivar a existência dessas entidades a partir 

da possibilidade de existência dessas entidades, supondo apenas o sistema B31 de lógica 

modal). 

A conclusão a que Tooley chega aqui não é uma conclusão aceitável par um filósofo 

que rejeita o realismo platônico, uma vez que estes pensam que tal teoria é necessariamente 

falsa, ou seja, não há qualquer mundo no qual há universais transcendentes. Mas como evitar 

                                                           
31

 No sistema B é possível as inferências P → □◊ P e ◊□P → P. Assim da possibilidade da existência de uma 

entidade necessária, segue-se que tal entidade existe.  
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a conclusão? Uma possibilidade é negar que existam propriedades emergentes. Mas segundo 

Tooley, uma vez que admitimos propriedades simples mais relações causais, então teremos 

que admitir a possibilidade de que alguma propriedade complexa P pode ser tal que suas 

instâncias sejam tanto causalmente necessárias quanto suficiente para as instâncias de alguma 

propriedade simples Q, podendo Q ser uma propriedade emergente. Tooley argumenta ainda 

que mesmo rejeitando que exista propriedades simples, parece plausível admitir a 

possibilidade de existência de propriedades emergentes. 

 Tooley, pois, admite o que ele chama de “realismo platônico factual”, que basicamente 

sustenta que pelo menos alguns universais são transcendentes, apesar de eles serem entidades 

contingentes. Ser transcendente, portanto, sendo entendido como ser passível de existir sem 

instâncias. Tooley procura separar a questão de se universais podem existir sem instâncias, da 

questão de se universais são entidades necessárias. Apesar disso, uma vez admitido que 

alguns universais são transcendentes, que motivos teríamos para recusar que os demais sejam 

também transcendentes? A princípio não vejo um bom motivo para pensar que alguns 

universais são imanentes, dada a suposição de que alguns são transcendentes. 

 Vejamos agora uma tentativa de dar um tratamento dos casos de Tooley evitando 

universais não instanciados. Essa tentativa é feita por meio da noção de poderes. 

 

4.3 Poderes: uma solução para os casos de Tooley? 

 

 O objetivo neste ponto é expor a tentativa de solução dos casos de Tooley recorrendo a 

poderes dos objetos. Primeiramente, procurarei expor a solução recorrendo aos poderes, 

posteriormente apresentarei as críticas de Armstrong e Tooley a essa forma de encarar as leis 

não instanciadas. Comecemos por esclarecer minimamente a noção de poder. Podemos fazer 

uma distinção entre propriedades categóricas e propriedades disposicionais dos indivíduos. 
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Para lustrar a distinção consideremos um copo de vidro. Dizemos que tal copo tem uma 

massa; ter uma massa é uma propriedade que tal copo atualmente tem. Dizemos que esta é 

uma propriedade categórica desse indivíduo. Por outro lado, dizemos que esse copo é 

quebrável, pois se tivesse sido colocado em certas condições, ele teria se quebrado. Ser 

quebrável seria uma propriedade disposicional do copo em questão. Assim, se jogamos tal 

copo no chão (em condições ideais), então ele se quebrará; a propriedade de estar quebrado é 

uma propriedade categórica. As propriedades disposicionais são aquilo que chamei 

inicialmente de “poderes”. Portanto, o copo do exemplo, antes de ser quebrado, tem o poder 

de ser quebrado, ou é quebrável. 

 Mas como a noção de poderes pode fazer algo em relação aos casos de Tooley? 

Consideremos um exemplo de Armstrong (1983, p. 121). Suponhamos que seja uma lei da 

natureza a verdade expressa pela frase “Fs que são Gs são Hs”. Podemos pensar, então o 

universal F como ligado a um poder possuído por todos os indivíduos que são F. Do mesmo 

modo para os indivíduos que são Gs e os que são Hs. Portanto, as coisas que são F têm 

determinados poderes em virtude de serem F. Esse poder é tal que, se essas coisas fossem 

também G, seriam também H. A ligação entre os poderes e suas consequências potenciais é 

necessária. A introdução de poderes aos casos de Tooley resolveria a questão dos universais 

não instanciados da seguinte maneira. Nos casos de Tooley, estaríamos lidando com 

universais instanciados, os quais concedem certos poderes aos indivíduos que os instanciam. 

No caso das partículas X e Y, a partícula X teria o poder (não pleno) de produzir certo 

resultado, se ela viesse a ter a relação R com Y. Tal poder não precisa nunca ser efetivado e, 

possivelmente, alguns deles nunca o são. O que tal solução busca é associar um espectro os 

universais consequentes aos universais antecedentes das leis não instanciadas. 

 Tooley e Armstrong têm algumas críticas da solução dos casos em termos de 

disposições; exponho na sequência algumas delas sem me preocupar em avaliá-las, pois nos 
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afastaria um pouco da discussão a que quero chegar, que é a discussão entre Armstrong e 

Tooley sobre leis não instanciadas. 

Passo a expor duas críticas de Tooley à noção de poderes. A primeira é de que não 

estaríamos fazendo qualquer progresso em relação ao problema de explicar a linguagem 

nomológica (1987, p. 68-9). Gostaríamos de mostrar quais são os fazedores de verdade de 

afirmações que expressam leis não derivadas e sem instâncias. Ao fazermos isso em termos de 

disposições, estamos apenas repassando a questão sobre os fazedores de verdade daquelas 

leis, para a questão sobre afirmações que atribuem a indivíduos propriedades disposicionais. 

Tooley argumenta que se os defensores de uma teoria como esta quiserem tomar as 

afirmações sobre disposições como primitivas, então podemos defender o mesmo em relação 

às afirmações nomológicas. 

 A segunda objeção (1987, p. 70) mencionada aqui é a de que não podemos analisar 

adequadamente a lei da natureza expressa pela frase “sempre que uma partícula do tipo X e 

uma do tipo Y colidem, um evento P ocorre” em termos de afirmações que dizem somente 

que todas as partículas dos tipos X e Y tem uma propriedade disposicional qualquer, mas sim, 

temos que analisar fazendo referência a propriedades disposionais relevantes (não é qualquer 

propriedade disposicional que podemos usar em nossa análise da frase em causa). 

 Passemos agora às críticas de Armstrong. Ele procura não admitir a existência dos 

poderes. O seu primeiro argumento é o de que, para uma ontologia que já admite universais 

(categóricos) e particulares combinados nos estados de coisas, seria algo não econômico 

ontologicamente admitir, além disso, os poderes e uma relação ontológica para relacioná-lo 

com as outras categorias. 

 Segundo Armstrong, uma forma de tentar solucionar o problema acima é apelar para a 

ideia de que todos os universais são poderes. As propriedades, então, são idênticas às 

capacidades das coisas para agir e interagir com outras coisas. Entretanto, argumenta 
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Armstrong, esta tentativa está fadada a uma regressão viciosa. Vejamos por que. O poder é 

constituído pelo tipo de atualização que ele produz em certos tipos de circunstâncias 

adequadas. Mas essas atualizações e tipos de circunstâncias são eles mesmos poderes, que têm 

que ser constituídos por tipos de atualizações que são produzidas em tipos de circunstâncias 

adequadas. Assim, o poder para produzir a atualização A em certas circunstâncias, não é nada 

mais que o poder para produzir o poder para produzir a atualização B em certas circunstâncias 

adequadas. E o poder de produzir B não é nada mais que o poder de produzir o poder de 

produzir o poder de produzir C. E a regressão continua infinitamente. E parece o caso que seja 

uma regressão viciosa. 

 Não sei se os argumentos de Tooley e Armstrong são convincentes neste ponto contra 

a alternativa dos poderes, mas suporei que eles são suficientes para mostrar que a teoria 

disposicionalista das leis esta equivocada. Essa discussão não é central aqui, mas procurei 

expô-la apenas para mostrar que temos outra alternativa aos casos de Tooley que não aquela 

proposta por Armstrong, que é um ponto mais importante aqui, uma vez que Armstrong é um 

grande defensor da teoria aristotélica dos universais. Passarei agora a esta tentativa de solução 

dos casos de Tooley 

 

4.4 Solução de Armstrong para os casos de Tooley 

 

 Armstrong (1983, pp. 123-6) propõe um tratamento cético dos casos de Tooley. O seu 

tratamento é cético na medida em que procura rejeitar as premissas do argumento de Tooley. 

Primeiramente, Armstrong diz que afirmações de leis não instanciadas são um tipo de 

condicional contrafactual: afirmam que se certo universal fosse instanciado (mas não o foi), 

então tal universal estaria relacionado de certa maneira com outro universal. E o que 
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Armstrong vai procurar mostrar é que tal contrafactual vai ser verdadeira em virtude de uma 

lei de ordem superior, essa sim instanciada. 

 Armstrong então busca identificar estes elementos nos casos de Tooley. Em ambos os 

casos, segundo ele, podemos identificar a lei de ordem superior que faz verdadeiras as 

contrafactuais correspondentes. Primeiramente, no caso das partículas fundamentais, a lei 

seria a seguinte: é uma lei que diz respeito à lei das interações entre duas partículas, segundo a 

qual, dados dois tipos diferentes de interações, qualquer que seja a lei (de primeira ordem) que 

governa uma interação, então a lei de primeira ordem que governa o segundo tipo de interação 

é completamente diferente quanto à sua forma. Por exemplo, dada uma interação entre 

partículas A e B, e B e C, governadas por uma lei de primeira ordem, supõe-se que a interação 

entre A e C teria sido regida por uma lei de primeira ordem completamente diferente daquelas 

anteriores (mesmo que tal interação nunca ocorra). 

 No caso das propriedades emergentes, segundo Armstrong, teríamos o seguinte esboço 

de uma lei de ordem superior: é uma lei que diz respeito a certa classe de propriedades 

complexas que, se os objetos têm certo tipo de conjunção de propriedades dessa classe, então 

é uma lei de que eles têm uma propriedade simples emergente; sendo uma propriedade 

simples diferente associada a cada conjunção diferente. 

 Segundo Armstrong, se não há leis de ordem superior, não pode haver leis não 

instanciadas. Supondo as leis de ordem superior mais a premissa (falsa) de que as partículas X 

e Y às vezes se encontram (no caso das partículas fundamentais) e que o complexo de 

propriedades S, T e U de propriedades estão coinstanciadas em algum lugar (no caso das 

propriedades emergentes), deduzimos, tanto que a lei de interação entre partículas X e Y seria 

completamente diferente da lei de interação das demais partículas, quanto que a 

coinstanciação de S, T e U produziria uma nova propriedade simples emergente. Ao fazermos 
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afirmações como estas, estamos simplesmente afirmando certo tipo de contrafactual, sustenta 

Armstrong. 

 Armstrong acredita que a intuição de Tooley é a de que, por exemplo, no caso das 

partículas fundamentais, teríamos uma lei de interação X–Y definida, sobre a qual nada 

sabemos. E no caso das propriedades emergentes, certa propriedade simples e definida 

emergiria, apesar de não termos ideia de que propriedade seria essa. Armstrong, apesar de 

achar a intuição de Tooley plausível, procura desafiá-la, uma vez que ela vai contra sua 

posição aristotélica em relação aos universais. 

 Segundo Armstrong, seu desafio aos casos de Tooley se baseia em uma característica 

amplamente aceita dos raciocínios contrafactuais. Primeiramente, Armstrong formula um 

exemplo em termos de leis probabilísticas. O exemplo é o seguinte: suponha que há uma lei 

probabilística segundo a qual, se P, então Q ou R ocorre (mas não ambos Q e R). Ele pede 

para supormos ainda que um particular a não tem a propriedade P em um momento T, mas é 

nomicamente possível que a tenha P em T. Nesta situação, continua Armstrong, estamos 

autorizados a asserir a seguinte contrafactual: se a tivesse sido P, então Q ou R teria ocorrido 

(sendo a consequente da contrafactual uma disjunção exclusiva). Uma vez que a lei é 

irredutivelmente probabilística, não temos qualquer razão para afirmar que o resultado teria 

sido Q ao invés de R, ou R ao invés de Q (supondo que a probabilidade de dar Q se P é de 1/2 

e a probabilidade de dar R se P também é de 1/2). 

Um possível opositor de Armstrong aqui poderia dizer que, apesar do fato de que tudo 

que podemos dizer é que se fosse o caso que P, então teria ocorrido Q ou R, de fato o 

resultado teria sido Q, ou teria sido R. Tal opositor parece estar comprometido com a ideia de 

que, além dos estados de coisas atuais, há também os estados de coisas fisicamente possíveis, 

mas não atuais. Mas Armstrong pensa que não há vantagens em uma posição anti-atualista 

como essas, pouco defendida entre os filósofos. 
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 À parte esse problema que pode-se levantar em relação a lei probabilística precedente, 

Armstrong procura tratar os casos de Tooley fazendo uma analogia com essa lei. Armstrong 

concorda que estamos justificados a afirmar a contrafactual: se as partículas X e Y tivessem se 

interagido, então a interação teria sido governada por uma lei totalmente diferente das demais 

leis. Mas para Armstrong, isso é apenas uma dedução que podemos fazer a partir de leis de 

ordem superior que governam leis de primeira ordem, essas sim governando o comportamento 

das partículas fundamentais, mais a premissa falsa de que X e Y se interagem. Não seria 

preciso acreditar na existência de uma lei totalmente diferente e definida, contudo não 

conhecida por nós. 

Armstrong reconhece que há uma assimetria entre o caso da lei probabilística e os 

casos de Tooley. No caso da lei probabilística, dada a natureza das leis, não parece o caso que 

a lei de exclusão dos meios deva ser o caso, de modo a termos um resultado determinado, mas 

desconhecido por nós. Já nos casos de Tooley é natural pensar que há uma lei de interação 

entre as partículas X e Y; porém tal lei é desconhecida por nós. 

A resposta de Armstrong a isso é que a assimetria que aqui temos é devido à tradição 

de tratar os particulares como entidades contingentes e os universais como entidades 

necessárias. Armstrong, entretanto, pensa que os universais são entidades contingentes assim 

como os particulares e não existem não instanciados. 

 A conclusão a que Armstrong chega é a de que os casos de Tooley não nos impedem 

de tratar leis não instanciadas como uma contrafactual oculta, e a verdade ou falsidade dela 

depende apenas de leis atuais, ou seja, instanciadas. Leis não instanciadas afirmariam apenas 

que, se contrário ao fato, certos tipos de coisas tivessem ocorrido, então essas ocorrências 

obedeceriam a uma lei determinada. 

 

 



87 

 

4.5 Críticas à solução de Armstrong aos casos de Tooley 

 

 Primeiramente abordemos a crítica de Evan Fales (1990) à solução de Armstrong para 

os casos de Tooley. Fales procura argumentar a favor de os universais serem entidades não 

espaciotemporais, como procura pensar Armstrong e os demais aristotélicos. Segundo Fales 

(idem, p. 158), a única saída para uma pessoa que quer tornar os universais espaciotemporais 

é dizendo que eles estão onde e quando as suas instancias estão. Essa posição é problemática, 

principalmente, como vimos, se temos uma concepção de localização como a de Armstrong, a 

saber, os universais estão completamente presentes em cada uma de suas instâncias. Mas a 

história é ainda pior. Fales sugere-nos considerar as seguintes frases: 

(I) Os universais existem per se no espaço e tempo; 

(II)  Um universal existe completamente em, e no mesmo local que, cada uma das suas 

instâncias. 

(III)  Um universal não muda, e não é criado nem destruído, pela destruição de suas 

instancias ou pela criação de uma nova instância. 

  Fales pensa que não se pode sustentar a verdade dessas três frases. Um platônico 

recusaria as (I) e (II), enquanto aceitaria (III) sem problemas. Armstrong quer aceitar a 

verdade das três, mas não parece que ele consegue. Obviamente, Armstrong acredita na 

verdade de (I) e (II). Entretanto, não parece o caso que ele consiga sustentar (III) 

conjuntamente com as demais. O argumento de Fales é como se segue. Consideremos um 

universal qualquer U. Se U tem instâncias em t0 e não tem instâncias em t1 e, além disso, U 

tem existência temporal como quer Armstrong, então temos que aceitar que a frase “U existe 

em t0” é verdadeira, e “U existe em t1” é falsa. Se as coisas são assim, U deixou de existir 

entre t0 e t1. Parece, portanto que os universais podem deixar de existir, ou vir a existir. 

Enquanto o surgimento de uma primeira instância e o desaparecimento da última tem essa 
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implicação ontológica forte (faz surgir e desaparecer o universal, respectivamente), o 

surgimento e o desaparecimento das demais instâncias não tem qualquer implicação 

ontológica para o universal em causa. Mas parece plausível pensar que uma instância de um 

universal tem o mesmo status ontológico que as demais instâncias; de modo que não parece 

importar para o universal se uma instancia é a sua primeira ou última instância. O que nos 

leva a pensa que os universais são melhor entendidos se os pensamos como entidades 

independentes de suas instâncias espaciotemporais. Assim, seriam eles entidades 

transcendentes (não imanentes). 

 Fales reconhece que uma vez que os universais são considerados entidades 

transcendentes, há pelo menos a possibilidade lógica deles existirem sem ter instâncias. Por 

outro lado, se os universais não são passíveis de serem criados ou destruídos, somando ainda 

à possibilidade deles existirem sem que tenham instâncias, então é pelo menos logicamente 

possível um universal existir e nunca ter instância. Segundo Fales, os dois casos de Tooley 

nos fornece um bom motivo para pensar isso. Após explicar os casos de Tooley e depois 

colocar a crítica de Armstrong aos casos, Fales procura argumentar contra essa crítica de 

Armstrong. Vemos como. 

 Fales (1990, p. 160) reconhece que o argumento de Armstrong é engenhoso, mas 

pensa que ele mal posiciona a fonte de nossa intuição nos casos de Tooley. A noção razão 

para pensar que a contrafactual do exemplo das leis probabilísticas de Armstrong não é 

verdadeira nem falsa é o fato de tal lei ser irredutivelmente probabilística. Se há leis desse 

tipo, não parece o caso que haveria algo no mundo, relacionado às propriedades P, Q e R do 

exemplo de Armstrong, capaz de fazer aquela contrafactual verdadeira. Entretanto, como nota 

Fales, nos casos de Tooley não temos necessidade de algum elemento probabilístico, de modo 

que a analogia de Armstrong não fere em nada a intuição dos casos de Tooley. 
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 Concordo com o argumento de Fales e penso haver ainda dois motivos para 

recusarmos o contra argumento de Armstrong. O primeiro deles é o fato dos casos de Tooley 

não estarem comprometidos com leis de ordem superior. Mudemos um pouco o exemplo de 

Tooley para vermos como isso se dá. Imaginemos um mundo muito parecido com aquele 

descrito por Tooley, a saber, um mundo no qual ao invés de dez tipos de partículas 

fundamentais, há apenas dois tipos de partículas, as partículas do tipo X e do tipo Y. 

Suponhamos que nesse mundo as partículas do tipo X e do tipo Y nunca se interagiram, mas a 

contrafactual “se X tivesse interagido com Y, essa interação teria sido governada por uma lei 

determinada, mas desconhecida” é verdadeira. Esse seria um mundo no qual não haveria 

aquela lei de ordem superior capaz de fazer a contrafactual em causa verdadeira. A 

contrafactual tem, nesse caso, que ser verdadeira em virtude de uma lei de primeira ordem (a 

lei de interação entre partículas X e Y). Se esse novo exemplo é o caso, voltamos à conclusão 

de Tooley segundo a qual podemos descrever um mundo possível no qual há leis não 

instanciadas e, presumivelmente, universais não instanciados. 

 Outra crítica a Armstrong que acredito podermos fazer é a de que uma teoria como a 

sua, que se restringe a leis atuais (instanciadas no mundo atual), perde a motivação de uma 

teoria de leis como relações entre universais. Quando dizemos que uma lei rege a interação 

entre partículas, queremos dizer que a lei existe antes mesmo da interação. Se esse não fosse o 

caso, como poderia uma lei reger a interação entre duas partículas? E se a lei existe antes de 

qualquer interação, é totalmente plausível pensar que uma lei de interação entre partículas 

pode existir mesmo que as partículas nunca se interajam. Mas para Armstrong, as leis 

parecem passar a existir a partir do momento em que há a interação entre as partículas. Essa 

parece uma posição inaceitável, na medida em que inverte a ordem das coisas: não é porque 

há uma lei da natureza que as coisas se comportam de determinada maneira, mas antes, as 

coisas se comportam de determinada maneira, e só assim temos a lei que rege o 
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comportamento dessas coisas. Essa lei parece nesse caso não ter qualquer utilidade para nós. 

Voltamos aqui à intuição que nos desperta o argumento de Fales, de que segundo a teoria de 

Armstrong, parece que os universais (e também as leis da natureza) vêm a existir e deixam de 

existir. 

Armstrong gostaria de recusar essa ideia dizendo que o seu princípio de instanciação 

não está restrito ao presente, mas abarca também o passado e o futuro. Mas como já vimos na 

seção sobre a teoria de Armstrong, isso o compromete com uma teoria específica do tempo, o 

que acredito ser uma consequência má para a sua teoria. 

Penso, portanto, que Armstrong não nos oferece uma resposta satisfatória para os 

casos de Tooley. Não vejo como a sua resposta pode atacar a intuição desses casos: a intuição 

de que se leis da natureza são relações entre universais, haverá casos de leis não instanciadas 

que exigirão a existência de universais não instanciados. 

 

4.6 Conclusão 

 

 A conclusão desse capítulo é condicional: acredito que, supondo que a melhor forma 

de entendermos leis da natureza é como relações entre universais, então estamos motivados a 

admitir a possibilidade da existência de universais que não possuem qualquer instância. Essa 

motivação é-nos dada pelos casos de Tooley. Penso que o argumento de Armstrong contra os 

casos de Tooley não é suficiente para excluirmos a possibilidade de haver universais sem 

instâncias. Penso que uma vez que queremos argumentar a favor da existência de universais 

não instanciados, focarmos no tópico sobre leis da natureza como relações entre universais é 

uma boa via de argumentação. Antes de tomarmos qualquer conclusão não condicional aqui, 

precisaríamos avaliar as demais teorias das leis da natureza para vermos se de fato as leis são 

melhor entendidas como relações entre universais, mas esse seria um trabalho que fugiria 
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muito dos propósitos dessa dissertação. Esse tópico funcionou mais como uma amostra de um 

caminho a ser seguido na argumentação a favor da existência de universais não instanciados, 

do que como uma argumentação efetiva a favor da existência de tais entidades. 
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5 O ARGUMENTO DONAGAN/RUSSELL 

 

Resumo 

 

Neste pequeno capítulo, procurarei fazer duas coisas. (1) Expor o argumento de 
Russell (1912) a favor de universais e a interpretação de Donagan (1963) do mesmo 
argumento, mostrando as implicações do mesmo para a discussão sobre atributos não 
instanciados. (2) Mostrar porque acredito que o argumento em causa não é um bom 
argumento. 
 

5.1 O argumento Donagan/Russell 

 

A partir de agora, gostaria de tratar do artigo de Allan Donagan “Universals and 

metaphysical realism” (1963). Esse é considerado um clássico na discussão contemporânea 

sobre universais. Nele Donagan procura avaliar o argumento a favor da existência de 

universais (mais especificamente, relações universais) formulado por Russell em Os 

problemas da filosofia (1912). Donagan acredita que o argumento de Russell é um bom 

argumento a favor de universais. Penso que esse seria um bom argumento se não estivesse 

comprometido com a existência de atributos necessariamente não instanciados, que acredito 

termos motivos para recusar. Como nota Donagan, o argumento de Russell nos dá bons 

motivos para acreditar não apenas na existência de universais, mas também nos dá motivos 

para pensar que existem universais não instanciados. Donagan não parece notar (ou se nota 

não dá importância para isso) o fato de que o argumento de Russell serve também para 

argumentar a favor de atributos necessariamente não instanciados.  

Consideremos como Russell coloca seu argumento: 

Suponha-se, por exemplo, que estou no meu quarto. Eu existo e meu quarto 
existe; mas será que “no” existe? Contudo, a palavra “no” tem obviamente 
um significado; denota uma relação que obtém entre mim e o meu quarto. 
Esta relação é algo, apesar de não podermos dizer que existe no mesmo 
sentido em que eu e o meu quarto existimos. A relação “no” é algo acerca do 
qual podemos pensar e que podemos compreender pois, se não pudéssemos 
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compreendê-la, não poderíamos compreender a frase “Estou no meu quarto” 
(1912: 149). 
 

A interpretação de Donagan do argumento de Russell na passagem acima é a seguinte 

(1963: 213): 

(1) Algumas proposições da forma “x está no y”, onde x e y nomeiam ou são descrições de 

indivíduos que existem, podem ser pensadas e compreendidas. 

(2) Não poderíamos pensar nem compreender tal proposição, a menos que a palavra “no” 

fosse pensada e compreendida; isto é, “no” não é redundante. 

(3) Algumas proposições da forma “x está no y” são verdadeiras. 

(4) Os elementos não redundantes de proposições verdadeiras denotam coisas que são reais. 

(5) Portanto, “no” denota algo que é real; e uma vez que aquilo que “no” denota é uma 

relação, segue-se que pelo menos uma relação é real. 

 Segundo Donagan, a realidade dos universais segue-se de três fatos mais um princípio 

geral. O primeiro fato é o de que a frase “eu estou no meu quarto” poder ser pensada e 

entendida. O segundo fato é o de que no contexto em que Russell escreve a frase ela expressa 

uma proposição verdadeira. O terceiro fato é o de que “no” não é um conectivo lógico e nem 

um conceito formal, e ainda é predicável a vários pares de indivíduos. O princípio geral é o de 

que os elementos não redundantes de proposições verdadeiras denotam entidades que são 

reais. 

 Donagan afirma que o argumento de Russell pressupõe que há proposições 

verdadeiras contendo expressões que denotam universais, mas não estipula que estas 

proposições devem conter atributos universais que são instanciados. Uma vez que “no” é um 

constituinte da frase negativa “Russell não está no seu quarto”, assim como é da frase 

afirmativa “Russell está no seu quarto”, a realidade do universal denotado por “no” seguiria 

da verdade de qualquer das duas frases. Generalizando a ideia, tomemos “... R...” como uma 

expressão relacional que denota um atributo, e tomemos como únicas frases expressando 
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proposições verdadeiras contendo “... R...” como sendo “¬ R (x,y)” ou “¬ xRy”. Donagan 

pensa que se isso é possível, então se segue do argumento de Russell não apenas a existência 

de universais que estão instanciados, mas também a existência de universais não instanciados. 

 Parece que da mesma forma que podemos argumentar a favor de universais não 

instanciados por meio do argumento de Russell, podemos também argumentar a favor de 

atributos necessariamente não instanciados. Consideremos a frase “a não é F” (Russell 

argumenta a favor da existência das relações, mas não vejo problema falar aqui em termos de 

propriedades; se o argumento de Russell é um bom a favor de relações, parece igualmente um 

bom argumento a favor de propriedades). Neste caso, se a “F” é um predicado que para 

qualquer nome que se aplica, a frase resultante será falsa, e ainda, “F” satisfaz as exigências 

do argumento de Russell (é um elemento não redundante na proposição expressa pela frase, 

etc.), segue-se que “F” expressa um atributo realmente existente, e esse atributo será 

necessariamente não instanciado.  

 Para Donagan, Russell tenta evitar a conclusão de que há atributos não instanciados 

(seja necessariamente, seja contingentemente), por meio do princípio do contato (principle of 

acquaintance), segundo o qual, qualquer proposição que podemos apreender, todos os 

constituintes são entidades com as quais temos contato imediato (1912: 117). Assim, 

poderíamos pensar proposições negativas contendo “... R...”, por exemplo, a proposição 

expressa pela frase “¬ aRb”, somente se estivemos em contato com um estado de coisas 

expresso por uma frase da forma “xRy”, onde x e y são quaisquer indivíduos. 

Donagan pensa que temos que clarificar duas coisas no argumento de Russell: 

(i)  A questão de saber se os atributos universais são reais é diferente da questão de 

saber se todos os atributos dos quais formamos conceitos foi, está sendo, ou será 

instanciado. 
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(ii)  Ao aceitar o princípio do contato, estaremos comprometidos com a ideia de que 

que nenhuma língua tem expressões para todos os atributos instanciados, e 

também que nenhum falante tem contato com instâncias de todos os universais 

exemplificados, mas não estamos comprometidos com a ideia de que um falante 

não pode afirmar que dois objetos estejam em uma relação com a qual o falante 

não está em contato. 

Donagan argumenta que, se podemos dizer que um par de objetos instancia uma 

relação com a qual estamos em contato, podemos dizer também que um par de objetos não 

instancia uma relação com a qual não estamos em contato. Podemos de forma inteligível dizer 

o seguinte: (1) “(∃ R) ¬ R (Oceano Atlântico, Oceano Pacífico) e eu não estou em contato 

com R”, ou (2) “(∃ R) (x, y) ¬ R (x, y) e eu não estou em contato com R”. Se (2) é verdadeira, 

haveria uma infinidade de afirmações da forma ¬ R (x, y) que seriam verdadeiras e, 

plausivelmente, “R” poderia denotar uma relação não instanciada. O princípio do contato não 

mostraria que não há tal relação; mostraria apenas que nenhuma linguagem tem um predicado 

denotando-a. Donagan pensa que pode haver frases com a forma lógica de (2) é verdadeira e, 

portanto, há inumeráveis fatos negativos que, se o princípio do contato for verdadeiro, 

ninguém jamais conhecerá. Assim, se o argumento de Russell procede, segue-se que uma 

relação não instanciada é um constituinte real do mundo. 

Assumindo por hipótese que do argumento de Russell segue-se a existência de 

atributos universais, tenho a tendência de concordar com Donagan que do argumento segue-se 

não apenas a existência de atributos universais que são instanciados, mas também a existência 

de atributos universais não instanciados, e talvez a existência de atributos necessariamente 

não instanciados. A conclusão de que há atributos não instanciados se seguiria não apenas de 

proposições da forma ‘xRy’, mas também de proposições ‘¬xRy’, mesmo que essa última seja 

o único tipo de proposição verdadeira na qual ocorre a relação R. 
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Donagan afirma, sobre o argumento de Russell, que a existência de universais seguir-

se-ia de três fatos mais um princípio realista: (1) a frase “eu estou no meu quarto” pode ser 

pensada e entendida; (2) ela expressa uma proposição verdadeira, (3) “no” não é um conectivo 

lógico e é predicável a vários pares de indivíduos; e o princípio de que os elementos não 

redundantes de proposições verdadeiras denotam entidades que são reais. 

Acredito, que do argumento de Russell segue-se apenas a existência de atributos; se 

não fizermos qualquer restrição ao argumento, podemos utilizá-lo para provar a existência de 

qualquer tipo de atributo, seja tropos, seja universais ou atributos necessariamente não 

instanciados32. Isso parece tornar o argumento um mau argumento. Acredito que seja 

necessário restringir os atributos que aceitaremos em nossa ontologia. O argumento de 

Russell faz uma restrição importante, que é a de que apenas expressões primitivas referem-se 

ou expressam universais. Mas esta restrição apenas não é suficiente, se tenho razão ao recusar 

atributos necessariamente não instanciados (na discussão do capítulo 2). 

 

5.2 Conclusão 

 

 Acredito que o argumento Donagan/Russell a favor de universais não seja bom, isso 

porque cai no mesmo problema que cai o argumento de Loux. Penso que em geral, qualquer 

argumento que tenta provar a existência de universais por meio de considerações semânticas 

tende a admitir todo tipo de atributo, sem restrições. Mas não parece que considerações 

semânticas devam influenciar nossas teorias sobre quais entidades existem na realidade. Por 

outro lado, é admissível que se os universais existem, pelo menos alguns de nossos predicados 

expressam esse tipo de entidade. A questão, portanto, de um ponto de vista semântico é saber 

                                                           
32

 A saída para Russell é a sua tese de que alguns predicados são primitivos e esses correspondem a universais, 

enquanto outros são definíveis em termos desses predicados primitivos. Como os meus exemplos são de 

atributos conjuntivos (ser quadrado e redondo, por exemplo) o meu argumento contra Russell não funciona, a 

não ser que consigamos da um exemplo de predicados expressando atributos necessariamente não 

instanciados que teríamos que admiti-lo como primitivo  
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quais os predicados estão diretamente relacionados aos universais, e quais daqueles que não 

estão. Penso que os predicados que buscam expressar atributos necessariamente não 

instanciados não expressam algum atributo. Assim, nem todo predicado expressa um atributo, 

e também, nem todo atributo existente tem um predicado correspondente o expressando (é 

plausível pensar que não temos predicados para todos os atributos, uma vez que muitos deles 

nunca estivemos nem estaremos em contato). É admissível que o tópico dos universais tem 

alguma relação com a semântica. Mas não que nossas questões ontológicas devam ser 

resolvidas via semântica.  
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Conclusão 

 

Por medida de conclusão, gostaria apenas de destacar alguns pontos dessa dissertação. 

O principal ponto e também o mais controverso é a recusa de atributos necessariamente não 

instanciados. Acredito que podemos fazer ontologia sem pressupor a existência desse tipo de 

atributo. Penso também que podemos fazer semântica com uma ontologia realista sem ter que 

admitir esse tipo de entidade. O argumento dos filósofos realistas que, além de fazerem 

ontologia, querem também dar um tratamento semântico para os predicados e termos gerais 

abstratos, se baseia, em geral, na ideia de que precisamos de uma entidade (atributo) para ser 

expressa por um predicado e servir como referência de algum termo geral abstrato. No caso 

de uma predicação a é F, precisaríamos admitir a existência não apenas de a, mas também de 

F, para termos o estado de coisas que faz a frase “a é F” verdadeira (no caso em que a frase é 

verdadeira). Este argumento realista está baseado na ideia de fazedores de verdade, que é 

saber o que no mundo faz uma determinada proposição verdadeira. Neste caso, alguns 

realistas pensam que as proposições na forma ‘a é F’ são verdadeiras se há duas entidades no 

mundo, a e F, e as duas estão na relação de instanciação. 

Mas como vimos, há um caso em que não podemos admitir a existência de um atributo 

que é expresso por uma expressão predicativa, com pena de gerar um paradoxo (o atributo de 

não instanciar a si mesmo). Acredito ainda que há casos em que podemos supor a existência 

do menor número de universais possível para termos o fazedor de verdade de certas 

proposições, assim sendo mais econômico ontologicamente. Considere por exemplo as 

seguintes frases e suponha que todas são verdadeiras: 

(i) “a é casado”; 

(ii) “ b é solteiro”; 

(iii) “ a é não solteiro”; 
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(iv) “b é não casado”; 

Será que nesses casos um realista vai precisar de quatro universais para obter os 

fazedores de verdade dessas frases? Precisamos admitir a propriedade de ser casado, de ser 

solteiro, de ser não casado e não solteiro? Penso que não. Todo trabalho aqui pode ser feito 

com apenas um universal, a relação ser casado com. O que será feito da seguinte forma: as 

frases (i) e (iii) são verdadeiras na medida em que a está na relação de ser casado com um 

indivíduo qualquer c, e as frases (ii) e (iv) são verdadeiras porque b não está nessa relação 

com algum indivíduo. Portanto, um platônico que quer dar conta da noção de fazedor de 

verdade não precisa ser promiscuo neste caso, na medida em que não precisa postular muitos 

universais para indicar os fazedores de verdade dessas frases. O platônico pode postular todas 

aquelas propriedades, mas penso que estará sendo vicioso não tentando reduzir o número de 

entidades necessárias para fazer esse tipo de trabalho. 

 Por outro lado, pode haver casos em que precisaríamos de mais de um universal para 

darmos os fazedores de verdade de certas frases. Consideremos, por exemplo, o predicado 

“jogo”. Se concordamos com Wittgenstein e ainda temos uma ontologia realista, então o 

predicado em causa não expressa um universal genuíno, mas uma família de universais. 

Sendo assim, teríamos que ter mais de um universal para darmos as condições de verdade das 

seguintes frases: 

“a é um jogo”; 

“b é um jogo”. 

 Há muito trabalho a ser feito em torno dos predicados e dos termos gerais. Mas esse 

trabalho deve ser feito, e não apenas burlado com a postulação desregrada de entidades. Mas 

aqui não é o lugar de dar um tratamento a estes predicados. Na verdade, o foco aqui é em 

ontologia e não a linguagem. 
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 Outra conclusão a que cheguei é a de que não parece plausível o modo como 

Armstrong procura defender a teoria aristotélica dos universais. O principal motivo é o de que 

a relação de estar completamente presente em, que os universais têm com suas instâncias 

parece gerar um absurdo. Outro motivo é o de que a teoria de Armstrong parece comprometê-

lo com uma teoria específica do tempo, enquanto uma teoria platônica não padece de tal mal, 

uma vez que nesta teoria os universais são atemporais (além de não espaciais). 

 Uma última conclusão é a de que, se temos uma teoria das leis da natureza como 

relações entre universais, temos motivos para pensar que há, ou pelo menos que seja possível 

haver, universais não instanciados. Penso que esse motivo é dado pelos casos de Tooley, a 

partir dos quais se conclui que pelo menos alguns universais teriam que ser platônicos para 

conseguirmos dar conta de leis não instanciadas. Mas Tooley parece acreditar que apenas 

alguns universais são platônicos. Entretanto, penso que se temos motivos para pensar que 

alguns universais são platônicos, não vejo motivo para não pensar que todos os universais são 

platônicos, ou seja, existem independentemente de suas instâncias. Parece pouco econômica 

uma ontologia com universais aristotélicos e platônicos. 

 Penso que, se o realismo é uma posição coerente, é preciso fazer mais restrições a ele; 

mas essas restrições talvez não precisem ser tão fortes como exigiria um aristotélico. Mas 

também não podemos deixar como deixaria o platônico extremo, postulando uma verdadeira 

favela ontológica. 
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