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RESUMO 

 O tema central deste trabalho é o problema da direção do tempo. Embora ele esteja 

presente em teorias dinâmicas, como o presentismo e a growing block theory, é em modelos 

estáticos como o eternalismo que ele aparece de forma mais evidente. Modelos dinâmicos 

buscam, tipicamente, estabelecer uma direção com base na orientação do fluxo. Ocorre que, 

sem uma distinção bem fundada entre as relações de anterioridade e posterioridade, não há 

critérios para decidir se a seta temporal aponta para o futuro ou para o passado. Deste modo, 

nota-se uma dependência de propriedades tipicamente eternalistas caso se pretenda definir a 

direção do tempo. Portanto, este trabalho tem dois propósitos principais: (i) caracterizar as 

teorias dinâmicas do tempo, ressaltando suas limitações no que se refere ao estabelecimento 

da seta temporal e (ii) estabelecer uma definição satisfatória do eternalismo em um primeiro 

momento para, em seguida, de forma mais pormenorizada, focar nas soluções que este 

modelo propõe para o problema da direção, notadamente as assimetrias de conteúdo.  

 

Palavras-chave: Metafísica, filosofia do tempo, assimetrias de conteúdo, grounding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The main subject of this work is the problem of the direction of time. Although this 

problem can be observed in the dynamic theories, such as the presentism and the growing 

block theory, it is in the eternalism that it appears more clearly. Dynamic models seek, 

typically, to establish a direction based on the orientation of the flow. But, without a well-

founded distinction between the relations of earlier and later, it is not possible to decide 

whether the time arrow points to the future or to the past. Hence, there is a notable 

dependence on the eternalist properties if one aims to define the direction of time. This work 

has two central purposes: (i) to characterize the dynamic theories, remarking their limitations 

concerning the definition of the time arrow and (ii) to establish, at first, a satisfactory 

definition of eternalism and then, in a more detailed manner, focus on the solutions that this 

model offers to the problem of the direction, namely the content asymmetries.  

 

Key words: Metaphysics, philosophy of time, content asymmetries, grounding. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema central deste trabalho é o problema da direção do tempo. Embora ele esteja 

presente em teorias dinâmicas, como o presentismo e a growing block theory, é em modelos 

estáticos como o eternalismo que ele aparece de forma mais evidente. Como diferenciar o 

tempo do espaço se não há fluxo? Como explicar a aparente assimetria do tempo se ele, de 

fato, não passa? Encontrar uma distinção inequívoca entre a dimensão espacial e temporal 

depende, na perspectiva do eternalista, de estabelecer uma distinção bem fundada entre 

anterioridade e posterioridade. Depende, sobretudo, de encontrar uma seta temporal que 

possa explicar, de forma global e local, os processos irreversíveis nos quais observamos o 

tempo.  

Para iniciar este percurso, o primeiro capítulo será dedicado a uma introdução às séries 

temporais de McTaggart, que, de certa forma, inauguram algumas disputas que perduram até 

hoje na metafísica do tempo, além de darem origem às teorias que serão discutidas ao longo 

do trabalho. Em adição a isso, serão analisados os argumentos de McTaggart em sua prova da 

irrealidade do tempo, de modo a observar quais deles são procedentes e quais são mais 

vulneráveis a objeções. É interessante notar que pelo menos um desses argumentos, que 

envolve um regresso ao infinito, é, até hoje, tomado em consideração. Esta exposição inicial 

pretende, portanto, caracterizar os modelos e os argumentos propostos por McTaggart, de 

modo a identificar as origens dos debates que seguem até hoje.  

No capítulo seguinte, o enfoque será nas teorias dinâmicas. Inicialmente, será 

apresentada de forma sumária a moving spotlight theory, que guarda muitas semelhanças com 

a ideia de complementaridade entre as séries dinâmica e estática, tal como exposta por 

McTaggart, o que a coloca diante de sérias dificuldades, embora ainda possua alguns adeptos 

contemporâneos
1
. Por esta razão, sua apresentação neste trabalho cumpre um papel 

introdutório, somente, de modo a exemplificar uma espécie de proto teoria dinâmica e seu 

funcionamento básico, já fora do contexto do artigo de McTaggart, embora, ainda, muito 

próxima a ele. Na parte central do capítulo será feita uma caracterização mais destacada do 

presentismo, a teoria dinâmica mais largamente aceita. Além disso, serão apresentadas suas 

principais motivações, com destaque para seu apelo intuitivo. Finalmente, serão analisadas as 

objeções que esta teoria enfrenta, bem como as principais tentativas de respondê-las. Na seção 

seguinte, será descrita a growing block theory, com uma breve subseção para a apresentação e 

outra, mais extensa, focada nas dificuldades que se interpõem a este modelo. Termina esta 

                                                      
1
 Deasy (2015), Skow (2012). 
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seção uma descrição de uma teoria que, embora se assemelhe à growing block, possui 

peculiaridades suficientes para merecer uma análise à parte, bem como críticas específicas. 

Além da descrição dos principais modelos que concebem, ainda que de maneiras distintas, o 

fluxo como fundamental, ao final de cada seção a questão da direção do tempo será levantada, 

de modo a destacar a estratégia de cada teoria no que se refere à determinação de uma seta 

temporal. Assim, a partir de algumas dificuldades apresentadas por estas teorias, o problema 

da direção será apresentado como algo recorrente e que demanda uma solução distinta das 

pretendidas inicialmente, uma solução que pode estar ligada à concepção estática do tempo. A 

última seção do capítulo se dedicará a retomar as conclusões de cada seção, de modo a 

resumir os resultados.  

O último capítulo começa com uma caracterização do eternalismo baseada em dois 

aspectos fundamentais: o componente ôntico e a série B. O primeiro tem por estratégia definir 

o eternalismo em termos de quais entidades existem e que relações possuem entre si. Já o 

segundo concentra-se em investigar distintas formas pelas quais a série B pode se configurar e 

contribuir para a constituição do modelo estático de tempo. A combinação das diversas 

versões destes dois componentes tem por objetivo, além de oferecer um painel das possíveis 

acepções de eternalismo, chegar a uma definição que possibilite uma descrição da visão 

padrão, de modo a excluir a consistência com propriedades de teorias dinâmicas. Em seguida, 

serão apresentadas as motivações do eternalismo, suas virtudes centrais e suas respostas a 

problemas que outras teorias apresentam. Na próxima seção será analisado o problema da 

irredutibilidade da série A à série B, uma dificuldade clássica enfrentada pelos eternalistas. 

Primeiramente será apresentada a resposta russelliana a este problema para, em seguida, ser 

abordada a estratégia mais contemporânea.  

A última e mais extensa seção deste capítulo tratará do problema da direção do tempo, 

propriamente. Uma vez que este problema é frequentemente identificado como algo exclusivo 

do eternalismo, aqui veremos estratégias empregadas pelos defensores do modelo estático 

para estabelecer uma seta temporal. Depois de uma apresentação ao tema, o conceito de 

assimetria de conteúdo será introduzido, na primeira subseção, como possibilidade de 

estabelecimento de uma distinção bem fundada entre anterioridade e posterioridade. A 

seguir, várias assimetrias que envolvem processos irreversíveis serão brevemente listadas e 

descritas, de forma a que se observem, ao menos preliminarmente, possíveis conexões e 

relações de prioridade entre elas. As duas próximas subseções tratarão das assimetrias de 

conteúdo mais promissoras no que diz respeito a estabelecer uma direção intrínseca ao tempo: 

a assimetria entrópica, a causal e a explanatória. Suas virtudes e falhas serão exploradas, de 
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modo a verificar a real possibilidade de estas setas temporais unificarem satisfatoriamente as 

outras. Finalmente, as duas últimas subseções serão dedicadas a uma caracterização do 

grounding, uma forma de explanação baseada na fundamentação metafísica, bem como de 

suas possibilidades de oferecer uma distinção bem fundada da anterioridade e da 

posterioridade, o que, em última análise, torna possível um estabelecimento inequívoco da 

direção do tempo. Feito isso, o capítulo termina com apontamentos de questões futuras, 

suscitadas pela integração do grounding ao eternalismo. Tais questões serão, no entanto, 

objeto de um próximo trabalho. 
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2. AS SÉRIES TEMPORAIS DE MCTAGGART E O PARADOXO DA 

MUDANÇA 

McTaggart, em seu clássico artigo The Unreality Of Time, introduz duas concepções 

que serviriam de base para uma das mais intensas disputas acerca da natureza do tempo: o 

debate entre teorias dinâmicas e estáticas. Embora a intenção fosse provar a irrealidade do 

tempo, a partir desse artigo surge a ideia de séries lineares de eventos. Este modelo permanece 

influente até hoje, embora, certamente, mudanças substanciais tenham ocorrido e muitas 

alternativas tenham sido elaboradas. É conveniente, portanto, que esteja claro como 

McTaggart concebia suas séries e, mais fundamentalmente, como essas concepções serviam à 

sua argumentação. 

 Para comprovar sua tese de que o tempo não existe, McTaggart parte de uma premissa 

fundamental, que tem, certamente, bastante apelo intuitivo: o tempo envolve mudança. 

Compete verificar, portanto, se a mudança é possível, em primeiro lugar. Neste ponto, uma 

caracterização das séries temporais cumpre um papel fundamental no que diz respeito a uma 

espécie de funcionamento do tempo. As posições no tempo podem ser distintas de dois 

modos: cada posição pode ser anterior a algumas e posterior a outras; cada posição pode ser 

passado, presente ou futuro (McTaggart, 1908, p. 2). É importante notar que, no primeiro 

caso, as posições são permanentes, enquanto no segundo caso, elas são transitórias. Vejamos: 

a queda de Constantinopla sempre será posterior ao reinado de Akhenaton e anterior à 

invenção do telégrafo. Por outro lado, cada um desses eventos um dia foi futuro para, por um 

breve tempo, se tornar presente e, depois, passado e cada vez mais passado, conforme o 

presente se desloca. Para efeito de economia, McTaggart opta por batizar a série temporal 

cujas posições são do tipo anterior e posterior como série B e a série cujas posições são do 

tipo passado, presente e futuro como série A.  

 Também é possível falar em termos de propriedades A e propriedades B. Exemplos de 

propriedades A: presente, passado, futuro, futuro distante, passado próximo, 30 anos atrás, 

daqui a mil anos; exemplos de propriedades B: anterior a, posterior a, simultâneo a, 10 anos 

depois da Segunda Guerra Mundial, um ano antes da queda do muro de Berlim. Assim: 

Conjunto S forma uma série A =df os membros de S têm propriedades ou relações do 

tipo A. 

Conjunto S forma uma série B =df os membros de S têm propriedades ou relações do 

tipo B. 
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Portanto, as posições da série A são dinâmicas e estão em constante mutação, 

enquanto as da série B são estáticas. O conteúdo dessas posições são eventos. Pode-se dizer 

que para cada posição em uma série temporal, doravante chamada momento, há uma 

pluralidade de eventos, a saber, todos os eventos que forem simultâneos àquele momento.  

Uma pergunta que surge de maneira imediata é se ambas as séries são, de fato, 

essenciais para a descrição do tempo. Pelo fato de a série B possuir propriedades permanentes 

e ser mais simples, se poderia argumentar que ela descreve a natureza última do tempo. 

Entretanto, McTaggart (1908, p. 2) sustenta que nunca observamos o tempo sem que as duas 

séries sejam formadas: observamos diretamente os eventos que compõem o presente, 

acessamos os eventos do passado pela memória e os futuros por inferência, formando, assim, 

a série A. Por outro lado, separamos os eventos passados dos futuros comparando-os com o 

presente e ordenando-os como anteriores ou posteriores, termos nativos da série B, além, é 

claro, de preservar as propriedades temporais da série B mesmo entre eventos que pertençam, 

ambos, ao passado ou ao futuro. Assim, teríamos sempre uma relação de complementaridade 

entre as séries.  

 Feita esta caracterização, a prova da irrealidade do tempo se segue como uma reductio 

ad absurdum com a seguinte forma: 

1. Se existe tempo, então existe mudança (premissa) 

2. Se existe mudança, então a série A é o caso 

3. Série A (hipótese de redução ao absurdo) 

4. Propriedades da série A são contraditórias  

5. ¬ Série A  (reductio ad absurdum) 

6. ¬ Existe mudança (modus tolens 2, 5) 

7. ¬ Existe tempo (modus tolens 1, 6) 

O primeiro passo nesta prova é explicar qual conceito de mudança está em questão. É 

preciso que se atente para o fato de que as séries são compostas por eventos. Portanto, 

mudança, aqui, significa mudança nas propriedades dos eventos. Para tanto, devem ser 

observadas as seguintes condições: 

I. O evento X deve persistir em algum intervalo de tempo. 

II. O evento X deve adquirir ou perder alguma propriedade neste intervalo de tempo. 

III. Validade do princípio da não contradição. 

Ocorre que, nestes termos, defende McTaggart, a mudança na série B é impossível. 

Não é possível que um dado evento perca ou ganhe alguma propriedade e ainda assim 

preserve sua identidade, caso esta identidade esteja estritamente relacionada ao conjunto das 
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propriedades possuídas pelo evento. McTaggart sugere duas possibilidades de mudança nestes 

termos: (i) um dado evento M cessaria de ser um evento (ou de existir) enquanto outro evento 

N passaria à existência ou (ii) Um evento M se fundiria a um outro evento N, sofrendo 

alteração de alguma propriedade, mas preservando sua identidade por intermédio de algum 

elemento inalterado, de modo que se poderia dizer que M se tornou N.  

 A primeira forma de mudança parece ser insustentável: uma vez que um determinado 

evento ocupe um lugar na série B, ele o fará eternamente. A própria base do ordenamento 

temporal seria a totalidade dos eventos, seja ela finita ou infinita, ocupando, cada um, uma 

posição em uma série. Deste modo, um evento não deixaria de existir para que outro passasse 

à existência, mas simplesmente esses eventos ocupariam posições distintas, como corpos 

físicos ocupam os marcos de quilometragem de uma estrada. Deslocar-se de um marco a outro 

dessa estrada não faz com que os objetos dos marcos anteriores deixem de existir, tampouco 

traz à existência os objetos que estiverem nos próximos marcos. 

 A segunda forma de mudança parece ser mais sofisticada e envolve o que 

habitualmente se espera de tal processo: que algo, de alguma forma, perca ou altere uma de 

suas características e, ainda assim, preserve sua identidade. Porém, continuamos a ter 

problemas: caso um evento venha a se fundir a outro, de modo que a passagem/transição de 

um para o outro se dê de modo que se preserve algum elemento, o que teremos, ao final, serão 

dois eventos distintos, embora possuam um elemento comum. O único modo de dizermos que 

os dois eventos são idênticos é se ambos tiverem os mesmos constituintes. E, como vimos 

anteriormente, um evento não deixa jamais de existir na série temporal. Ele ocupará 

eternamente aquela posição e suas relações com outros eventos serão permanentes. Portanto, 

ao menos nesses termos, a mudança na série B simplesmente não pode ocorrer. 

 Resta, então, a série A como única candidata à mudança. Nela os eventos não mudam 

com relação a nenhuma de suas propriedades, exceto pelo fato de serem, primeiramente, 

pertencentes ao futuro, para se converterem em presente e, finalmente, virarem passado. 

Assim, poderíamos conceder que, se há mudanças nas propriedades A, essas mudanças são 

estritamente temporais: um dado evento preservará sua identidade ao longo do tempo, 

mudando somente a posição que ocupa na série. Na série B nem mesmo essas mudanças 

seriam possíveis, visto que suas posições são permanentes. 

 Com isso, se aceitamos que o tempo envolve mudança e a mudança só ocorre na série 

A, para que o tempo seja possível, a série A deve, também, ser possível. O próximo passo na 

prova de McTaggart é demonstrar que a posse de propriedades A pelos eventos leva a 

contradições e que, portanto, a série A é impossível. Vejamos como se dá essa argumentação. 
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Em primeiro lugar, parece incontroverso que passado, presente e futuro são propriedades 

incompatíveis. Se um evento M é presente, ele não pode ser nem futuro e nem passado. 

Ocorre que, assim o argumento começa, uma vez que tudo começa como futuro, passa pelo 

presente e ruma em direção ao passado, o evento M possui as três propriedades, o que, 

inclusive, vale para todos os eventos. Como as três propriedades são incompatíveis, a série A 

é paradoxal e, portanto, não pode existir. 

 Ora, parece haver um passo estranho nesta prova. Um defensor da série A poderia 

objetar: de fato os eventos possuem as três propriedades, mas nunca a um só tempo. Aquele 

mesmo evento M um dia foi futuro, agora ele é presente e, eventualmente, será passado. 

McTaggart prevê esta objeção e ressalta que, de fato, as propriedades A só são incompatíveis 

quando simultâneas, não havendo contradição se elas forem possuídas sucessivamente 

(McTaggart, 1908, p. 11).  

 Entretanto, mesmo esta resposta falha. Em primeiro lugar, McTaggart ressalta, há uma 

petição de princípio: para explicar a posse de propriedades da série A já se pressupõe 

propriedades da própria série A. Afinal, “foi”, “é” e “será” nada mais são do que marcas ou 

indicações do passado, presente e futuro. Assim, aparentemente, para explicar o tempo já se 

estaria assumindo o próprio tempo. O defensor da série A poderia sustentar, antecipa 

McTaggart, que o tempo é primitivo e, do mesmo modo que conceitos como verdade e bem, o 

tempo seria impossível de se explicar sem que se recorresse a ele próprio (McTaggart, 1908, 

p. 13). Porém, a série A continua viciosa mesmo depois dessa explicação aparentemente 

plausível. McTaggart introduz mais uma consequência problemática deste modelo: as 

propriedades A levam a um regresso ao infinito. A ideia de McTaggart é que, quando se 

resolve o problema da posse de propriedades incompatíveis como ser passado, ser presente e 

ser futuro com o recurso de se dizer que essas propriedades são possuídas sucessivamente, o 

que se faz é introduzir uma segunda série A, o que gera as mesmas dificuldades pelas quais 

passa a primeira série. Retornemos ao evento M. Ele foi futuro, é presente e será passado. O 

que McTaggart sugere é que, quando dizemos que “M foi F”, se está afirmando que “M é F 

em algum momento do passado”. Do mesmo modo, quando se diz “M é F”, isto significa 

dizer que “M é F em algum momento do presente” e “M será F” equivale a “M é F em algum 

momento do futuro”. De forma resumida: 

M é futuro no passado, presente no presente e passado no futuro. 

O uso de tal recurso, embora pareça gerar uma solução para o paradoxo da posse de 

propriedades A incompatíveis, basicamente empurra o problema para um outro nível, gerando 
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propriedades A de segunda ordem. E elas não são somente três, mas nove, como podemos 

observar no esquema a seguir
2
: 

Primeira ordem   Segunda ordem 

[1] é passado no passado     

I. é passado    [2] é passado no presente    

[3] é passado no futuro        

[4] é presente no passado     

II. é presente   [5] é presente no presente    

[6] é presente no futuro     

[7] é futuro no passado         

III. é futuro    [8] é futuro no presente  

[9] é futuro no futuro      

O problema é que, embora algumas dessas propriedades sejam compatíveis (por 

exemplo, as propriedades [3], [5] e [7], possuídas por M), muitas delas não são. E, 

considerando que haja passagem do tempo, cada posição na série A está em constante 

mudança e, portanto, cada evento possuirá todas as nove propriedades A de segunda ordem. 

Propriedades como [2], [5] e [8] certamente não são compatíveis. E, caso o defensor da série 

A continue a sustentar que isso se resolve com a posse não simultânea, mas sucessiva de tais 

propriedades, teríamos como resultado a introdução de uma terceira série A, agora com 

propriedades de terceira ordem. Trata-se, claramente, de um regresso ao infinito. 

 A conclusão de McTaggart é que, como é impossível escapar do paradoxo gerado pela 

série A, ela é impossível. Resta agora a série B, com suas relações fixas de anterioridade e 

posterioridade que, como dito anteriormente, não é capaz de descrever a mudança genuína: 

aquela que aconteceria em propriedades temporais. Mas há, ainda, uma consequência bastante 

interessante para a prova da inerente contradição da série A: ela leva consigo a possibilidade 

de estabelecimento das relações de anterioridade e posterioridade. Isto se dá porque essas 

relações dependem do estabelecimento inequívoco de uma direção do tempo, trabalho que era 

feito justamente pelo constante fluxo das posições da série A, dado pelo movimento do 

presente em direção ao futuro. E, sem o estabelecimento das relações temporais de 

anterioridade e posterioridade, o que restaria seria uma série não temporal de eventos, algo 

como uma série C, na qual os eventos são ordenados linearmente, mas sem fluxo, mudança e, 

tampouco, direção (McTaggart, 1908, p. 16). A única relação que se pode extrair de tal série é 

                                                      
2
 Dainton, 2010,  p. 16. 
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a relação triádica de estar entre. Podemos fazer uma analogia com as letras do alfabeto. A 

série de letras MNO é organizada de tal forma que é legítimo afirmar que cada uma delas 

ocupa um lugar distinto, tal como eventos na série C. Entretanto, pode-se falar legitimamente 

que não há nada que torne a direção MNO mais correta do que a direção ONM. Entretanto, 

nos dois casos, a letra N está entre as letras M e O. E é este tipo de relação fixa que existiria 

entre os eventos na série C.  

 Portanto, da prova que a série A é contraditória se segue que o tempo não existe, tanto 

pelo fato de que, segundo McTaggart, o tempo envolve mudança e a mudança só é possível na 

série A, quanto por esta consequência final de que nem mesmo a série B é possível sem que se 

admita a existência da série A. McTaggart aceita a existência da série C, mas, pelo fato dela 

não engendrar relações temporais, ela não é capaz, por si só, de estabelecer a descrição do 

tempo. Para todos os efeitos, o ordenamento da série C opera de modo similar a uma 

dimensão espacial: sem fluxo e sem direção. 

 

2.1 RESPOSTAS A MCTAGGART 

 Logicamente, o artigo de McTaggart causou reações contrárias e recebeu muitas 

críticas, embora parte de sua argumentação seja, até hoje, levada a sério. Uma primeira 

consideração deve ser feita a respeito da identificação entre tempo e mudança. Retomemos as 

duas primeiras linhas da prova: 

1. Se existe tempo, então existe mudança (premissa) 

2. Se existe mudança, então a série A é o caso 

Ora, a primeira linha é tomada como uma premissa devido ao seu caráter bastante 

intuitivo. Entretanto, cabe refletir com mais atenção. O que parece estar envolvido nesta 

intuição é que o tempo é a dimensão da mudança, ou seja, para que a mudança aconteça, ou 

ao menos para que exista a possibilidade de mudança
3
, é preciso que haja tempo. Entretanto, o 

que a prova de McTaggart demanda é a direção inversa desta necessidade: caso fique provado 

que mudança é uma impossibilidade, será provado que o tempo também não existe. Portanto, 

embora um mundo sem tempo seja, sem dúvida, um mundo sem mudança, não é totalmente 

incontroverso que um mundo sem mudança seja um mundo sem tempo, embora esta segunda 

tese ainda possua um grande apelo intuitivo. 

 No entanto, a segunda linha da prova, que vincula a mudança à série A, já sofre 

objeções mais sólidas. Em primeiro lugar, é preciso caracterizar o que é mudança. Bertrand 

                                                      
3
 Uma situação hipotética em que há passagem de tempo sem mudança foi proposta por Shoemaker em seu 

artigo Time without change, de 1969. 
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Russell definia mudança como a variação, em diferentes tempos, do valor de verdade de 

proposições acerca de entidades: 

Change is the difference, in respect of truth or falsehood, between a 

proposition concerning an entity and a time T and a proposition 

concerning the same entity and another time T', provided that the two 

propositions differ only by the fact that T occurs in the one where T' 

occurs in the other. (Russell, 1937, p. 476). 

 Esta concepção de mudança parece se aproximar mais do senso comum. Ela admite 

que objetos mudem, por exemplo. E não é necessário que eventos mudem para que haja 

mudança genuína. Assim, a mudança se torna possível na série B: trata-se de uma variação de 

propriedades em posições distintas da série temporal.  

 Aparentemente, McTaggart não aceitaria este tipo de mudança (o único tipo de 

mudança que ele aceita é, de fato, insustentável). Ele propõe o seguinte exemplo
4
: 

imaginemos um atiçador de lenha. Em um dos lados ele está em brasa e bastante quente, 

enquanto do outro lado ele está frio. As diferentes partes dele possuem diferentes 

propriedades. Entretanto, cabe perguntar: esta variação implica em mudança? Claramente não. 

Mudança ocorreria se o mesmo ponto do atiçador perdesse calor (ou ganhasse ainda mais). 

Aparentemente é o mesmo que ocorre na série B. Tudo que está localizado nesta série é 

permanente. Ela se comporta, para todos os efeitos, como mais uma dimensão espacial. E, 

portanto, o tipo de mudança proposta por Russell descreve apenas uma variação entre os 

diversos lugares da série, faltando, de fato, um fluxo substantivo. 

Mas mesmo que se aceite a mudança como esta variação de propriedades ao longo dos 

diversos instantes da série temporal, se tomarmos seriamente a argumentação de McTaggart 

contra a possibilidade de mudança, não se trataria mais do mesmo objeto, mas de sequências 

de objetos distintos, temporalmente localizados separadamente, uma vez que se alguma 

propriedade mudou, e essa propriedade é constitutiva do objeto, não se pode mais falar de 

identidade dos objetos ao longo do tempo. 

 Uma solução para isso é fazer uma distinção entre propriedades intrínsecas e 

extrínsecas, ou relacionais. De forma simplificada, podemos dizer que temos propriedades 

intrínsecas em virtude do que somos. Em contrapartida, nossas propriedades extrínsecas 

refletem a forma como interagimos com o mundo (Weatherson & Marshall, 2013). Por 

exemplo, se um dado objeto, como um cão, se desloca do quintal para o interior da casa, é 

perfeitamente aceitável defender que se trata do mesmo objeto, que mudou apenas com 

relação a uma propriedade relacional: sua posição em relação a outros objetos. Assim, sua 

                                                      
4
 The Nature of Existence, 1927. 
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identidade ao longo do tempo está preservada. Por outro lado, se o que se operar for uma 

mudança em uma propriedade intrínseca (digamos que o cão, infelizmente, venha a falecer, 

tendo seu corpo decomposto por microorganismos), teremos critérios para afirmar que não se 

trata mais do mesmo objeto. A isto, acrescenta Lewis:  

A sentence or statement or proposition that ascribes intrinsic 

properties to something is entirely about that thing; whereas an 

ascription of extrinsic properties to something is not entirely about 

that thing, though it may well be about some larger whole which 

includes that thing as part. (...) If something has an intrinsic property, 

then so does any perfect duplicate of that thing; whereas duplicates 

situated in different surroundings will differ in their extrinsic 

properties. (LEWIS 1983a, p. 111–2). 

Entretanto, parece que a posição de McTaggart é a de que qualquer alteração nas 

propriedades de alguma entidade, mesmo que extrínsecas/relacionais, comprometem qualquer 

possibilidade de identidade. Neste sentido, a identidade ao longo do tempo se torna uma 

impossibilidade. Mas, mesmo que não se possa dizer de um objeto que ele mudou, é possível 

dizer que o estado de coisas do mundo mudou. Dados dois instantes t1 e t2, se a totalidade das 

entidades apresentar qualquer diferença, seja em propriedades ganhas ou perdidas, seja nas 

relações entre as entidades, há critérios para dizer que houve mudança entre t1 e t2.  

  Voltando ao problema do regresso ao infinito, McTaggart assume, tacitamente, que o 

que se quer dizer com uma sentença com uma cópula temporal (ex. é presente) deve ser mais 

precisamente expresso por uma combinação de sentenças na qual não haja cópula temporal, 

mas somente predicados temporais e cópulas não temporais. Porém, o regresso persiste, uma 

vez que, a cada novo estágio, permanece uma cópula que, mesmo que não temporal, envolve a 

posse não temporal, por um termo, de certos predicados temporais que só poderiam pertencer 

a ele sucessivamente (Broad, 1938). O que está implicado aqui é que ele não considera a 

possibilidade de que se tome sentenças temporalizadas seriamente. Elas sempre devem ser 

reduzidas a sentenças não temporalizadas em que as propriedades temporais estejam 

explicitadas. Com isso, o regresso se torna inevitável. Entretanto, caso se considerasse a 

possibilidade de propriedades como foi futuro ou será passado sem que haja a necessidade de 

redução, é possível interromper o regresso. 

 Uma outra possível solução para o paradoxo de McTaggart é, simplesmente, 

desconsiderar que a série A seja fundamental para o tempo. Propriedades como passado, 

presente e futuro seriam ilusões de perspectiva e não deveriam ter um papel fundamental na 

descrição do tempo. Russell sugere que: 

(...) past, present, and future do not belong to time per se, but only on 

relation to a knowing subject. An assertion that N is present means 

that it is simultaneous with that assertion, and assertion that is past or 
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future means that it is earlier or later than that assertion. Thus it is 

only past, present, or future in relation to some assertion. (Russell, 

1915 in McTaggart, 1927, p. 14). 

 Assim, as propriedades da série A são indexicais. Deste modo, uma descrição 

completa do tempo apoiada nessas propriedades geraria contradições. Se assumirmos que uma 

descrição do tempo que empregue termos como “agora”, “passado” e “futuro” é perspectiva, 

devemos aceitar que é impossível oferecer uma descrição completa e consistente da realidade. 

Ela deverá ser sempre incompleta para que sejam evitadas contradições. (Dummet, 1980). 

Deste modo, para preservar propriedades A na descrição do tempo e evitar o paradoxo de 

McTaggart, é preciso que se evite uma paridade entre passado, presente e futuro. Outra 

solução é simplesmente abandonar propriedades A, ficando apenas com a série B. O desafio, 

então, se torna oferecer explicações convincentes para o fluxo e para a assimetria do tempo 

(se é que ela existe, de fato). Estes serão os principais caminhos seguidos pelos filósofos do 

tempo ao longo do século XX e início do século XXI.  
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3. A CONCEPÇÃO DINÂMICA DE TEMPO 

 Embora o ponto de McTaggart fosse provar a irrealidade do tempo, seu artigo se 

converteu em um ponto de partida para debates que permanecem até hoje. As diversas teorias 

em disputa relacionam-se, em maior ou menor medida, com os modelos propostos por 

McTaggart. As concepções dinâmicas alinham-se com a série A, enquanto as estáticas 

apresentam maior semelhança com a série B. E grande parte do trabalho consiste na 

elaboração de versões dessas séries que sejam imunes ao paradoxo de McTaggart e, ainda 

assim, ofereçam descrições satisfatórias do tempo. De forma resumida, pode-se dizer que há 

três teorias largamente aceitas atualmente: presentismo, growing block theory e eternalismo. É 

possível ordená-las de acordo com o grau de tolerância com relação à existência de entidades 

ao longo do tempo. Vejamos: 

Existe? Presentismo Growing Block 

Theory 

Eternalismo 

Passado Não Sim Sim 

Presente Sim Sim Sim 

Futuro Não Não Sim 

  

O presentismo, a teoria dinâmica mais largamente aceita, postula que somente o 

presente existe. Deste modo, qualquer entidade, para que possa existir, deve cumprir o 

requisito de estar localizada no presente. Isso significa dizer que entidades futuras emergem 

para a existência quando se tornam presentes e abandonam a existência quando se convertem 

em passado. Entre seus principais defensores estão Prior (1968), Merricks (1999) e Markosian 

(2003). A growing block theory, por outro lado, postula que tanto o passado quanto o 

presente existem, mas que o futuro é aberto e, portanto, não existe. Com isso, conforme o 

presente se desloca em relação ao futuro, o universo aumenta, uma vez que a quantidade de 

entidades existentes também aumenta. Sustentam esta visão Broad (1923) e Tooley (1997). 

Finalmente, o eternalismo é a mais tolerante das três teorias: aceita como igualmente reais o 

passado, o presente e o futuro. Não há, nesta concepção, um presente concreto que se desloca: 

o agora se converte em uma questão de perspectiva temporal, um indexical, tal como aqui 

funciona para o espaço. Portanto, do mesmo modo como um lugar específico ocupado por 

alguém no espaço não possui nenhuma prioridade metafísica, nenhuma posição específica no 

tempo será especial, mas dependente da perspectiva de um indivíduo (Russell, 1915). Assim, 

o sentido de passado e futuro perde o caráter absoluto. O que resta são relações permanentes e 

de aridade dois, nas quais os eventos só podem ser classificados como anteriores, posteriores 
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ou simultâneos. Alguns dos principais filósofos a postularem esta teoria são Lewis (1986), 

Mellor (1998) e Sider (2001). 

Há, certamente, algumas teorias que se encontram em pontos intermediários entre as 

três acima, ou que, ao menos, se assemelham em certos aspectos a elas. Por exemplo, o ersatz 

presentism possui semelhanças com o eternalismo e o presentismo mais tradicional. Por outro 

lado, a thining tree theory é uma espécie de versão invertida da growing block theory. Este 

capítulo tratará das teorias dinâmicas do tempo e será dividido em três seções principais. A 

primeira, a título de introdução à concepção dinâmica, tratará de um modelo que se assemelha 

à proposta de McTaggart de coexistência das séries A e B: a moving spotlight theory. 

Logicamente, este modelo herda uma série de problemas apontados no capítulo anterior, de 

modo que não se trata de uma teoria com muitos adeptos. Reservaremos, portanto, espaço 

apenas para uma descrição sumária de suas características e dificuldades. Na segunda e maior 

seção, centraremos esforços na descrição, na apresentação das motivações e das principais 

críticas ao presentismo em sua versão clássica, embora com algumas breves referências a 

variações desta teoria, sobretudo na subseção de objeções. Já na terceira seção, o enfoque será 

caracterizar a growing block theory, com destaque para algumas das dificuldades que esta 

teoria enfrenta. Ao final dela, será feita uma apresentação resumida da thining tree theory, que 

pode ser entendida como uma teoria bastante similar à growing block, embora, logicamente, 

possua suas especificidades.  

 Ao final de cada uma das três seções principais, faremos uma análise de como as 

teorias lidam com a questão da direção do tempo. Embora seja uma questão relativamente 

secundária para teorias dinâmicas, uma vez que há uma suposição tácita que a direção pode 

ser derivada do fluxo, veremos que há diferenças com relação à própria concepção de fluxo, 

que podem representar diferentes aproximações com relação ao problema da direção e da 

assimetria temporal. Além disso, o modelo topológico empregado também cumpre um papel 

importante, sobretudo em teorias que postulam séries com estruturas assimétricas. Esta 

questão será tratada mais atentamente na subseção 3.3.4: Assimetrias topológicas.  

 

3.1 MOVING SPOTLIGHT THEORY 

Em Scientific Thought (1923), Broad apresenta, além de sua growing block theory, 

uma possível concorrente, ainda em resposta à defesa russelliana do eternalismo. Esta teoria 

alternativa, que pode ser identificada como moving spotlight theory, postula uma série de 

eventos similar, para todos os efeitos, à série eternalista: passado, presente e futuro são 
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igualmente reais e todas as entidades ocupam posições fixas na ordenação dos momentos. 

Porém, há uma diferença fundamental: o presente é uma propriedade irredutível da realidade, 

uma propriedade que se desloca pela série dos eventos, de modo a privilegiar um momento 

após o outro: 

Along [the order of events], and in a fixed direction, […] the 

characteristic of presentness [is] moving, somewhat like the spot of 

light from a policeman's bull's-eye traversing the fronts of the houses 

in a street. What is illuminated is the present, what has been 

illuminated is the past, and what has not yet been illuminated is the 

future” (Broad, 1923, p. 59). 

O próprio Broad era crítico dessa concepção. Em primeiro lugar, ele chama atenção 

para o fato de que a iluminação sucessiva do presente sobre a série é, ela própria, um evento, 

ou mesmo uma série de eventos. Neste caso, temos duas opções: ou entendemos que esses 

eventos fazem parte da própria série de eventos original (o que eliminaria o caráter dinâmico, 

colocando esses eventos em posições fixas) ou, como podemos ser compelidos a imaginar, 

trata-se de uma série externa de eventos. Neste caso, teremos produzido uma série de eventos 

de segunda ordem, que ilumina os eventos da série eternalista com a propriedade da 

presentidade. Broad identifica, portanto, que seremos lançados em um regresso ao infinito 

(Broad, 1923, p. 60).  

Um segundo problema ressaltado por Broad é relacionado à velocidade da passagem. 

Se considerarmos que algo se move, a pergunta a que velocidade tal coisa se move faz 

sentido. Entretanto, se considerarmos que a iluminação da propriedade do presente se dá sobre 

uma série que é, ela própria, temporal, a pergunta acerca de quanto tempo leva para que a 

propriedade da presentidade passe de um tempo t1 para um tempo t2 acaba por gerar mais um 

regresso ao infinito. 

Finalmente, como toda teoria que supõe que a série temporal e todos os seus 

momentos permanecem eternamente na existência, mas trocam de propriedades temporais 

(propriedades incompatíveis de presentidade, preteridade e futuridade), a moving spotlight 

está sujeita ao paradoxo de McTaggart. De fato, não parece ser uma alternativa viável.  

 

3.1.1 Para onde se move a spotlight? 

 Nesta teoria, está claro que o fluxo do tempo é dado pelo constante movimento do 

presente, que transforma as propriedades temporais dos diversos momentos da série. Ocorre 

que, se há um fluxo, é legítimo perguntar: para onde vai? Ou seja, qual é a direção do 

movimento do presente? A princípio a resposta parece óbvia: o presente se move em direção 

ao futuro e se afasta do passado. Entretanto, por que não dizer que o presente se move para o 
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passado e se afasta do futuro? Do mero movimento do presente não é possível deduzir sua 

direção. Pode-se argumentar que, por definição, o fluxo sempre aponta para o futuro, mas 

com isso não se poderia dizer que quem confere a direção é o fluxo. Pelo contrário, a direção 

estaria pré-definida e o fluxo obedeceria a ela. O fato é que o presente é a referência 

fundamental para estabelecermos o que é passado e o que é futuro. Entretanto, sem as noções 

de anterior e posterior, nativas da série B, não é possível distinguir entre passado e futuro. 

Portanto, a não ser que se estabeleça uma distinção que em nada depende do dinamismo do 

presente, mas sim da compreensão das posições estáticas da série B, ao menos nesta teoria 

não é possível determinar a direção do tempo. 

 

3.2 PRESENTISMO 

 A seguir, trataremos da principal teoria dinâmica, ou, ao menos, a que possui mais 

defensores. Esta apresentação consistirá de quatro partes: uma caracterização, de modo a 

diferenciar o presentismo de outras teorias, uma subseção com as motivações mais centrais, 

uma subseção com as principais críticas e, finalmente, uma subseção sobre o problema da 

direção no presentismo. 

 

3.2.1 Caracterização 

Caracterizar o presentismo, muitas vezes, envolve fazer uma tipologia, de modo a 

separar claramente as variedades que se encontram sob o mesmo “guarda-chuva”. Entretanto, 

há certos aspectos que se espera que sejam comuns e, também, certas questões às quais todas 

as variações devem responder. Qual a relação entre o presentismo e as teorias da persistência 

dos objetos? Qual é a extensão/duração do presente em questão? Será o presentismo 

compatível com cenários de tempo sem mudança? McKinnon (2013), numa tentativa 

preliminar de caracterizar o presentismo, parte de uma definição mais corrente e acrescenta 

algumas versões/variações, conforme surgem problemas e ambiguidades. Tomaremos, 

inicialmente, este processo como um fio condutor de nossa caracterização do presentismo. 

Vejamos a definição mais clássica e que, supostamente, abarca o maior número de versões da 

referida teoria: 

(1) Somente entidades presentes existem.    

Parece bastante claro que o que está em questão aqui é um componente ontológico 

robusto na descrição da realidade. Há uma drástica restrição da quantidade de entidades que 

existem, sobretudo se compararmos com outros modelos temporais, como o eternalismo, por 
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exemplo. Cabe analisar quais consequências tal definição acarreta e, se em maior ou menor 

grau, ela é suficiente para caracterizar o presentismo e distinguí-lo de outras teorias 

concorrentes. Vejamos, inicialmente, o que (1) acarreta.     

Como resultados favoráveis a (1), temos o seguinte: em primeiro lugar, (1) certamente 

não pode ser satisfeita por mundos sem tempo, uma vez que postula que entidades existentes 

possuem uma propriedade temporal: serem presentes. Além disso, (1) é consistente com o 

endurantismo, o que conta a favor desta definição, uma vez que a visão padrão do presentismo 

o conjuga com esta teoria da persistência, em oposição ao par eternalismo-perdurantismo
5
. 

Ele também é consistente com a postulação de um presente largo, ou seja, que possua uma 

extensão distinta de uma mera singularidade. Neste caso, o presente abarcaria momentos não 

simultâneos entre si, mas sucessivos. 

Entretanto, há um resultado nada confortável para (1): ela comporta o eternalismo. 

Visto que, na visão eternalista, todos os momentos são presentes de seus próprios pontos de 

vista (e, claro, todos os momentos existem igualmente), torna-se perfeitamente legítimo 

afirmar que, trivialmente, somente entidades presentes existem, mesmo que essas entidades 

sejam, precisamente, todas as entidades em todos os tempos. Para evitar tal confusão, 

McKinnon propõe a seguinte alternativa: 

(2) Somente entidades que são simultâneas umas com as outras existem. 

Deste modo, se elimina qualquer interpretação que aceite o eternalismo, uma vez que, 

apesar dele postular relações de simultaneidade, também são necessárias as relações de 

anterioridade e posterioridade para caracterizar um dos seus principais elementos 

constitutivos: a série B. Por outro lado, o presentismo largo fica em uma posição delicada, já 

que, nele, o presente abarca momentos não simultâneos entre si. Talvez o presentismo largo 

considere que tudo que existe no presente é, em algum sentido, simultâneo. Certamente esse 

sentido seria uma derivação do fato de que tudo que existe é presente. Disto podemos tirar a 

próxima variante: 

(3) Nenhuma entidade passada ou futura existe. 

Certamente (3) é compatível com o presentismo largo e exclui a possibilidade do 

eternalismo. Entretanto, surgem dificuldades para adequar esta definição ao endurantismo, 

uma vez que algo que endure deve existir não somente totalmente no presente, mas também 

                                                      
5 Como define David Lewis em On the Plurality of Worlds: “Let us say that something persists iff, somehow or 

other, it exists at various times; this is the neutral word. Something perdures if it persists by having different 

temporal parts, or stages, at different times, though no part of it is wholly present at more than one time; whereas 

it endures iff it persists by being wholly present at more than one time.” (Lewis, 1986, p. 202). 
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totalmente em momentos do passado e do futuro (e sua identidade ao longo do tempo emerge 

daí). Portanto, (3) não permite que objetos possam endurar de fato, a não ser que se pense em 

termos de um presentismo largo, no qual os objetos endurem de um momento para o outro 

somente ao longo da extensão do presente. Parece pouco para o que o endurantismo pretende. 

Vejamos uma quarta possibilidade: 

(4) Nada que seja passado ou futuro e não presente existe. 

Isto resolve o problema com o endurantismo, uma vez que os objetos que persistiram 

por endurarem devem existir, além do presente, também no passado, ao menos. O problema é 

que, novamente, esta definição também é válida para o eternalismo. Isto porque eternalistas 

sustentam que aquilo que é passado ou futuro é, também, presente, de sua própria perspectiva. 

Além disso, como é uma definição negativa, (4) não nos diz muito acerca de como as coisas 

são. Para completar, (4) é consistente com mundos sem tempo. 

De modo a tentar se aproximar mais de uma caracterização do presentismo, McKinnon 

muda de estratégia. Partindo da ideia de que mundos ersatz seriam mundos abstratos 

construídos a partir de recursos do mundo atual, ele traça um paralelo com relação a tempo: 

tempos ersatz seriam tempos construídos a partir de recursos do presente. Assim, se tempos 

ersatz são proposições conjuntivas maximalmente consistentes, somente um tempo 

representaria de forma precisa as coisas como elas são de fato, de onde decorre que: 

(5) Somente um tempo é verdadeiro. 

Esta definição não é consistente com o eternalismo, uma vez que eternalistas, embora 

possam aceitar tempos ersatz, não poderiam aceitar que somente um deles é verdadeiro, uma 

vez que, de forma similar a (2), é necessário mais do que apenas um tempo para constituir a 

série B e, além disso, todos os tempos devem ser igualmente verdadeiros. É, por sua vez, 

consistente com o endurantismo e não suporta um mundo sem tempo. Entretanto, é 

incompatível com o presentismo largo. Uma forma de acomodá-lo seria com a seguinte 

definição: 

(6) Existe um intervalo verdadeiro maior. 

Deste modo, os tempos passam a ser casos especiais de intervalos, o que serve tanto ao 

presentismo largo quanto ao presentismo estreito (aquele que supõe um presente efêmero, 

semelhante a um ponto em uma reta). Entretanto, talvez (6) reintroduza consistência com o 

eternalismo. Tanto presentistas largos quanto eternalistas admitem intervalos concretos. O 

presentista largo diria que somente um intervalo ersatz caracteriza completamente o maior 

intervalo concreto. Porém, eternalistas poderiam dizer o mesmo: o maior intervalo concreto 
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seria, precisamente, a totalidade da série temporal, o que pode, inclusive, ser expresso por 

uma proposição conjuntiva maximal que diga tudo sobre esse intervalo concreto.  

Vejamos abaixo as seis propostas de McKinnon para a caracterização do presentismo: 

(1) Somente entidades presentes existem. 

(2) Somente entidades que são simultâneas umas com as outras existem. 

(3) Nenhuma entidade passada ou futura existe. 

(4) Nada que seja passado ou futuro e não presente existe. 

(5) Somente um tempo é verdadeiro 

(6) Existe um intervalo verdadeiro maior. 

McKinnon ressalta que (1), (4) e talvez (5) e (6) não tenham sucesso em diferenciar o 

presentismo do eternalismo. Por outro lado, (2) e (3), embora não consistentes com o 

eternalismo, não acomodam o presentismo largo. Finalmente ele defende que (1), embora seja 

consistente também com o eternalismo, pode ser um bom ponto de partida. Suas vantagens 

são (i) apresentar uma definição positiva e (ii) ser uma descrição explicitamente unificada, ou 

seja, apresenta o presentismo como uma visão sobre tudo o que existe e o que as coisas que 

existem têm em comum: a presentidade.  

Entretanto, uma pergunta surge: por que a definição deve acomodar a concepção de 

um presente largo? Certamente, a exigência de que se diferencie o presentismo do eternalismo 

é legítima, mas a necessidade de dar conta de um presente extenso gera algumas semelhanças 

inconvenientes com o eternalismo que poderiam ser evitadas caso se descartasse, de vez, essa 

possibilidade. McKinnon, no entanto, insiste nesta necessidade de que o presentismo abarque 

um presente extenso e busca resolver o problema de outra forma. Vejamos em que consiste 

essa solução e como ela cumpre o papel de diferenciar o presentismo das outras teorias e, 

sobretudo, do eternalismo. 

Em primeiro lugar, cumpre diferenciar o que se entende por presente no eternalismo e 

no presentismo. Para o eternalista, trata-se de um tipo de relação. Mas seria a presentidade 

uma espécie de propriedade não relacional que tudo que existe possui? McKinnon descarta 

esta possibilidade (2013, p. 22) e sugere uma alternativa curiosa: por que não pensarmos no 

termo “presentes” em “somente entidades presentes existem” como um modificador de 

existência em lugar de um modificador de entidades? Assim, teríamos: 

(1a) Todas as entidades existem presentemente. 

Aqui, McKinnon ressalta o fato de que os modos de existência diferem no eternalismo 

e no presentismo: enquanto no primeiro a existência é dada simpliciter, no segundo há uma 

espécie de existência temporalizada (tensed). Uma característica deste modo de existência 
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temporalizada é a possibilidade de que entidades emerjam para ou desapareçam da existência, 

o que não faria sentido em uma perspectiva eternalista, na qual o inventário de entidades do 

mundo não se altera (McKinnon, 2013, p. 22). 

Do mesmo modo que se pode entender existência de modo temporalizado ou não 

temporalizado, é possível pensar modos temporalizados de entender propriedades e 

instanciação de propriedades. McKinnon e Bigelow (2012) consideram problemática a ideia 

de propriedades temporalizadas
6
, uma vez que muitas definições de presentismo prescindem 

deste recurso. No entanto, parece fundamental para todas as formas de presentismo que se 

pense em termos de uma instanciação temporalizada de propriedades. E este modo de possuir 

propriedades pode ser a chave para a caracterização do presentismo. McKinnon faz uma 

opção pela instanciação temporalizada em lugar da existência temporalizada por considerar 

que esta pode ser reduzida àquela enquanto aquela não pode ser explicada por esta. Vejamos: 

a vantagem da ideia de propriedades temporalizadas é que elas permitem que entidades 

possam vir para a existência ou sair dela. Mas isto pode ser explicado também pela 

instanciação temporalizada: por exemplo, algo que tenha saído da existência poderia ser 

entendido como uma certa propriedade essencial para um objeto que tenha deixado de ser 

instanciada em uma determinada região. Do mesmo modo, algo que tenha passado à 

existência pode ser entendido como certas propriedades que são essenciais para um objeto em 

questão sendo agora, mas não antes, instanciadas na região na qual este objeto está. Se a 

temporalidade da instanciação é fundamental e a temporalidade da existência é derivada, 

podemos formular o presentismo em termos desta noção mais básica. (McKinnon, 2013, p. 

24). 

Assim, chegamos à seguinte caracterização:  

(1b) Presentismo é teoria de que tudo que existe instancia propriedades de forma 

temporalizada.  

Esta definição é compatível com o endurantismo, uma vez que simplesmente do fato 

de que um objeto instancia temporalizadamente uma propriedade não se pode deduzir que este 

objeto tenha existido ou que tenha, previamente, instanciado esta propriedade. Além disso, 

(1b) é incompatível com o eternalismo, uma vez que nele não existem instanciações 

temporalizadas. Há, também, compatibilidade com um presentismo largo, uma vez que duas 

entidades podem (temporalizadamente) estar em relações de precedência uma com a outra. 

(McKinnon, 2013, p. 28). 

                                                      
6
 Tensed properties. 
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3.2.2 Motivações    

 Em primeiro lugar, parece bastante claro que o presentismo, assim como o 

eternalismo, surgem como respostas ao paradoxo de McTaggart. A solução presentista para o 

problema da posse de propriedades temporais incompatíveis é bastante direta: nenhuma 

entidade existente possui uma propriedade temporal que não seja a de ser presente. Com 

relação à natureza desta propriedade, ou de sua posse, diferentes versões do presentismo 

podem discordar. Mas, de fato, é parte central do presentismo que nenhuma entidade existente 

possua, simpliciter, a propriedade de ser passado ou futuro. Mas quais são as principais 

motivações desta teoria? 

Uma primeira e mais óbvia motivação é que o presentismo responderia de forma mais 

satisfatória às intuições do senso comum. Tais intuições defendidas pelo presentismo podem 

ser divididas em dois aspectos:  

(1) Paridade: Presente, passado e futuro não são paritários metafisicamente. Existe algo 

de especial sobre o “agora”. (Zimmerman, 2008, p. 211). 

(2) Realidade: o presente é mais real do que o passado e o futuro. (Zimmerman, 2008, p. 

211). 

 Enquanto, em uma certa interpretação, pode-se aceitar que visões não presentistas 

como o eternalismo e a growing block theory respondem bem a (1), de modo geral, (2) é 

melhor respondida pelo presentismo. Ora, um eternalista pode dizer que há, de fato, algo de 

especial no “agora”, a saber, que ele representa a perspectiva de um determinado momento. 

Por exemplo, para mim, o agora é simultâneo ao momento em que escrevo este texto. Do 

mesmo modo, um growing blocker dirá que o presente é especial, justamente por, entre os 

momentos que existem, ser o único que não precede nada.  

 Entretanto, com relação a (2), nem o eternalismo e nem a growing block theory têm 

boas respostas. Para aqueles, presente, passado e futuro existem do mesmo modo, enquanto 

para estes, ao menos passado e presente são igualmente reais. Mas, certamente, é correto 

afirmar que todas as versões disponíveis do presentismo consideram que o presente é mais 

real do que o passado e o futuro. Na definição à qual chegamos na nossa caracterização, o 

presentismo é a teoria segundo a qual tudo que existe instancia propriedades de forma 

temporalizada. Ou seja, entidades reais/presentes são as únicas a possuir propriedades com 

um nexo de instanciação no presente. Isto, sem dúvida, as torna mais reais do que entidades 

do passado e do futuro. E mesmo nas versões mais radicais do presentismo, que simplesmente 

descartam a existência, em qualquer sentido, de entidades não presentes, entidades presentes 
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são trivialmente mais reais do que as outras, uma vez que elas são reais, enquanto as outras 

não são. 

 Uma outra motivação, apontada por Tallant (2012), é o fato de que o presentismo é 

mais parcimonioso do que suas teorias rivais, o que é, certamente, uma virtude desejável em 

qualquer teoria. Entretanto, é preciso que fique claro qual tipo de parcimônia está em questão. 

Baron (2014) retoma a distinção entre dois tipos de parcimônia, uma quantitativa e a outra 

qualitativa, postulada por Lewis (1973). Vejamos: 

Quant: Uma determinada teoria é virtuosa se ela minimiza o número de entidades que 

postula. 

Qual: Uma determinada teoria é virtuosa se ela minimiza o número de tipos de entidades que 

ela postula. 

 Ora, está claro que o tipo de parcimônia que está em questão no presentismo é quant. 

Mas, por que tal critério deveria ser levado em consideração? David Lewis sustenta que a 

única parcimônia que deveria ser levada em consideração é a qualitativa: 

I subscribe to the general view that qualitative parsimony is good in a 

philosophical or empirical hypothesis; but I recognize no presumption 

whatever in favor of quantitative parsimony. (Lewis, 1973, p. 87). 

  Tallant espera provar, no entanto, que a parcimônia quantitativa é um critério 

relevante na avaliação de uma teoria. Sua argumentação tem dois passos: em primeiro lugar, 

demonstrar que, na ciência, há certas situações em que a parcimônia quantitativa é levada em 

consideração como critério de escolha entre hipóteses concorrentes. Uma vez feito isso, o 

segundo passo é encontrar um paralelo na disputa entre presentismo e eternalismo.  

 O exemplo dado na ciência refere-se a um resultado inesperado no decaimento Beta (a 

emissão de elétrons) do núcleo de alguns átomos radioativos. A queda da energia medida 

nesses núcleos era maior do que deveria ser se considerarmos somente a emissão dos elétrons. 

Basicamente faltava ½ spin no decaimento Beta, o que violava as leis de conservação de spin. 

Pauli postula uma nova partícula, de carga neutra, que responderia precisamente por esta 

diferença de ½ spin: o neutrino. Entretanto, por que não supor, por exemplo, que na realidade 

o que havia eram duas partículas com ¼ spin, ou 3 partículas com 1/6 spin, por exemplo, e 

que elas eram as responsáveis pela disparidade na medição? (Nolan, 1997, p. 332). Nolan 

ressalta que a comunidade científica, notadamente Pauli e Fermi, não levaram em 

consideração estas outras possibilidades (ou não levaram a sério), o que é um indicativo de 

que a parcimônia quantitativa está, ao menos, entre as virtudes desejáveis de uma hipótese 

científica. 
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 Entretanto, resta a dúvida: por que hipóteses científicas quantitativamente 

parcimoniosas são mais virtuosas? Baker (2003) debruça-se sobre o mesmo exemplo de 

Nolan para tentar fornecer uma resposta. E ele se baseia na seguinte ideia: hipóteses 

parcimoniosas quantitativamente trazem consigo outras virtudes reconhecíveis 

independentemente (Baker, 2003, p. 248).  

 Suponhamos que se considerasse a hipótese segundo a qual o ½ spin que falta é 

explicado por duas partículas de ¼ spin cada. Ora, em primeiro lugar está claro que 

estaríamos postulando um número maior de entidades do que se supuséssemos apenas um 

neutrino de ½ spin. Em segundo lugar, uma lei deveria ser postulada de modo a explicar por 

que núcleos radiativos emitem os neutrinos sempre em pares (ou grupos de 3, caso se 

aceitasse a hipótese de 3 partículas de 1/6 spin). Ou seja, da postulação de mais partículas 

para explicar o mesmo fenômeno, resulta que teremos uma hipótese “sintaticamente mais 

complexa” do que a hipótese de apenas um neutrino com ½ spin. Além disso, torna-se 

necessário encontrar uma explicação de porque tal lei sobre os neutrinos deveria ser postulada 

(a lei de que eles vêm sempre em pares ou grupos de três, por exemplo): uma explicação que 

não partisse simplesmente da verdade dessa lei, mas que fosse independente. Como tal 

explicação não se apresenta, embora, a princípio, seja possível que haja um número maior de 

partículas do que apenas um neutrino de ½ spin, a hipótese da partícula única (H1) é mais 

virtuosa do que a hipótese com dois neutrinos de spin ¼ (H2), pois, da sua parcimônia 

quantitativa, decorre que não é necessário postular uma lei a mais, ou encontrar explicações 

de por que tal lei se dá: 

(a) H1 é mais simples sintaticamente do que H2. 

(b) H1 não demanda uma explicação de porque uma lei a mais sobre a emissão dos 

neutrinos em pares se dá, enquanto H2 demanda tal explicação. 

Ou seja, não só H1 é mais econômica do ponto de vista explicativo do que H2 como 

não temos nenhuma razão independente para acreditarmos na existência de uma lei de 

emissão pareada de neutrinos: é mais sensato optarmos por H1. 

Neste sentido, encontramos bons critérios, ao menos neste caso, para demonstrar que 

uma hipótese mais parcimoniosa quantitativamente pode trazer, de modo diretamente 

relacionado a tal parcimônia, outras virtudes desejáveis para qualquer hipótese. Resta saber se 

isto pode ser aplicado com relação às disputas entre o presentismo e teorias concorrentes, 

como, por exemplo, o eternalismo. E este é o próximo passo dado por Tallant. 

 É fato que o presentismo é quantitativamente mais parcimonioso do que o eternalismo. 

Mas provar que a parcimônia quantitativa do presentismo é uma virtude depende, ao menos 
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no contexto da argumentação de Tallant, de provar que o eternalismo é sintaticamente mais 

complexo e demanda que expliquemos porque acreditamos nele sem que haja uma razão 

independente para tal. Assim, se for possível espelhar o caso dos neutrinos, teremos um bom 

argumento para entender a parcimônia quantitativa do presentismo como uma virtude.  

 Tomemos as seguintes definições: de acordo com o presentismo, somente objetos 

presentes existem. Já no eternalismo, objetos do passado, presente e futuro existem. Há uma 

outra diferença relevante que deve ser levada em consideração: eternalistas consideram que 

existem é ambíguo em certos sentidos (Tallant, 2012, p. 694). Vejamos as seguintes 

sentenças
7
: 

S1: Existem dinossauros. 

S2: Getúlio Vargas é o presidente do Brasil. 

S3: O Corinthians é o campeão brasileiro de futebol. 

S4: Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo. 

 S1 e S2 são falsas, enquanto S3 e S4 são verdadeiras. De fato os dinossauros foram 

extintos há cerca de 65 milhões de anos e, atualmente, o Brasil é presidido por Dilma 

Rousseff. Por outro lado, o Corinthians é o atual campeão brasileiro e Usain Bolt detém, em 

2015, o recorde mundial da prova dos 100 metros rasos. Ocorre que, com relação a S1 e S2, 

enquanto se trata de falsidades simpliciter para o presentista, para o eternalista elas podem ser 

consideradas falsas ou verdadeiras dependendo da forma como interpretamos “existem/é”. 

Isto pelo fato de que o passado dos dinossauros e do mandato de Getúlio, com todas as suas 

entidades, continua a existir. Por que consideramos tipicamente, então, que S1 e S2 são falsas? 

Isto se dá pelo fato de que pensamos sentenças deste tipo de modo temporalizado
8
. Assim, ao 

expressarmos uma frase como Getúlio Vargas é o presidente do Brasil, estamos dizendo que 

Getúlio Vargas é, agora, presidente, ou ainda, que Getúlio é presidente em um momento 

simultâneo ao qual eu profiro esta sentença (o que é, obviamente, uma falsidade). Portanto, se 

nos referimos à existência simultânea ao proferimento, estamos apontando para um domínio 

restrito de quantificação. Em um domínio irrestrito, S1 e S2 são verdadeiras. De modo similar, 

podemos falar em termos espaciais. Em um cinema, poderíamos falar, por exemplo, “ninguém 

está comendo pipoca”. Ora, está bastante claro que o domínio de quantificação é restrito à sala 

de projeção. É bastante provável que em algum outro lugar do mundo (muito possivelmente 

em alguma outra sala de cinema) alguém esteja comendo pipoca.  

                                                      
7
 Adaptadas de Tallant (2012,  p. 694). 

8
 Tensed. 
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 Entretanto, por que razão estamos mais dispostos a aceitar a verdade, sem muita 

necessidade de argumentação, de que existe alguém comendo pipoca em algum outro lugar, 

mas o mesmo não se dá com relação à existência de dinossauros? Aparentemente, embora o 

uso de domínios restritos de quantificação seja algo bastante comum na linguagem do dia a 

dia, ao menos com relação a domínios espaciais, muito poucas pessoas estarão dispostas a 

aceitar a verdade de S1 e S2. Por que não supormos, simplesmente, que quando nosso 

interlocutor afirma a falsidade de S1 e S2 ele já não está, desde o princípio, quantificando 

irrestritamente? 

 Tallant se refere a essa interpretação dos eternalistas de que as pessoas insistem na 

falsidade de S1 e S2 por quantificarem apenas em relação ao domínio de coisas que existem no 

presente como restrição quantificacional teimosa. E por que haveria essa restrição 

quantificacional distinta das outras? Alguns eternalistas têm uma explicação para isso. Dyke e 

Maclaurin (2002) argumentam que pode se tratar de uma adaptação evolutiva: ouvir sentenças 

sempre como sendo localizadas no presente pode representar vantagens numa caçada ou na 

fuga de predadores. Assim, teríamos evoluído para associar existência à existência somente 

no presente.  

 Embora pareça uma explicação perfeitamente razoável, vejamos no que isso resulta: 

enquanto os presentistas entendem S1 e S2 como falsas e somente falsas, os eternalistas 

precisam encontrar uma explicação para o fato de que S1 e S2 são verdadeiras em um sentido e 

falsas em outro e, também, para o fato de que nunca empregamos a interpretação de que tais 

sentenças são verdadeiras no nosso discurso do dia a dia. Para tanto, lançam mão da ideia de 

que fomos selecionados por pressões evolutivas a aplicar a restrição quantificacional teimosa. 

Ou seja, sob este ponto de vista, o eternalismo acaba por se tornar sintaticamente mais 

complexo e levanta a dúvida de por que razão deveríamos postular a ideia de restrição 

quantificacional teimosa, uma vez que não temos nenhuma razão fora da suposição prévia de 

que o eternalismo é correto para supor que tal restrição se dá realmente. Portanto, 

encontramos aqui um espelho do exemplo do decaimento Beta: o presentismo, por ser mais 

parcimonioso quantitativamente, acaba por satisfazer (a) e (b): é sintaticamente mais simples 

e não demanda uma explicação acerca de por que deveria haver uma dupla interpretação para 

S1 e S2, já que, no presentismo, ambas são simplesmente falsas. 

 

3.2.3 Objeções 

 Apesar de seu apelo intuitivo, o presentismo enfrenta um grande número de objeções. 

Embora seja importante se estabelecer de que presentismo se está falando, há algumas 
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objeções que são comuns à grande maioria das teorias que se colocam sob este mesmo 

“guarda-chuva”. Um primeiro problema é concernente à extensão do presente. Certamente, 

presentismos que concebem um presente que seja estritamente momentâneo, ou seja, que não 

possua uma extensão suficiente para que se distribuam momentos em relação de precedência, 

são menos problemáticos. Objeções ao presentismo largo são semelhantes a certos problemas 

enfrentados pela teoria do universo crescente e, portanto, reservaremos um espaço para elas 

na próxima seção. A seguir, trataremos de duas objeções que se interpõem ao presentismo em 

basicamente todas as suas formas: as relações trans-temporais e o grounding de verdades do 

passado. 

Relações trans-temporais
9
 

 Partamos da tese central do presentismo em sua forma mais básica: somente entidades 

presentes existem. Como, então, o presentista explicaria a relação que eu possuo com o meu 

tataravô? Ora, enquanto eu existo no presente, meu tataravô certamente não existe mais. 

Inclusive, nossa existência nunca coincidiu. Como o presentista pode, então, explicar uma 

relação na qual um dos relata não existe?  

 Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção entre duas possibilidades de 

interpretação para o que entendemos como relações trans-temporais (Ciuni & Torrengo, 

2013, p. 212). Vejamos: 

Sentido ôntico: Uma relação entre uma entidade existente no presente e uma não existente no 

presente. 

Sentido factivo: Uma relação exemplificada trans-temporalmente pelos seus termos. 

 É importante notar que há casos em que relações trans-temporais se dão somente no 

sentido ôntico e não factivo e vice-versa. Vejamos o seguinte exemplo: 

(1) João é um descendente do seu tataravô. 

Ora, temos, aqui, dois relatas: João, que existe no presente e seu tataravô, que não 

existe no presente. Portanto, trata-se de um exemplo de relação trans-temporal no sentido 

ôntico. No entanto, a relação “ser um descendente” não é um caso do sentido factivo: é 

correto afirmar que, agora João é descendente de seu tataravô. Do mesmo modo, é verdadeiro 

que agora seu tataravô é seu ancestral.  

 Similarmente, há casos de relações trans-temporais no sentido factivo que não podem 

ser identificadas como exemplos de relações trans-temporais no sentido ôntico. Suponhamos 

que os pais de dois irmãos com quatro anos de diferença observam que Pedro, o irmão mais 

                                                      
9
 A presente discussão tem como referência central o artigo Presentism and Cross-Temporal Relations, de Ciuni 

& Torrengo (2013).  
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novo, aos dois anos de idade, é maior do que seu irmão Carlos era com a mesma idade. 

Logicamente, atualmente Carlos, aos seis anos de idade, é maior do que seu irmão. Mas o que 

está em questão aqui é uma relação trans-temporal factiva: 

(2) Pedro é maior do que Carlos era. 

Trata-se de uma exemplificação trans-temporal da relação “ser mais alto que”. Pedro 

entra na relação agora, enquanto Carlos entra na relação no passado. Pode-se traçar um 

paralelo com a exemplificação de uma propriedade monádica. Quando dizemos, por exemplo, 

“o Dalai Lama é sábio”, estamos dizendo que o Dalai Lama exemplifica a sabedoria agora. 

Do mesmo modo, quando dizemos “Sócrates era sábio”, estamos dizendo que Sócrates 

exemplifica a sabedoria no passado. Entretanto, em (2) não temos um caso de relação trans-

temporal ôntica: tanto Pedro quanto Carlos, os relata desta relação, existem no presente. 

 Ora, tanto no sentido ôntico quanto no sentido factivo, o presentismo enfrentará 

problemas com respeito a relações trans-temporais. No primeiro caso, se assumirmos que 

nenhuma entidade que não esteja no presente existe, a relação ficaria sem um dos relata, o 

que certamente a inviabiliza. No segundo caso, a exemplificação da relação se dando no 

passado também gera problemas, uma vez que o passado não existe. E não basta que a 

exemplificação se dê apenas no presente, pois assim a relação não exibiria sua aridade dois. E 

como explicar relações desta natureza? 

 Em primeiro lugar, é importante que se estabeleça uma distinção entre fatos passados 

no sentido forte e no sentido fraco (Ciuni & Torrengo, 2013, p. 217).  

Sentido forte: Fatos passados no sentido forte são fatos constituídos por propriedades ou 

relações presentes que se realizam no passado. 

Sentido fraco: fatos passados no sentido fraco são fatos constituídos por propriedades ou 

relações do passado que se realizam no presente. 

  Suponhamos (Ciuni & Torrengo, 2013, p. 217) que eu esteja de pé agora, mas que 

durante toda a manhã eu estive sentado. O fato que eu estou sentado é um fato passado forte 

agora, uma vez que se realizou nesta manhã. A ele pode ser atribuída a seguinte forma: [Foi o 

caso que eu estou sentado]. De forma similar, podemos pensar em termos de um fato passado 

fraco: o fato que eu estava sentado se realiza agora e tem a seguinte forma: [É o caso que eu 

estava sentado). Portanto, o presentismo encontra, aqui, um bom recurso para fundamentar 

fatos do passado, sem precisar se comprometer com uma existência no sentido forte de fatos 

passados.  

 Vejamos como este recurso pode ser útil para o presente problema, a saber, o das 

relações trans-temporais. Do mesmo modo como fatos passados fracos podem conter 
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propriedades e relações conjugadas no passado e exemplificadas no presente, relações trans-

temporais de aridade dois, por exemplo, podem ser conjugadas no passado, por um lado e no 

presente pelo outro lado. No exemplo (2), temos que a relação ser mais alto que está no 

presente do lado esquerdo e no passado do lado direito. Ora, tanto a exemplificação de um 

lado quanto de outro se realiza no presente. É agora que Pedro entra no lado presente da 

relação e, também, é agora que Carlos entra no lado passado da relação. Deste modo, o 

presentista, lançando mão de uma solução para o grounding de fatos passados, consegue dar 

uma explicação para relações trans-temporais factivas, desde que estas relações sejam 

entendidas no sentido fraco. 

 Entretanto, isto não dá conta do problema ôntico. Se considerarmos que fatos 

verdadeiros a respeito de relações trans-temporais factivas são fundamentados (no presente) e 

que certas relações trans-temporais factivas são também ônticas, temos o seguinte (Ciuni & 

Torrengo, 2013, p. 219): 

A) Certos objetos existentes no presente possuem uma relação R com objetos que não 

existem mais; ou seja, relações trans-temporais ônticas são verdadeiras. 

B) Se x possui uma relação R com y, então tanto x quanto y existem simpliciter. 

C) Ao menos algumas coisas que não existem mais, existem simpliciter.  

Ora, (C) não é compatível com a definição do presentismo de que só existem entidades 

presentes. Restam ao presentista duas opções: negar (A) ou (B), ou identificar algum equívoco 

na inferência de (A) a (C). 

 Posições que rejeitam (A) ou (B) podem ser identificadas como eliminativistas. Em 

última análise, o eliminativismo nega, simplesmente, que existam relações trans-temporais. 

Embora não em todas as versões o recurso seja simplesmente tratar essas relações como um 

erro, o presentista se vê obrigado a explicar tais relações de modo a que ele não precise se 

comprometer com relatas que não estejam no presente. Por outro lado, posições que buscam 

falhas na inferência de (A) para (C) podem ser identificadas como reducionistas.  

 Com relação ao primeiro caso, o preço a se pagar é demasiado alto: simplesmente se 

perde algo que parece bastante razoável e presente de forma frequente na linguagem natural. 

Inclusive certos tipos de relações tendem a ser trans-temporais, como causalidade, por 

exemplo. O reducionismo parece ser uma posição mais moderada e interessada em responder 

de forma adequada ao que se quer dizer quando se postula uma relação trans-temporal em 

uma perspectiva presentista. As soluções envolvem, regra geral, reinterpretações de (B), 

nomeadamente envolvendo definições mais estritas de que tipo de relatas compõem a relação 

R. Bigelow (1996, p. 42), por exemplo, propõe a seguinte solução: relações trans-temporais 
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são uma classe especial de relações que se dá somente entre proposições que existem no 

presente. Ora, e por que razão isso se daria somente com relações trans-temporais? Deste 

modo, Bigelow parece se comprometer com uma regra de que existem relações entre diversos 

tipos de relata, mas que quando essas relações se dão de forma trans-temporal, devem seguir 

uma lei segundo a qual seus relata devem ser proposições. E a postulação desta lei não se 

baseia em nenhuma razão externa à própria suposição do presentismo. Parece claro que a 

hipótese (H1), de que temos relações trans-temporais entre objetos também, do mesmo modo 

que ocorre entre relações sincrônicas é sintaticamente mais simples do que (H2), que 

considera as relações trans-temporais um tipo especial de relação, na qual os relatas devem ser 

sempre proposições existentes no presente. Além disso, (H1) não demanda uma explicação de 

por que relações trans-temporais só podem se dar entre proposições, enquanto (H2) demanda 

tal explicação. 

Grounding de verdades do passado 

 Este problema perpassa, basicamente, todas as versões do presentismo. As tentativas 

de solução são variadas, mas, geralmente, envolvem alterações na concepção básica da teoria, 

o que pode indicar que se trata de um desafio real a ela.  

 Partamos da definição de que o presentismo é a tese de que tudo que existe é presente. 

O problema surge quando tentamos equacionar isto com a ideia de que aquilo que é verdade 

precisa ter um ground, ou seja, um fundamento para que seja verdade (Davidson, 2013, p. 

153). Isto pode ser apresentado, a princípio, de duas formas: 

Truthmaker: Necessariamente, para qualquer proposição verdadeira, existe algo que a torna 

verdadeira (Armstrong, 1997). 

Superveniência (a verdade supervem ao ser): A verdade supervem às coisas que existem e às 

propriedades e relações que elas instanciam (Bigelow, 1988, p. 133). 

 Considerando os problemas enfrentados pelos truthmakers com relação a existenciais 

negativos, a superveniência é tomada mais a sério. Muitas soluções são, portanto, 

apresentadas pelos presentistas de modo a resolver o problema do grounding em termos de 

superveniência. Embora esteja claro que a relação de grounding é mais forte e demanda mais 

do que a de superveniência, se observarmos que as soluções não são satisfatórias para esta, 

certamente serão insuficientes para aquela.  

 O problema pode ser formulado do seguinte modo (Davidson, 2013, p. 155): 

(1) Sócrates era calvo. 

(2) Obama foi uma criança. 
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Ambas são verdadeiras. Mas de onde a verdade delas supervem? De acordo com o 

presentismo, Sócrates não existe mais e Obama não tem mais a propriedade de ser uma 

criança. Do ponto de vista do eternalista, as soluções são simples: (i) Sócrates existe em um 

momento anterior ao nosso (e existe do mesmo modo que nós existimos) e uma parte 

temporal de Obama (algumas décadas atrás) instancia a propriedade de ser uma criança. Note 

que aqui assumimos a posição padrão de pareamento entre eternalismo e perdurantismo. 

Como poderia, então, o presentista explicar a verdade de (1) e (2)? Há três soluções rápidas 

para o problema (Davidson, 2013, p. 156): reconhecendo a incompatibilidade entre a 

superveniência e o presentismo, uma possibilidade é (i) abandonar o presentismo. Outra é (ii) 

abandonar a superveniência (ao menos no que concerne à verdade como superveniente do ser) 

ou (iii) a solução de que não há verdades contingentes acerca do passado e do futuro. (i) e (ii) 

não são soluções, propriamente, mas sim estratégias que abandonam o problema. (iii) possui 

um custo muito alto, uma vez que tem que negar a possibilidade de atribuição de valor de 

verdade a proposições como (1) e (2), que parecem fazer sentido, embora sejam, certamente, 

contingentes. 

 Vamos nos focar em duas soluções que de fato tentam conciliar a superveniência e o 

presentismo, de modo que se possa atribuir valores de verdade a (1) e (2).  

Lucrecianismo: Retomemos a proposição (2). Uma possível solução para o presentista é 

postular propriedades existentes no presente, mas direcionadas para o passado. Neste caso, 

quando dizemos Obama foi uma criança, estamos dizendo que Obama, uma entidade do 

presente, instancia agora a propriedade de ter sido uma criança. Entretanto, o que dizer de 

(1)? Sócrates não existe mais no presente, de modo que não pode instanciar nenhuma 

propriedade. Bigelow (1996), inspirado por Lucrécio, propõe o seguinte: o fundamento para a 

verdade de proposições como (1) é o mundo ter a propriedade de ser tal que Sócrates era 

calvo.  

 Logicamente, tal solução está sujeita a um grande número de objeções. Em primeiro 

lugar, é preciso que se estabeleça se uma propriedade do tipo ser tal que Sócrates era calvo é 

legítima ou não. Sider (2001) apresenta a seguinte objeção: tais propriedades são uma trapaça, 

uma vez que elas são hipotéticas, no sentido em que “apontam para além de si mesmas, para o 

passado” (Sider, 2001, p. 41). Nesta concepção, uma ontologia deveria lançar mão apenas de 

propriedades categóricas (atuais) e não hipotéticas. Está claro que não é possível, para o 

presentista, reduzir completamente propriedades hipotéticas a propriedades categóricas. De 

forma similar, pode-se sustentar que propriedades modais não são redutíveis a propriedades 

atuais e que isso não deveria ser um problema. Mas, certamente, a maioria dos metafísicos 
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defende que, de forma geral, propriedades hipotéticas deveriam ser reduzidas a propriedades 

categóricas sempre que possível. E não ser possível fazer isso com relação a essas 

propriedades orientadas para o passado é um custo que deve ser levado em consideração ao se 

avaliar o lucrecianismo (Davidson, 2013, p. 159). 

 Uma segunda objeção se refere à multiplicação da quantidade de entidades que se 

segue da postulação de tais propriedades hipotéticas. Assim, o mundo teria propriedades 

como ser tal que existiram dinossauros, ou ser tal que todos os organismos eram unicelulares 

etc. Uma forma de minimizar esta extravagância ontológica é analisar tais propriedades. 

Vejamos: a propriedade ser tal que Sócrates era calvo é composta por duas partes categoriais, 

ser Sócrates e ser calvo e apenas por uma parte hipotética: ser passado. Assim, se esta 

operação for aplicada a todas as propriedades, restarão apenas duas propriedades hipotéticas: 

ser passado e ser futuro. Embora ainda se possa questionar a validade de tais propriedades, 

certamente o custo ontológico é muito menor. 

 A terceira objeção está relacionada à mudança de truthmakers. Davidson propõe o 

seguinte exemplo (2013, p. 159-60). Imaginemos que “Frank” é uma caneca. Em t1: 

(3) Frank é vermelho. 

Portanto, (3) é verdadeiro em t1. Em t2, Frank é pintado de azul, então temos que:  

(4) Frank era vermelho. 

É verdadeiro em t2. Para o defensor do lucrecianismo, os truthmakers para (3) e (4) são 

similares: Frank ter uma propriedade. Em (3) ele tem a propriedade de ser vermelho, enquanto 

em (4) ele tem a propriedade de ter sido vermelho. Mas suponhamos que, em t3, Frank é 

aniquilado. (4) continua verdadeiro, mas seu truthmaker passou a ser o mundo possuir a 

propriedade de ser tal que Frank era vermelho. Esta mudança de truthmakers parece ser um 

problema e, mesmo que o presentista sustentasse que já em t2 o truthmaker era ser tal que 

Frank era vermelho, isso não evitaria a mudança de truthmakers de t1 para t2. É importante 

notar que o maior problema não é a troca de truthmakers, mas sim o fato de que se muda o 

tipo de entidade a respeito da qual se estava falando. Em (3) e (4) as proposições são a 

respeito de Frank ter um determinado tipo de propriedade. Mas, em t3, (ou já em t2) (4) passa 

a ser a respeito de o mundo ter uma propriedade. Como é possível que algo a respeito de 

Frank e da propriedade era vermelho seja fundamentado (grounded) pelo mundo ter uma 

propriedade? Talvez algo mais forte do que superveniência seja necessário para capturar as 

nossas intuições a respeito de grounding (Davidson, 2013, p. 160).  

Série B Ersatz: esta solução, proposta por Thomas Crisp (2007) consiste em supor uma série 

de tempos abstratos que tem uma estrutura similar à da série B. O tempo presente é verdadeiro 
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e os tempos passados são tempos que foram verdadeiros. Cada tempo t é um estado de coisas 

maximal e não temporalmente indexado e está em relação de precedência com outros tempos. 

Neste sentido, o presente é o tempo que se realiza agora. Embora postule uma série B (e não 

uma série A), a solução de Crisp acaba gerando uma versão do presentismo, o ersatzer 

presentism que, embora não postule que apenas o presente existe, conserva um certo sabor de 

presentismo pelo fato de conferir um status ontológico especial ao presente. 

 Certos tempos são passados e outros são futuros. Entretanto, a série B ersatz não 

precisa de tais propriedades como ser passado ou ser futuro. Neste sentido, ela é mais 

econômica do que o lucrecianismo. Veja: 

We can now see how the presentist can do without primitive pastness, 

presentness and futurity. She needs simply to take the foregoing 

earlier than relation as primitive, and say that a time is past =df it is 

earlier than the present time, that a time is future =df it is later than the 

present time, and that the present time isdf whatever time happens to 

be true (Crisp, 2007, p. 104-5). 

 Deste modo, Crisp fica com uma relação primitiva e irredutível para explicar os outros 

tempos que não o presente. É um custo consideravelmente mais baixo do que o do 

lucrecianismo. Poder-se-ia objetar ao fato de Crisp postular tempos abstratos para 

fundamentar proposições do passado e do futuro. Mas para quem já aceita o ersatzismo para 

outras coisas, tal ontologia parece mais razoável. 

 É importante notar que o ersatzismo também está sujeito à objeção da mudança de 

truthmakers. Se considerarmos novamente: 

(3) Frank é vermelho. 

Temos que (3) é verdadeiro em t1 pelo fato de Frank ter a propriedade de ser vermelho. Já em 

t2, Frank é pintado de azul. Portanto, é verdadeiro que 

(4) Frank era vermelho. 

Isto se dá porque existe um tempo passado no qual (3) é verdade. Entretanto, enquanto 

antes o truthmaker era dado por Frank tendo uma propriedade, agora o truthmaker é dado por 

um tempo abstrato. Novamente a objeção se interpõe: não se trata somente da mudança de 

truthmakers, mas sim da mudança do tipo de truthmaker. Em t3, quando Frank é aniquilado, 

ocorre do mesmo modo: o truthmaker é um tempo abstrato que somente obtém verdade agora 

pelo fato de que há, agora, um conjunto maximal de proposições a respeito de todos os 

tempos, embora somente as proposições a respeito do presente sejam verdadeiras. Portanto, 

neste aspecto, o ersatzismo falha em oferecer para o presentismo uma solução. 

 Aparentemente, certos problemas acompanharão todas as versões do presentismo. 

Apesar do apelo intuitivo, o presentismo deve lidar, portanto, com altos custos com relação à 



42 
 

capacidade de explicar proposições acerca do passado e do futuro e, também, com respeito às 

relações trans-temporais.  

 

3.2.4 Direção do tempo no presentismo 

 Se considerarmos a versão clássica da teoria, na qual há somente entidades do 

presente, não podemos falar em termos de uma direção, propriamente. Até a noção de fluxo é 

posta em questão: se há apenas um tempo existente, não haveria uma série de eventos, 

tampouco uma linearidade ou ordenamento de entidades em uma dimensão temporal, mas 

apenas um único ponto, um locus de simultaneidade em constante mudança. Entretanto, em 

um sentido mais alargado de fluxo, podemos entender que o ininterrupto processo de 

alteração no inventário das entidades existentes, com algumas entidades emergindo para a 

existência enquanto outras desaparecem, pode ser entendido como uma espécie de fluxo. 

Ocorre que, se há um fluxo, ele não é direcional, uma vez que se há somente um tempo, não 

existem relações de sucessão que possibilitem um deslocamento de fato. Strictu sensu, não há 

nem sequer movimento, mas transformações espontâneas no conjunto das entidades 

existentes. Este modelo tem, portanto, sérias dificuldades em determinar a direção do tempo. 

 Por outro lado, versões mais brandas do presentismo, como o ersatzer presentism, por 

exemplo, aceitam que passado e futuro existem, ainda que de modo diferente do presente. 

Deste modo, entidades que emergem para o presente estão, basicamente, mudando de status 

ontológico: deixam de ser abstratas para serem concretamente realizadas. Finalmente, voltam 

a ser abstratas conforme passam ao passado. Aqui temos uma situação de fluxo bastante 

similar à moving spotlight theory: trata-se, claramente, de movimento e, é importante notar, 

em uma direção determinada. Entretanto, a determinação de para qual direção esse fluxo se 

desloca continua bastante dúbia, sobretudo pelo fato de que passado e futuro são, aqui, 

bastante simétricos: ambos são tempos abstratos, opostos à concretude do presente. Portanto, 

novamente, temos um caso em que é crucial determinar a distinção das propriedades de 

anterioridade e posterioridade, uma vez que o modelo é insuficiente para, sozinho, 

estabelecer a direção do tempo. 

 

3.3 GROWING BLOCK THEORY 

 A seguir faremos uma breve apresentação da growing block theory, além de uma 

análise das principais objeções interpostas a esta teoria. Finalmente, será descrita uma teoria 

bastante similar à growing block: a thining tree theory. 
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3.3.1 Apresentação 

Esta teoria do tempo, inicialmente postulada por Broad (1923), pode ser entendida como um 

intermediário entre o eternalismo e o presentismo, embora certamente se trate de uma 

concepção dinâmica do tempo. Uma formulação inicial pode ser a seguinte: 

It will be observed that such a theory as this accepts the reality of the 

present and the past, but holds that the future is simply nothing at all. 

Nothing has happened to the present by becoming past except that 

fresh slices of existence have been added to the total history of the 

world. The past is thus as real as the present. On the other hand, the 

essence of a present event is, not that it precedes future events, but 

that there is quite literally nothing to which it has the relation of 

precedence. (Broad, 1923, p. 66). 

 É interessante notar que Broad não precisa de propriedades intrínsecas de preteridade e 

presentidade para definir passado e presente, o que o faz evitar o paradoxo de McTaggart. 

Neste sentido, intrinsecamente, não há nenhuma mudança quando um evento deixa de ser 

presente e passa ao passado. O que se dá é uma mudança nas relações que ele possui: 

enquanto um evento presente não precede nada, um evento passado antecede as novas “fatias” 

de realidade que são adicionadas ao limiar crescente do universo. Deste modo, o tempo é 

dinâmico graças ao fato de que novos eventos são constantemente adicionados à soma total da 

existência. Daí a ideia de um bloco crescente: embora os eventos do passado conservem suas 

propriedades e estejam em relações permanentes entre si, novas relações são constantemente 

estabelecidas, graças ao fato de que novos eventos gradualmente emergem para a existência.  

 Neste sentido, o modelo proposto por Broad é similar ao eternalismo no que concerne 

ao passado e ao presente: do ponto de vista ontológico, todas as entidades que emergiram para 

a existência permanecem, eternamente, nela. A grande diferença está justamente no aspecto 

de vir a existir: enquanto o eternalismo supõe um bloco estático, no qual não há variação do 

total das entidades, o bloco proposto por Broad é incrementado por entidades que antes não 

existiam. Assim, a growing block theory (doravante GBT) possui certo apelo a intuições do 

senso comum: (i) a ideia de passado imutável, no sentido que uma vez que algo tenha 

acontecido, não pode mais ser alterado e (ii) a irrealidade do futuro, ou seja, o fato que o 

futuro ainda não está determinado e que não podemos acessá-lo pelo simples fato de que ele 

não existe. Além disso, o presente possui um status ontológico especial: é o limiar transitório 

da realidade que figura como sucessor de todos os outros momentos que existem (e não 

possui literalmente nada como seu sucessor). Junte-se a isso o fato de que a ideia de fluxo é 

bem respondida pelo constante vir a existir de novos eventos e temos uma teoria com bastante 

apelo intuitivo, além de ser livre de problemas relacionados à posse de propriedades 

temporais contraditórias.  
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3.3.2 Objeções 

Entretanto, algumas questões surgem. Em primeiro lugar, cabe perguntar, qual o 

tamanho das fatias de realidade que são adicionadas ao bloco? Poderíamos pensar que, a cada 

vez, grandes pedaços de realidade são adicionados. É consistente com o modelo básico 

proposto que, por exemplo, o bloco total da existência tivesse somente duas partes. Assim, em 

um universo de 14 bilhões de anos, teríamos apenas dois momentos: um anterior, equivalente 

aos sete bilhões de anos iniciais (t1) e um posterior, que equivaleria ao presente, equivalente 

aos sete bilhões de anos seguintes (t2). Assim, não estaríamos em relação de posterioridade 

com, por exemplo, a segunda guerra mundial, ou a queda do muro de Berlim. Todos nós que 

pertencemos a t2 seríamos simultâneos e apenas posteriores a t1.  

 Ora, se uma das principais motivações da GBT é seu apelo intuitivo, algo deve ser 

feito a esse respeito. Concebemos, costumeiramente, o presente como um limiar bastante 

breve entre um passado real e um futuro (ainda) inexistente. Deste modo podemos diferenciar 

com grau de refinamento cada vez maior os diversos eventos que observamos, assim como 

analisar grandes eventos em pequenas partes que os constituem. Portanto, a GBT, se pretende 

responder às intuições do senso comum de forma satisfatória, deve postular que as fatias de 

realidade adicionadas são, de fato, muito pequenas. A questão a respeito de se elas são 

instantâneas ou se são de duração finita, mas mínima, é um debate que outras teorias do 

tempo terão que enfrentar também (e que se relaciona ao problema de se é possível, de uma 

soma de partes sem extensão, se chegar a um total extenso).  

 Outro problema que se apresenta é o da sobredeterminação. Dainton (2010) formula 

da seguinte maneira: se considerarmos um tempo anterior t1 e um tempo posterior t2, temos 

duas somas totais de realidade, cada uma correspondente a um dos tempos. Chamemos a estas 

somas, respectivamente, de S1 e S2. Enquanto S1 corresponde a tudo que aconteceu até t1, S2 

corresponde a tudo o que aconteceu até t2, incluindo S1. Suponhamos um evento E que ocorre 

em t1: 

(1) A soma total da realidade à qual E pertence em t1 consiste em S1. 

(2) A soma total da realidade à qual E pertence em t1 consiste em S2. 

Ora, como é possível que um evento faça parte de distintas somas totais de realidade 

no mesmo tempo em que ele ocorre? Temos, aparentemente, uma inconsistência. 

 Tooley (1997) propõe a seguinte solução: consideremos que as concepções de que 

existência e atualidade são primitivas. Em um mundo dinâmico, a distinção “atual/não atual” 

é insuficiente, uma vez que, em diferentes tempos o que é atual pode variar. Portanto, a 

proposta de Tooley é que consideremos a noção de atual para um tempo particular como 
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primitiva. E, assim como no aspecto ontológico, teremos uma noção equivalente do ponto de 

vista semântico: verdade para um tempo particular. Assim como a totalidade de fatos pode 

variar de um tempo para outro, também há variação na totalidade de verdades.  

 Considerando a ideia da GBT de que somente o presente e o passado existem, mas o 

futuro não, podemos pensar em três valores de verdade distintos: verdadeiro, falso e 

indeterminado (para o caso de proposições acerca do futuro). Vejamos, novamente, as 

proposições (1) e (2). Em t1, (1) é verdadeiro e (2) é indeterminado, já que certas partes de S2 

não são atuais em t1. Supor, em t1, a soma S2 é, precisamente, fazer proposições acerca de 

entidades futuras. Já em t2, (1) é falso e (2) é verdadeiro, uma vez que a soma total da 

realidade já mudou. Deste modo, indexando a atualidade e a verdade das proposições a um 

tempo específico, evita-se inconsistências geradas pela sobredeterminação, mas ao custo de se 

ter que postular uma noção primitiva a mais de atualidade e de verdade. 

  Um terceiro problema ao qual está sujeita a GBT é o problema do agora. Ora, de 

acordo com a formulação de Broad, quando algo deixa o presente e passa ao passado, não há 

nenhuma modificação intrínseca no que diz respeito às suas propriedades. Em 331 a.C. 

Alexandre marchou com seu exército para a cidade da Babilônia, selando sua vitória final 

sobre os exércitos do rei Dario. Suponhamos que, um dia, este evento tenha sido presente, ou 

seja, que ele estivesse no limiar do bloco crescente das entidades do universo. Portanto, nada 

havia depois desse evento. Podemos concluir que, também, todos os pensamentos de 

Alexandre fossem presentes. Suponhamos, também, que um desses pensamentos fosse eu 

estou no presente. Este pensamento foi verdadeiro por um breve momento, o fugaz limiar que 

separa a não existência do bloco crescente do passado para, logo a seguir, mergulhar na 

condição em que ficará durante toda a eternidade: no passado. Note que, imediatamente após 

este pensamento se dar e em todos os momentos subsequentes, eu estou no presente pensado 

por Alexandre passou a ser falso. Ocorre que nada do que compreende a totalidade do que 

significa ser Alexandre mudou. Tampouco seus pensamentos adquiriram quaisquer outras 

propriedades, a não ser o fato de que não estão mais no limite do bloco crescente e agora, 

diferentemente de antes, se relacionam com novos eventos que vieram para a existência e 

sucedem os eventos anteriores. Mas o fato é que Alexandre está condenado a, para toda a 

eternidade, ter pensamentos falsos por achar que está localizado no limiar crescente da 

realidade. 

 Entretanto, cabe perguntar, por que razão nós achamos que estamos no presente? O 

nosso pensamento de que estamos no presente não possui, a menos que possamos detectar, 

nenhuma propriedade especial em relação ao pensamento de Alexandre. De fato, seria mais 
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sensato imaginarmos que não estamos no presente, dada a imensa disparidade na quantidade 

de momentos existentes que pertencem ao passado comparada ao único e fugidio momento 

que pertence ao presente. É muito mais provável que estejamos tão errados quanto Alexandre.  

 Merricks (2006, p. 4) ressalta que uma possível resposta para este problema depende 

de que se faça uma distinção entre duas concepções: o presente objetivo e o presente 

subjetivo. Um defensor da GBT poderia dizer que pensamentos como o de Alexandre são 

verdadeiros do ponto de vista subjetivo, ou seja, comportam-se como um indexical, do mesmo 

modo como o pensamento “eu estou aqui”. Assim, a esmagadora maioria dos pensamentos 

acerca do presente são pensamentos a respeito do presente subjetivo. Note que esta concepção 

de presente é similar à do eternalismo. Entretanto, o growing blocker precisa lidar com outro 

tipo de presente, a saber, o limiar do bloco crescente. Portanto, embora tipicamente estejamos 

nos referindo ao presente subjetivo, neste contexto particular da descrição do bloco crescente 

o presente objetivo é evocado.  

 Ocorre que, se admitimos a necessidade da distinção dos tipos de presente, se segue 

que devemos distinguir o futuro subjetivo do futuro objetivo também (Merricks, 2006, p. 5). O 

futuro subjetivo ocorre depois do presente subjetivo, mas pode muito bem fazer parte do 

passado. Do mesmo modo, é preciso distinguir o passado subjetivo do passado objetivo. 

Neste caso, embora sempre seja o caso que o passado subjetivo é também passado objetivo, o 

contrário não é verdade: para Alexandre, a sua morte é futuro (subjetivo), embora, de fato, 

seja passado objetivo. Inclusive, quando pensamos sobre fatos futuros da nossa própria vida, 

ou mesmo da história futura da humanidade, é mais provável que estejamos pensando sobre o 

futuro subjetivo, apenas e, ao mesmo tempo, sobre o passado objetivo, uma vez que a duração 

de uma vida e mesmo a extensão da história da humanidade pouco representam diante da 

provável imensa extensão do bloco completo da realidade. 

 Veja: o grande apelo intuitivo da GBT parece estar em ruínas. A conflação entre a 

concepção de presente objetivo da teoria, com as decorrentes concepções de passado e futuro, 

e a concepção de presente que usamos no dia a dia era o que gerava uma das suas principais 

motivações, por se aproximar das nossas crenças do senso comum. No entanto, está claro que 

tais concepções não são equivalentes. Muito pelo contrário, na maioria dos casos, são 

conflitantes. Portanto, sustentar a noção de presente objetivo e suas consequências parece 

perder o propósito inicial. 

 Uma última (e curiosa) objeção é interposta por Merricks (2006, p. 8). A ideia é a 

seguinte: suponhamos uma teoria bastante semelhante à GBT, chamada UGH (Unmotivated 

growing hunk). A diferença dela para a GBT é que, além do passado e do presente serem 
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reais, um pedaço do futuro também é (mais especificamente, 10 anos do futuro). Assim, o 

presente objetivo de UGH está deslocado para 10 anos além do limiar crescente da existência. 

Observe que UGH e GBT concordam a respeito do que é o limiar crescente da existência, 

concordam também a respeito do que significa estar 10 anos além deste limiar. Há, apenas, 

uma discordância com respeito ao significado de presente objetivo e não uma discordância 

acerca da natureza do tempo. Se desconsiderarmos a convenção do que é o presente objetivo, 

a GBT é UGH (Merricks, 2006, p. 8). Similarmente, podemos supor que o presente objetivo 

estivesse a 11, 30 ou 50 anos do limiar da existência. O fato é que todas essas versões seriam, 

ainda, consistentes com a GBT. A conclusão de Merricks é que growing block é uma teoria 

sem uma motivação legítima, uma vez que precisa postular uma noção obscura de presente. 

 Uma possível resposta é a de que, no fundo, a noção usual de presente, o presente 

subjetivo, não deve ser afastada da noção de presente objetivo, mas diretamente conectada a 

ela. Ora, assim, de fato, teremos facilidade em diferenciar GBT de UGH. Porém, retornamos 

ao problema do agora. Deveremos aceitar, então, que nossos pensamentos a respeito do agora 

não são verdadeiros na noção subjetiva de presente, mas falsos simpliciter. De fato, 

deveremos admitir que, muito provavelmente, nossos pensamentos a respeito do futuro 

também são falsos: quando reivindicamos que nossa própria morte ou as possíveis conquistas 

espaciais que ocorrerão no ano 3000 são inexistentes, por estarem no futuro (e este é um dos 

grandes apelos da GBT), estamos errados. Se considerarmos que estes momentos 

permanecerão eternamente no passado e estariam apenas a alguns poucos anos no futuro, é 

bem mais possível que eles já tenham ocorrido, estejam no passado objetivo e, portanto, 

existam. Trata-se, obviamente, de um resultado indesejável para os growing blockers, uma 

vez que uma das principais motivações da teoria é posta em xeque.  

 

3.3.3 Thining tree 

 Esta teoria apresenta algumas semelhanças com a growing block theory. Entretanto, há 

uma diferença fundamental: a soma total das entidades que compõem a realidade está, na 

verdade, diminuindo.  

 Suponhamos que, conforme o presente se desloca, um grande número de ramificações 

se apresentam diante dele: estas ramificações são, justamente, as possibilidades abertas do 

futuro. Mas, neste modelo, diferentemente da GBT, o futuro é real. Com o avanço da linha do 

presente, um dos ramos das possibilidades é atualizado, enquanto os outros desaparecem. A 

cada nó, que representa uma divisão nas possibilidades, o processo se repete: um caminho é 

atualizado e todos os outros são varridos da existência. Daí o nome “thining tree”: a metáfora 
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é a de uma árvore que deixa cair galhos, se tornando cada vez mais fina conforme o presente 

avança. Deste modo, enquanto antes o mundo era composto de um universo repleto de 

possibilidades futuras, conforme o presente avança, essas possibilidades são reduzidas a uma 

única linha, que compreende o passado e o limiar do presente. Aqui, em lugar de o presente 

ser aquele momento que não antecede nada, ele é, justamente, o momento que representa o 

corte de todas as outras possibilidades. O presente é a linha a partir da qual as ramificações do 

futuro colapsam sobre uma única sequência linear e atual de momentos. 

 Storrs McCall descreve do seguinte modo: 

At each stage, as the present (the first branch point) moves up the tree, 

it is a purely random matter which branch survives to become part of 

the trunk. There is no “preferred” branch, no branch which is singled 

out ahead of time as the one which will become actual. Instead, all 

branches are on a par. All are equally real and, together with the trunk, 

constitute the highly ramified entity I shall call the “universe”. 

(McCall, 1994, p. 4). 

Embora possa parecer atraente e intuitiva, esta teoria tem que lidar com alguns 

problemas. Em primeiro lugar, a multiplicidade de futuros igualmente reais é muito mais 

contra intuitiva do que a ortodoxia do bloco crescente, na qual o futuro simplesmente não 

existe. Em segundo lugar, McCall opta por abolir a oposição entre atualidade e possibilidade, 

o que torna o primeiro conceito mais obscuro, sobretudo pelo fato de que não há conexão com 

realidade: o presente torna atuais certos ramos da “árvore” da realidade, mas os outros ramos 

eram igualmente reais antes que o presente os fizesse “cair” (Dainton, 2010, p. 75). 

Finalmente, este modelo teórico propõe um aumento significativo da quantidade de entidades, 

o que é um desafio à parcimônia quantitativa, além de supor mais tipos de entidades: aquelas 

que são reais e aquelas que, além de reais, são atuais (justamente as que foram atualizadas 

pelo avanço do presente), o que torna bastante custosa a postulação deste modelo, sem que se 

observem claras vantagens. 

 

3.3.4 Assimetrias topológicas 

 Embora também sejam teorias dinâmicas, tanto a growing block quanto a thining tree 

theory possuem uma vantagem que as coloca em boa posição para estabelecer a direção do 

tempo: suas estruturas topológicas são assimétricas. Vejamos, por exemplo, a GBT: um bloco 

crescente que possui um limiar de um dos lados, ou seja, um de seus extremos, o presente, 

não precede nada, embora o bloco seja constantemente acrescido de novas “fatias” de 

existência, que ocuparão, brevemente, a posição do presente. Assim, anterior e posterior 

podem ser definidos em termos de proximidade ou afastamento do presente: dados dois 
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tempos t1 e t2, t1 será classificado como anterior a t2 caso ele esteja mais afastado em relação 

ao presente do que t2, ou ainda, caso t2 esteja entre t1 e o limiar da existência.  

 De forma similar, é possível definir anterioridade e posterioridade na thining tree 

theory, uma vez que se trata, também, de um modelo topológico assimétrico: considerando o 

presente como referencial, de um lado há uma série linear e de outro, uma pluralidade de 

ramificações, que representam futuros possíveis não atualizados pelo presente. Assim, da 

assimetria proporcionada pelas ramificações do futuro, podemos estabelecer quais instantes 

são anteriores e quais são posteriores em termos de proximidade ou afastamento em relação 

ao futuro. 

 Entretanto, será que de fato essas assimetrias podem contribuir para estabelecer uma 

distinção bem fundada entre anterior e posterior? Em relação à GBT, por exemplo, algumas 

perguntas devem ser colocadas: o outro extremo do bloco, para o qual aponta a direção do 

passado, é finito ou infinito? Se for finito, pode ser entendido como um limiar também? Por 

que este limiar, o primeiro momento da série, aquele que não é precedido por nenhum outro, 

se distingue do limiar do presente? Do seu ponto de vista, o bloco está aumentando do mesmo 

jeito, com mais e mais fatias da realidade sendo incorporadas. Poderia se argumentar que este 

momento tem, eternamente, relação de contiguidade com apenas um momento, uma vez que 

não é antecedido por nenhum outro momento, enquanto o outro lado terá, quando deixar de 

ser o limar do presente, mais uma relação de contiguidade, a saber, com um momento 

posterior. Porém, cabe perguntar, o que estabelece que deve ser esse ou aquele limiar a 

referência para a anterioridade e posterioridade? Parece arbitrário definir o que é anterior e o 

que é posterior nestes termos. Do mesmo modo, se o outro lado do bloco for infinito, além de 

perder um pouco o sentido a ideia de que o bloco de entidades do universo está, de fato, 

aumentando, ambos os lados se tornam perfeitamente simétricos, eliminando critérios de 

referência.  

 Analogamente, a definição de um lado ou outro da série ramificada da thining tree 

como referência para anterioridade e posterioridade incorre na mesma arbitrariedade. Por que 

razão os momentos posteriores devem ser identificados como aqueles mais próximos das 

ramificações do futuro e os momentos anteriores como aqueles mais afastados? Ou ainda, por 

que razão o deslocamento do presente é para o futuro e não para o passado? Poderíamos 

imaginar que este modelo descreve um mundo possível no qual o passado é ramificado em 

miríades de possibilidades e o futuro é determinado: conforme o tempo se desenrola de trás 

para frente, o universo encolhe, pois as possibilidades do passado se tornam limitadas a uma 

única série temporal. Ou seja, estabelecer a distinção entre anterior e posterior apenas com 
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base na assimetria topológica dos modelos em questão, em lugar de clarificar o problema, 

parece oferecer uma solução, no mínimo, obscura. 

 

3.4 RESULTADOS 

Em resumo, podemos dizer que as teorias dinâmicas têm como principal motivação 

responder bem às intuições do senso comum. Mas, ao se investigar mais cuidadosamente, 

diversos problemas aparecem. O presentismo, por exemplo, tem como principais dificuldades 

as relações trans-temporais e o grounding de verdades do passado. Ao assumir uma posição 

mais radical com relação à existência do passado, o presentismo precisa fornecer respostas 

razoáveis para estes dois problemas, o que acaba gerando respostas mais complexas e 

demandando a postulação de mais entidades, como as propriedades temporalizadas (tensed), 

por exemplo. 

A GBT, por outro lado, parece resolver o problema com relação ao passado ao 

postular que ele é tão real quanto o presente. Mas suas dificuldades centrais surgem do fato de 

que há, nessa teoria, dois presentes: um objetivo, que é o limiar do bloco crescente de 

realidade e um subjetivo, que é indexical. Com isso, é gerada uma divisão também com 

relação ao passado e ao futuro, de modo que o apelo intuitivo da teoria fica bastante 

prejudicado. Com relação ao futuro, por exemplo, pensamentos a respeito da inexistência da 

minha morte futura são relacionados, claramente, ao meu futuro subjetivo. O futuro objetivo é 

desconhecido por mim e, provavelmente, já está bem mais avançado do que a minha morte. É 

mais razoável acreditar, portanto, que minha morte já esteja no passado objetivo do bloco 

crescente da realidade e, portanto, o que eu tomo por um futuro inexistente, já exista, de fato. 

As outras teorias dinâmicas herdam algumas dificuldades das teorias mais canônicas, 

mas enfrentam algumas dificuldades próprias também. Com respeito à thining tree, o 

principal problema está na postulação de um número excessivo de entidades, a saber, todas as 

linhas possíveis dos futuros alternativos. Já com relação à moving spotlight, além do fato dela 

ter que enfrentar o paradoxo de McTaggart, uma vez que lida com a posse de propriedades 

temporais incompatíveis, há ainda o problema da geração de novas séries temporais, em um 

regresso ao infinito. O Ersatzer presentism tem que lidar com o problema da mudança de 

truthmakers, dificuldade apresentada na seção das objeções ao presentismo, mais 

especificamente no item série B ersartz.  

 Finalmente, pode-se dizer de todas as teorias dinâmicas que elas falham em 

determinar, de maneira bem fundada, a direção do tempo. Embora este não seja um problema 
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central para elas, todas dependem de uma definição inequívoca da distinção entre 

propriedades temporais da série B, a saber, a anterioridade e a posterioridade. No próximo 

capítulo discutiremos mais amiúde este problema, principalmente pelo fato dele representar 

uma dificuldade central do modelo estático no que se refere ao estabelecimento da própria 

definição de tempo. 
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4. ETERNALISMO E O PROBLEMA DA DIREÇÃO EM UM MODELO 

ESTÁTICO DE TEMPO 

 Até aqui vimos modelos de tempo que podem ser classificados como dinâmicos, ou 

seja, que pressupõem uma espécie de fluxo de mudanças. O que é, exatamente, este fluxo, 

depende do modelo em questão. No presentismo, na growing block theory e na thining tree, o 

fluxo é dado pela mudança no que existe. Já na moving spotlight, o que muda são as 

propriedades temporais de ser passado, presente ou futuro. Finalmente, no ersatzer presentism 

a mudança se dá no que diz respeito a algo ser concretamente realizado versus meramente 

abstrato. Portanto, o fluxo em todas as teorias dinâmicas é garantido por mudanças realmente 

intrínsecas em propriedades das entidades ou, de forma mais drástica, pela mudança no 

inventário de entidades que existem.  

 Se considerarmos o fluxo como um legítimo constituinte do nosso modelo de tempo, 

faz sentido perguntar: em que direção o tempo flui? A princípio, parece que o próprio fluxo 

nos informa a direção. Um presente se desloca rumo ao futuro, empurrando cada vez mais 

para longe os fatos do passado. Mas, a não ser que tomemos este dado como uma mera 

definição, cabe perguntar: o que faz com que o fluxo seja neste sentido e não no outro? É 

possível inverter este fluxo? Por que é o futuro que sucede o passado e não o contrário?  

 Por outro lado, teorias estáticas do tempo, como o eternalismo, não consideram o fluxo 

como um legítimo constituinte da natureza do tempo. Embora, sem dúvidas, tenhamos 

intuições a respeito do fluxo do tempo, trata-se apenas de uma ilusão de perspectiva, diria o 

eternalista. A estrutura profunda do tempo envolve relações permanentes e, em última análise, 

o tempo não passa. Como explicar, então, a natureza orientada do tempo? Por que, embora se 

possa admitir que o fluxo é ilusório, observamos uma espécie de seta do tempo, que aponta 

em uma direção definida? A própria estrutura básica das relações da série B, constituintes do 

eternalismo, depende desta seta. Portanto, o problema da direção se apresenta como um ponto 

central a ser tratado pelos filósofos do tempo, embora, certamente, defensores de modelos 

estáticos tenham se debruçado mais atentamente sobre esta questão. 

 A seguir, faremos, inicialmente, uma caracterização do eternalismo em suas principais 

formas. Em seguida, trataremos de suas principais motivações, para, finalmente, tratar das 

dificuldades que esta teoria enfrenta. Em um primeiro momento, analisaremos as respostas do 

eternalismo ao problema da irredutibilidade da série A à série B. Em seguida, nos focaremos, 

de maneira detalhada, no problema da direção, ressaltando que, embora não seja uma 

dificuldade exclusiva do eternalismo, aqui ela aparece de modo mais dramático do que em 
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modelos dinâmicos do tempo. Nesta seção, a partir do embate entre o substantivismo e o 

relacionismo com relação ao tempo, daremos destaque para uma classe de soluções proposta 

por esta segunda concepção: as assimetrias de conteúdo.  

 

4.1 CARACTERIZANDO O ETERNALISMO10
 

 O eternalismo é, sem dúvidas, uma das visões mais populares na metafísica. 

Entretanto, é, também, bastante afastado das intuições do senso comum. Ao negar a existência 

do presente como uma propriedade intrínseca, o eternalismo se vê diante de uma tarefa árdua: 

conciliar uma descrição coerente da natureza do tempo com as nossas crenças a respeito do 

fluxo e do status ontológico especial do presente.  

 Entretanto, quando nos referimos ao eternalismo, um grande número de visões e 

modelos são abarcados: muitas vezes modelos inconsistentes entre si, mas que possuem 

elementos suficientes em comum para receberem a mesma classificação. A seguir, faremos 

uma caracterização do eternalismo baseada em dois aspectos fundamentais: um componente 

ôntico e um componente baseado no funcionamento da série B. O primeiro mostra-se 

razoavelmente estável com relação às diversas possibilidades de eternalismo, mas o segundo, 

de acordo com os compromissos no que tange à estrutura e ao papel da série B, acaba por ser 

definidor a respeito de que forma de eternalismo se pretende adotar. 

Componente ôntico (1): passado, presente e futuro existem (irrestritamente). 

 Esta primeira formulação captura consideravelmente a natureza do eternalismo. O uso 

do termo “irrestritamente” deixa claro que o domínio de quantificação, aqui, não é limitado a 

um certo tempo ou lugar: a ideia central desta caracterização é que, embora nem o passado, 

nem o futuro existam agora, eles existem simpliciter, do mesmo modo que Buenos Aires não 

existe aqui, já que estamos no Rio de Janeiro, mas, de fato, existe (Baron & Miller, 2013, p. 

32).  

 O problema desta definição é que ela é compatível com o fluxo e a mudança em 

termos dinâmicos. Em um primeiro sentido, podemos incluir nesta definição certos modelos 

nos quais ocorra mudança no modo como as coisas existem. Ou seja, (1) é compatível, por 

exemplo, com a moving spotlight, na qual as coisas que existem mudam com relação às 

propriedades de preteridade, presentidade e futuridade. Também é compatível com o ersatzer 

presentism, uma vez que esta teoria aceita a existência do passado e do futuro, embora apenas 

                                                      
10

 A caracterização a seguir tem como referência central o artigo Characterizing Eternalism, de Samuel Baron e 

Kristie Miller (2013). 
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abstratamente. Além disso, (1) também é compatível com teorias que concebem a mudança de 

forma ainda mais drástica, ou seja, mudança com relação ao que existe. Na thining tree, por 

exemplo, passado, presente e futuro existem irrestritamente, mas a totalidade das entidades 

está constantemente se alterando, uma vez que vastos ramos de eventos e entidades futuras 

são “varridos” da existência conforme o presente avança.  

 É desejável, portanto, que uma definição de eternalismo exclua estes modelos 

dinâmicos. Vejamos: 

Componente ôntico (2): passado, presente e futuro existem e o conjunto de fatos 

relacionados a quais localizações temporais existem é imutável. 

 Há, sem dúvida, uma melhora nesta definição. Ela captura o caráter estático que o 

eternalismo pretende dar para a série temporal. Entretanto, uma dificuldade ainda permanece: 

a referência ao passado, presente e futuro. Se considerarmos que “ser presente” significa a 

instanciação de uma propriedade especial de presentidade, algo que seja uma característica 

intrínseca de certas entidades, estamos, certamente, afastados da ideia geral do eternalismo. 

Uma forma de corrigir isto é a seguinte: 

Componente ôntico (3): w é um mundo eternalista somente se, quantificando irrestritamente, 

para cada tempo t que existiu, existe ou existirá, t existe não temporalizadamente
11

.  

 O problema com essa definição é que, além dela não incluir a ideia de que w é 

estático, há uma mera substituição dos termos passado, presente e futuro pela conjugação do 

verbo existir no passado, presente e futuro. Deste modo, faz-se necessário modificar (3): 

Componente ôntico (4): w é um mundo eternalista somente se existe um conjunto S de 

tempos t1, ..., tn tal que para cada t, todos e somente os membros de S existem irrestritamente. 

 É importante destacar que, embora (4) esteja bastante mais próxima do caráter do 

eternalismo, esta definição é compatível com o presentismo, uma vez que S poderia ser um 

conjunto unitário, no qual só existe o tempo presente. Isto pode ser resolvido quando for 

adicionado à caracterização do eternalismo o componente da série B (em suas diversas 

formas).  

 Há, no entanto, uma segunda dificuldade, baseada em certos desenvolvimentos da 

física do século XX. Pelo fato de (4) falar em termos de tempos, é possível que esta definição 

não capture bem a ideia de que, em certos mundos, como o mundo atual, tempo e espaço são 

fundamentalmente interconectados (Baron & Miller, 2013, p. 35). Portanto, faria mais sentido 

falar em termos de pontos espaço-temporais.  

                                                      
11

 Tenselessly. 
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 Algumas clarificações se fazem necessárias. Uma das consequências da Teoria da 

Relatividade Especial é que distâncias espaciais e temporais entre eventos dependem do 

referencial inercial. Assim, a simultaneidade é relativa e, grosso modo, varia de acordo com 

cada sistema de coordenadas, que estão sempre em movimento (Baron & Miller, 2013, p. 36).  

 Entretanto, Minkowski (1908) propõe um modelo topológico de invariância de 

referenciais inerciais em termos de pontos espaço-temporais, arranjados em uma estrutura 

espaço-temporal tetradimensional. Assim, tempo e espaço são pensados de modo integrado e 

os objetos se relacionam nestes termos. Vejamos, a seguir, uma representação gráfica de 

como funcionam os pontos espaço-temporais: 

 

 Consideremos o vértice de ambos os cones em contato como o ponto espaço-temporal 

p. Há três valores possíveis para distâncias medidas a partir deste ponto: positiva, negativa e 

nula. Pontos espaço-temporais que estejam na superfície dos cones emitidos a partir de p estão 

a uma distância nula. Pontos espaço-temporais que estejam em distância positiva em relação a 

p estão localizados no interior dos cones e estão temporalmente separados de p. Caso estejam 

no cone de “baixo”, eles ocorrem antes de p e, caso estejam no cone de “cima”, ocorrem 

depois de p. Finalmente, pontos localizados fora dos cones estão espacialmente separados de 

p. Note que a “hipersuperfície” do presente é representada por um plano, ou seja, por uma 

estrutura bidimensional. Este é o espaço no qual os pontos separados espacialmente de p, mas 

que lhe são simultâneos, habitam. Assim, com a estrutura dos pontos espaço-temporais, é 

possível se estabelecer relações invariantes de anterioridade, simultaneidade e posterioridade. 

Com isso, podemos reformular a definição de eternalismo nos seguintes termos: 

Componente ôntico (5): w é um mundo eternalista somente se (A) w é tal que para cada 

tempo t que existe em w, existe um conjunto S de tempos t1, ..., tn tal que para cada t, todos e 

somente os membros de S existem irrestritamente ou (B) w é tal que para cada ponto espaço-
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temporal p que existe em w, existe um conjunto S
*
 de pontos espaço-temporais p1, ..., pn tal 

que em cada p, todos e somente os membros de S
*
 existem irrestritamente. 

 A grande vantagem de (5) é que ela admite mundos nos quais existam tempos e 

mundos nos quais existam pontos espaço-temporais. Entretanto, esta definição não concebe 

mundos nos quais não haja temporalidade, ou seja, mundos eternalistas atemporais são 

excluídos desta definição. Se podemos incluir mundos atemporais entre os eternalistas ou não 

é uma questão em aberto e a visão padrão do eternalismo parece estar contemplada por (5).  

A seguir, trataremos de um segundo elemento fundamental para a definição do 

eternalismo, a saber, o funcionamento da série B. Espera-se, do eternalismo, que ele possua 

alguma conexão profunda com a série B, uma vez que se trata da série das relações temporais 

estáticas e, portanto, eternas. Entretanto, não está claro que tipo de série B está em questão. 

Logicamente, do funcionamento da série B e de sua conexão com o modelo em questão, 

resultarão diferentes tipos de eternalismo.  

 Uma definição básica da série B é a de uma série de tempos distribuídos em relações 

de anterioridade, posterioridade e simultaneidade. Isto significa que nenhum tempo t que seja 

anterior a um tempo t
*
 pode mudar de posição e passar, por exemplo a ser posterior a t

*
. 

Portanto, de uma forma inicial, podemos incluir a série B na definição de eternalismo do 

seguinte modo: 

Componente da série B (1): w é um mundo eternalista somente se w é um mundo onde há 

uma série B. 

 É importante acrescentar que a série B, na sua forma básica, inclui as seguintes 

características: (i) ordenamento linear, (ii) assimetria, no sentido de que a série é direcionada 

do início do universo para o seu fim e não ao contrário e (iii) só há uma série B em um mundo 

eternalista básico (Baron & Miller, 2013, p. 40).  

 À série B que incluir estas três características, chamaremos de série B simples. Assim, 

por extensão, mundos eternalistas que tenham uma série B simples serão chamados de 

mundos eternalistas simples e o eternalismo que postular uma série B deste tipo será chamado 

de eternalismo simples. Portanto, uma definição que considere estas três características como 

fundamentais seria: 

Componente da série B (2): w é um mundo eternalista somente se w é um mundo no qual há 

um ordenamento dos eventos baseado em uma série B simples.  

Se começarmos a abrir mão de alguma dessas características, teremos versões mais 

sofisticadas de eternalismo. Uma característica que pode ser rapidamente posta em questão é a 

(iii). A ideia de que só há uma única série B sofre uma imediata objeção se tomarmos a sério a 
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ideia da relatividade da simultaneidade proposta pela Teoria da Relatividade Especial, 

doravante TRE. Como já vimos anteriormente, distâncias espaciais e temporais são relativas a 

um referencial inercial. Suponhamos que dois eventos E e E
*
  são  observados pelos 

observadores O1 e O2, nossos referenciais inerciais distintos. O1 e O2 estão em constante 

movimento um em relação ao outro, o que gera disparidades nas observações. Deste modo, 

enquanto O1 considera que E e E
*
 são simultâneos, O2 observa uma relação de sucessão entre 

eles (digamos, por exemplo, que E seja anterior a E
*
). Com isso, o ordenamento na série B 

destes dois eventos é diferente para cada um dos referenciais inerciais, o que gera duas séries 

B distintas. Ocorre que, de acordo com a TRE, ambos os referenciais inerciais (O1 e O2) são 

paritários, não havendo nenhum critério externo para definir qual das duas séries B deve ser 

escolhida. Além disso, as mesmas leis da física se aplicam a ambos os referenciais e a 

velocidade da luz continua constante.  

Portanto, se considerarmos o nosso mundo como um mundo eternalista (o que os 

defensores deste modelo certamente fariam), parece razoável que, dada a validade da TRE, 

rejeitemos (iii) como uma caracterização fundamental da série B simples, ou, 

alternativamente, podemos rejeitar que a série B simples seja um componente essencial do 

eternalismo (Baron & Miller, 2013, p. 41). 

Com relação aos critérios (i) e (ii), há objeções também, mas elas certamente 

enfraquecem o modelo eternalista em questão, por descaracterizarem demasiadamente a série 

B. Vejamos, com respeito a (i), a linearidade, podemos supor uma topologia fechada, ou em 

loop, por exemplo. Kurt Gödel propõe um mundo com tal estrutura espaço-temporal como 

parte da solução para as equações de campo de Einstein
12

. Neste caso, poderíamos ter o par de 

eventos E e E
*
, onde E é anterior a E

*
 e, ao mesmo tempo, E é posterior a E

*
. Por exemplo, o 

reinado de Cleópatra é anterior ao lançamento da Apolo 11. Entretanto, se o tempo é circular, 

Cleópatra também está depois da ida ao homem à lua, uma vez que se continuarmos o 

percurso depois da Apolo 11, acabaremos por retornar ao Big Bang, à formação da Terra, à 

extinção dos dinossauros e chegaremos, finalmente, ao reinado de Cleópatra outra vez. Uma 

consequência de tal topologia é que a irreflexividade das relações de anterioridade e 

posterioridade não é preservada. No exemplo anterior, pode-se dizer que o reinado de 

Cleópatra é anterior a si mesmo.  

A linearidade também pode ser desafiada por uma topologia em que o tempo não seja 

unificado. Isto significa dizer que certas regiões temporais poderiam não possuir nenhuma 

                                                      
12

 An example of a new type of cosmological solutions of einstein’s field equations of gravitation, Kurt Gödel 

(1949). 
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relação entre si, de forma análoga a regiões espaciais que não possuíssem qualquer conexão, 

ou seja, não tivessem relações espaciais entre si. É difícil imaginar como tal mundo poderia 

ser classificado como eternalista, uma vez que as relações temporais fixas parecem perder a 

importância. De fato, tal topologia parece inviabilizar a série B. 

Com relação à (ii), a assimetria, também é possível argumentar que não se trata de 

uma característica essencial para a série B. Em primeiro lugar, se poderia questionar que a 

série B corre do início para o fim do universo. Em lugar disso, poderíamos pensar em uma 

mera ordem de eventos sem qualquer direção definida, ou, alternativamente, poderíamos 

aceitar a assimetria, mas com a série B correndo do fim para o início do universo (Baron & 

Miller, 2013, p. 43). Há, ainda, uma terceira alternativa, proposta pelo cosmólogo Thomas 

Gold, que ficou conhecida como Gold universe: o universo, inicialmente, se expandiria a 

partir do Big Bang, aumentando sua entropia até um limite a partir do qual começaria a se 

contrair novamente, diminuindo a entropia até um Big Crunch, ou um retorno para um estado 

inicial. Uma forma de capturar este modelo é conceber uma inversão da direção na série 

temporal a partir de um determinado ponto ou: 

More acuretetely, one can think of a Gold universe as a universe in 

which there are two B-series running in opposite directions from the 

two ends of the universe, meeting somewhere in the middle (Baron & 

Miller, 2013, p. 44). 

 

 A principal consequência de se abandonar a assimetria é aceitar que, ao menos na série 

B, não há uma direção do tempo estabelecida inequivocamente pela própria série. Isto não 

anula a possibilidade de que o tempo seja direcionado, mas afasta do modelo temporal o papel 

de definir tal direção. É possível que um substantivista, ou seja, alguém que defenda que o 

tempo existe independentemente dos objetos e eventos, construa uma série B simétrica, mas 

diga que os conteúdos dessa série B podem envolver relações assimétricas (como causalidade 

e entropia, por exemplo). Assim, o substantivista constrói a sua série como um ordenamento 

de tempos e, neste sentido, é concebível que sua série seja perfeitamente simétrica. Por outro 

lado, um relacionista sustentaria que tudo que há, na verdade, são relações entre objetos e 

eventos e, portanto, a série B é composta de tais entidades. Deste modo, uma vez que 

admitamos que existem relações assimétricas entre estas entidades, é difícil sustentar que a 

série B seria perfeitamente simétrica, embora defender que haja uma única série linear global 

conectando todas as relações assimétricas seja um salto demasiado grande. Trataremos de 

forma mais detalhada destas questões na seção 4.4: O problema da direção do tempo. 

 Há, de fato, diversas concepções distintas da série B, todas dependentes de quais 

características se consideram essenciais para sua estrutura e quais podem ser dispensadas. Há, 
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primeiro, uma distinção entre a série B simples e a sofisticada: a série B simples é aquela que 

cumpre os requisitos da (i) linearidade, (ii) assimetria e (iii) unicidade, enquanto a série B 

sofisticada carece de um ou mais destes requisitos. Entretanto, uma segunda distinção deve 

ser feita entre dois tipos de série B sofisticada: a série B sofisticada padrão e a série B 

sofisticada fraca. Defensores da série B sofisticada padrão (e, portanto, eternalistas 

sofisticados padrão) sustentam que, embora haja uma multiplicidade de séries B, rejeitando 

(iii), os outros requisitos são essenciais: 

Componente da série B (3): w é um mundo eternalista somente se existe uma série B 

ordenando os tempos em w e o ordenamento destes tempos é linear e assimétrico. 

 Esta visão é chamada de padrão justamente por ser a defendida pelo maior número de 

eternalistas. Por outro lado, a série B sofisticada fraca, defendida, portanto, por eternalistas 

sofisticados fracos, rejeita (i), (ii) e (iii), tendo como resultado uma definição bastante 

alargada do componente da série B na definição do eternalismo: 

Componente da série B (4): w é um mundo eternalista somente se existir ao menos uma série 

B ordenando os eventos em w. 

 Portanto, nesta visão mais fraca, basta que haja algum ordenamento de eventos em 

termos de série B, ainda que esta série B não seja a única, não seja assimétrica e, nem mesmo, 

linear. 

 É interessante notar que nenhum dos componentes que propusemos até agora excluem 

a possibilidade de que haja, em adição à série B, uma série A. É importante ressaltar que, na 

visão padrão do eternalismo sofisticado, para que um mundo w  seja eternalista, além dos 

critérios de linearidade e assimetria, é preciso que não exista nenhuma série A.  

 Há, no entanto, mais combinações possíveis no que diz respeito a mundos eternalistas 

inclusivos ou exclusivos com relação à série A. É importante que fique claro que o 

componente da série B (2), a saber: “w é um mundo eternalista somente se w é um mundo no 

qual há um ordenamento dos eventos baseado em uma série B simples” não exclui que haja 

também, em w, uma série A. O que há, de fato, é a exclusão da possibilidade de outras séries 

B, uma vez que a série B simples demanda que o critério de que haja apenas uma série B (iii) 

seja cumprido. Entretanto, o espírito do eternalismo simples parece ser bastante enfraquecido 

pela possibilidade de que w seja inclusivo com relação à série A. A seguir nos focaremos, 

portanto, nas versões sofisticadas da série B: tanto a padrão quanto a fraca, de modo que duas 

novas possibilidades surgirão: 
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Componente da série B (3a): w é um mundo eternalista somente se existe uma série B 

ordenando os tempos em w de forma exclusiva e o ordenamento destes tempos é linear e 

assimétrico. 

Componente da série B (3b): w é um mundo eternalista somente se existe uma série B 

ordenando os tempos em w de forma inclusiva e o ordenamento destes tempos é linear e 

assimétrico. 

Componente da série B (4a): w é um mundo eternalista somente se existir ao menos uma 

série B ordenando os eventos em w de forma exclusiva. 

Componente da série B (4b): w é um mundo eternalista somente se existir ao menos uma 

série B ordenando os eventos em w de forma inclusiva. 

 Note que (3a) é a versão mais forte, enquanto (4b) é a mais fraca. Certamente, a visão 

padrão do eternalismo aproxima-se mais de (3a) do que das outras definições. Além disso, é 

importante notar que (3b) e (4b) não levam em consideração se a série A é única ou não, 

embora ambas considerem que a série B não é única. Deste modo, teríamos, ainda, para (3a) e 

(3b) duas possibilidades: a primeira, a de que há somente uma série A, faria com que sobre a 

série B incidisse uma classificação unívoca dos tempos (ou dos pontos espaço-temporais) de 

acordo com propriedades A (passado, presente e futuro). Esta concepção é consistente com a 

moving spotlight. Portanto, de acordo com eternalistas que aceitem a inclusividade da série A, 

mundos nos quais a moving spotlight seja o caso devem contar como mundos eternalistas
13

.  

 Há, no entanto, uma segunda possibilidade: se a série A não for única, não haverá 

apenas um modo de ordenar os tempos/pontos espaço-temporais em termos de passado, 

presente e futuro. Deste modo, de acordo com uma determinada série A, um tempo poderia 

ser passado, enquanto de acordo com outra, ele poderia ser presente, ou futuro. Inclusive, o 

sentido do fluxo do presente poderia ser invertido ao serem comparadas diversas séries A 

aplicadas a uma determinada série B. Se, por um lado, a estrutura do tempo se torna mais e 

mais complexa, por outro, a relevância da aplicação das propriedades A sobre as entidades é 

consideravelmente reduzida.  

 Portanto, a título de resumo da caracterização empreendida, podemos combinar o 

componente ôntico (5) e o componente da série A (3a) de modo a obter a visão padrão do 

eternalismo:  

Componente ôntico (5): w é um mundo eternalista somente se (A) w é tal que para cada 

tempo t que existe em w, existe um conjunto S de tempos t1, ..., tn tal que para cada t, todos e 

                                                      
13

 A moving spotlight theory é consistente, também, com o eternalismo simples inclusivo.  
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somente os membros de S existem irrestritamente ou (B) w é tal que para cada ponto espaço-

temporal p que existe em w, existe um conjunto S
*
 de pontos espaço-temporais p1, ..., pn tal 

que em cada p, todos e somente os membros de S
*
 existem irrestritamente. 

Componente da série B (3a): w é um mundo eternalista somente se existe uma série B 

ordenando os tempos em w de forma exclusiva e o ordenamento destes tempos é linear e 

assimétrico. 

 O componente ôntico (5) é, certamente, o mais adequado para excluir da definição 

consistências com teorias dinâmicas do tempo. Além disso, ele é mais inclusivo do que (4), 

pois serve para mundos em que existam tempos e, também, para mundos em que o tempo e o 

espaço estejam entrelaçados de tal modo que só existam pontos espaço-temporais. Entretanto, 

como vimos, apenas o componente ôntico não é suficiente. A inclusão da série B como um 

componente da definição é fundamental para caracterizar o eternalismo. E (3a) cumpre bem o 

papel de excluir interpretações que possibilitem, ainda a consistência com algumas teorias 

dinâmicas. A combinação entre o Componente ôntico (5) e o componente da série B (3a) é, 

portanto, a mais representativa da visão padrão do eternalismo, embora, certamente, haja 

outras visões em disputa. 

 

4.2 MOTIVAÇÕES 

 Embora seja uma teoria que se afasta das intuições do senso comum, o eternalismo 

encontra muitos adeptos na comunidade filosófica e, também, na comunidade científica. Há, 

portanto, virtudes suficientes nesta teoria para que ela seja tomada como uma alternativa 

relevante e, em certa medida, preferível às concorrentes. Entre as motivações para defender o 

presentismo encontram-se três problemas para os quais o eternalismo oferece melhores 

respostas do que outras teorias: (i) a relatividade da simultaneidade, (ii) relações trans-

temporais e (iii) grounding de verdades do passado. 

Com relação a (i), o eternalismo tem a virtude de não depender de um momento 

privilegiado na série temporal, o presente, no qual as diversas entidades (objetos, eventos, 

estados de coisas) existem simultaneamente. Em uma série temporal na qual haja um 

momento especial, seja como no presentismo, no qual somente entidades presentes existem, 

ou como na growing block theory, na qual o presente é o momento que não está em relação de 

anterioridade com nada, a simultaneidade cumpre um papel importante na unificação de todas 

as entidades que pertencem ao presente. Ora, como vimos anteriormente, a Teoria da 

Relatividade Especial sustenta que não há uma simultaneidade objetiva, mas sim dependente 
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de um referencial inercial. Deste modo, a ideia de um presente objetivo que unifica a 

realidade das entidades, ou que possui a propriedade de não preceder nada, torna-se bastante 

prejudicada, a não ser que se aceite que existem múltiplos presentes, cada um dependente do 

ponto de vista do referencial inercial em questão. Ocorre que aceitar isto implica em 

abandonar a ideia de que haja um presente objetivo, ou global, que é fundamental para as 

teorias dinâmicas de forma geral. 

 Do ponto de vista eternalista, não há, de fato, um presente global, unificado, mas 

somente presentes indexicais: relações de simultaneidade que podem ser observadas de um 

ponto de referência particular na série temporal. Assim, o “presente” observado por Napoleão 

Bonaparte durante a batalha de Waterloo é tão legítimo quanto o presente observado por mim 

enquanto escrevo esta última sentença. Entretanto, do fato de o eternalismo considerar o 

presente relativo não se segue que esta teoria considere a simultaneidade relativa. Nas versões 

do eternalismo que postulam uma única série B, se tomamos dois eventos E1 e E2 como 

simultâneos, ou seja, ocupando uma mesma posição na série, esta simultaneidade é absoluta. 

Deste modo, a aparente compatibilidade do eternalismo com a TRE se perde. Porém, como 

vimos anteriormente, há versões do eternalismo que postulam a existência de múltiplas séries 

B, justamente para preservar esta compatibilidade com a TRE. Versões como a que 

apresentamos ao final da seção anterior, que conjugam o componente ôntico (5) e o 

componente da série B (3) possuem a virtude da compatibilidade com a TRE, que é uma das 

teorias físicas mais largamente aceitas pela comunidade científica, o que é, certamente, uma 

motivação relevante.  

 Com relação a (ii) e (iii), as motivações do eternalismo ficam claras conforme se 

observam as dificuldades que teorias que postulam a irrealidade do passado e/ou do futuro 

enfrentam. Com relação ao problema das relações trans-temporais, o eternalismo não tem 

problemas quanto aos relata: todos existem igualmente. Vejamos, por exemplo, a relação que 

existe entre mim e meu tataravô. Enquanto, para o presentista, o tataravô não existe e soluções 

sofisticadas devem ser elaboradas para justificar a realidade de tal relação, como, por 

exemplo, a ideia de que relações trans-temporais só se dão entre proposições que existem no 

presente, para o eternalista a solução é mais simples: tanto eu, quanto o meu tataravô 

existimos simpliciter. Deste modo, não há qualquer problema em entidades que não sejam 

simultâneas possuírem relações. Entretanto, com respeito a relações trans-temporais entre 

entidades do passado e do presente, a growing block theory possui recursos similares ao 

eternalismo, uma vez que considera que o passado e o presente existem. Há, no entanto, 

vantagem para o eternalismo no que diz respeito a relações trans-temporais com entidades 
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futuras. Isto é particularmente verdadeiro quando concebemos relações causais. Suponhamos 

o seguinte exemplo: houve um vazamento nuclear na usina de Angra III, que contaminou os 

mananciais de água doce, o mar e a vida marinha num raio de 50km, além de tornar a mera 

habitação dentro deste raio uma opção bastante danosa à saúde. Deste modo, caso uma pessoa 

permaneça por mais do que poucas horas dentro deste raio (sem o traje adequado) ou consuma 

água ou peixes/frutos do mar das proximidades da usina, esta pessoa desenvolverá doenças 

graves, como leucemia, câncer de pele etc. e sofrerá uma morte precoce. Assim, podemos 

estabelecer uma relação causal entre, por exemplo, os seguintes dois eventos:  

E1: João ultrapassa as barreiras que cercam o perímetro de Angra III e permanece, nas 

proximidades da usina sem proteção adequada durante dois dias, pescando no mar 

contaminado e bebendo água dos rios da região. 

E2: João desenvolve um câncer agressivo que rapidamente se espalha pelo seu organismo, 

vindo a falecer em poucos meses. 

Ocorre que esta relação causal se dá entre dois relata em tempos distintos: a causa 

(E1), que é presente, e o efeito (E2), que está no futuro. A despeito de considerações acerca de 

se há, de fato, uma determinação causal inequívoca (e única) entre a exposição à radiação e o 

desenvolvimento do câncer, podemos, certamente, dizer que a radiação é determinante para a 

consequência em questão. Entretanto, o efeito está no futuro e, do ponto de vista tanto do 

presentismo quanto da GBT, não existe. Uma consequência de visões que postulem a 

irrealidade do futuro é que temos que negar que eventos que ocorram agora possuam conexão 

causal com efeitos posteriores, o que soa estranho, uma vez que, embora não possamos 

acessar diretamente as consequências futuras de nossas ações presentes, é bastante razoável 

pensar que elas afetarão, em alguma medida, o estado de coisas posterior a elas. Novamente, a 

melhor resposta encontra-se no eternalismo, uma vez que nesta teoria as entidades futuras 

existem da mesma forma que o presente e o passado, de modo que as conexões causais estão, 

desde já, estabelecidas.  

 Finalmente, com relação a (iii), a saber, o grounding de verdades do passado, já vimos 

anteriormente que surgem problemas para as teorias dinâmicas. A maior dificuldade, 

claramente, encontra-se no presentismo, novamente por negar a realidade do passado. Para 

justificar o fato de sentenças como “existiram dinossauros” serem verdadeiras, o presentismo 

não pode recorrer às entidades em questão, os dinossauros, para fundamentar a verdade de tal 

sentença. E algumas soluções apresentadas demandam a postulação de entidades estranhas, 
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como propriedades temporalizadas
14

, o que torna a teoria mais complexa. Por outro lado, a 

GBT encontra-se, novamente, em posição similar ao eternalismo. No entanto, precisa lidar 

com o problema do agora. Disso decorre, como vimos previamente, que uma certa classe de 

verdades acerca do passado possui mais de uma interpretação na concepção dos growing 

blockers. Retomemos o exemplo de Alexandre Magno. Quando ele diz “estou no presente”, a 

frase é verdadeira se o presente em questão for o presente subjetivo, mas é falsa (e para 

sempre falsa) se tomarmos o presente objetivo como referência. Na verdade, apenas por um 

momento ambos os presentes coincidiram.  

 Do ponto de vista eternalista, no entanto, não há dupla interpretação do valor de 

verdade desta frase. Pelo contrário, ela será sempre verdadeira, uma vez que o único presente 

que existe é, justamente, o presente subjetivo, um indexical tal qual seu equivalente espacial, 

o aqui. Assim, frases como “eu estou no presente” são sempre verdadeiras, uma vez que o que 

importa é o referencial de quem enuncia. Está claro que este sentido de presente é bem mais 

fraco do que o pretendido pelas teorias dinâmicas, mas, por outro lado, ele não apresenta os 

mesmo problemas com os quais o presentismo e a GBT têm que lidar. 

 

4.3 IRREDUTIBILIDADE DA SÉRIE A À SÉRIE B 

 O fato é que o eternalismo possui, regra geral, uma abrangência maior em sua 

capacidade explicativa, sobretudo quando estão envolvidas relações trans-temporais, frases 

acerca do passado etc. Porém, algumas dificuldades persistem. Se o eternalismo pretende ser a 

teoria com maior capacidade explicativa, como lidar com declarações a respeito do passado, 

uma vez que, nesta teoria, não há critérios para se postular um passado (ou presente, ou 

futuro) objetivo? Vejamos o seguinte exemplo: 

(1) A batalha de Waterloo está no passado. 

Trata-se de uma declaração verdadeira. Entretanto, não é uma declaração típica do 

eternalismo, uma vez que não envolve termos da série B. Pelo contrário, ela está em termos da 

série A. E qual é o seu truthmaker? A princípio, o fato-A temporalizado
15

 de que tal batalha se 

deu no passado. Certamente nem todas as declarações-A são verdadeiras, mas as que são 

encontram seus truthmakers em fatos-A. Se este for o caso, o eternalismo está em 

dificuldades. 

                                                      
14

 Tensed properties. 
15

 Tensed A-fact. Chamaremos de fatos-A e de fatos-B àqueles que envolverem termos da série A e da série B 

respectivamente. Similarmente, falaremos em termos de declarações-A e declarações-B. 
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Uma forma de responder a isso (Russell, 1915) é defender que declarações-A não 

requerem fatos-A como truthmakers uma vez que elas são equivalentes em significado a 

declarações-B. Se isto fosse o caso, a ausência de fatos-A não seria um problema, visto que 

fatos-B poderiam servir de truthmakers para os dois tipos de declarações, uma vez que eles 

seriam equivalentes (Dainton, 2010, p. 32). 

Esta abordagem, conhecida hoje como old tenseless theory, enfrenta, no entanto, sérias 

dificuldades. Veja: 

D1: O evento E é passado. 

D2: O evento E é anterior a t. 

 D1 é uma declaração-A, enquanto D2 é uma declaração-B. Aqui já fica evidente uma 

diferença de significado entre D1 e D2. Enquanto a primeira possui valores de verdade que 

variam ao longo do tempo, a segunda possui um valor de verdade fixo/invariante. Somente 

isso já é suficiente para mostrar que declarações do tipo A e B têm significados distintos. Mas 

há outras dificuldades. Suponhamos que as seguintes declarações são feitas às 15h45: 

D3: Silvia está feliz agora. 

D4: Silvia está feliz às 15h45. 

Há ainda duas razões para rejeitar que D3 e D4 possuem o mesmo significado. Em 

primeiro lugar, alguém poderia compreender o que significa “agora”, mas desconhecer o que 

“ocorre às 15h45”. Além disso, por substituição de termos correferenciais em um contexto 

opaco, poderíamos ter alguém que acredita que Silvia está feliz agora, por observar seu largo 

sorriso, mas não acredita que ela está feliz às 15h45, pelo fato de acreditar, erradamente, que 

são 18h (Dainton, 2010, p. 32). 

 Há um reconhecimento generalizado de que a old tenseless theory falha em seu 

propósito. Entretanto, eternalistas como Mellor (1998) defendem que, ainda que não seja 

possível traduzir declarações-A para declarações-B, mesmo assim as declarações-A podem ter 

truthmakers-B, ou condições de verdade baseadas em fatos-B. Para tanto, Mellor estabelece 

algumas distinções fundamentais. Por exemplo, quando João diz que “Silvia está feliz” e John 

diz que “Silvia is happy”, ambos estão usando diferentes sentenças para expressar a mesma 

proposição (e possuem crenças com o mesmo conteúdo). Assim, é difícil de ver, a princípio, 

como crenças-A poderiam ter truthmakers-B. Vejamos o seguinte exemplo: 

C1: O carnaval começa amanhã. 

C2: O carnaval começa no dia 5 de fevereiro. 

 C2 é sempre verdadeira, desde que o carnaval comece, de fato, no dia 5 de fevereiro. 

Porém, C1 só é verdadeira no dia 4 de fevereiro. Como C1 é verdadeira em alguns tempos e 
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falsa em outros, um diferente fato-B será requerido para cada tempo em que a crença-A pode 

ser verdadeira ou falsa. Como isso é possível? Como uma única crença-A pode ter vários 

truthmakers-B? 

A chave para a solução de Mellor
16

 é a distinção entre type e token: 

A token of a type is a particular instance, specimen or exemplar of it. 

For example, Mary is a token of the type humanity; “the” and “the” 

are two tokens of the same type of word, the. Just as the type-token 

distinction can be applied to words, it can be applied to beliefs, 

sentences and statements (Dainton, 2010, p. 33). 

Desta forma é elaborada a new tenseless theory. Reformulando o nosso problema, o 

que tínhamos era o fato de que um type de crença-A tem diferentes valores de verdade em 

tempos diferentes, de modo que não podia ter apenas um truthmaker-B. No entanto, podemos 

pensar em termos de tokens de crenças-A. Um token de uma crença-A seria uma pessoa em 

particular com uma crença singular em um tempo t. O fato de uma pessoa ter uma 

determinada crença em um determinado tempo é um fato-B, ou seja, essa crença é verdadeira 

em todos os tempos. Portanto, basta encontrar uma forma de expressar um token de crença-A 

de forma que ele seja verdadeiro em termos de série B. Mellor propõe as seguintes estratégias: 

(A) Definição token-reflexiva: Para cada proposição-A P sobre um dado evento E, um 

token de P é verdadeiro sse ele for tão anterior ou posterior a E quanto P diz que o 

presente é em relação a E. 

(B) Definição por data: Para cada proposição-A P sobre um dado evento E, um token de 

P será verdadeiro em cada t pelo fato de t ser tão anterior ou posterior a E quanto P 

diz que o presente é em relação a E. 

Ambas as definições apresentam soluções satisfatórias. Se eu disser “E ocorreu 

ontem”, teremos um token desta proposição. De acordo com a primeira definição, esta 

proposição-A é verdadeira somente se E, de fato, ocorreu um dia antes do token. Já de acordo 

com a segunda definição, se eu declaro “E ocorreu ontem” no dia 6 de fevereiro, então o que 

eu estou dizendo é verdade somente se E ocorreu no dia 5 de fevereiro. O mesmo vale para a 

crença-A “E está ocorrendo agora”. De acordo com a definição token-reflexiva, um token 

desta crença é verdadeiro sse ele ocorrer simultaneamente a E. De forma similar, na definição 

por data, se o token desta crença-A ocorre no dia 5 de fevereiro, ele só será verdadeiro se E 

também ocorrer em 5 de fevereiro. 

                                                      
16

 Tal como é apresentada em Dainton (2010, p. 33-4) 
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Com isso, embora a tradução de crenças-A para crenças-B (bem como de declarações, 

proposições etc.) não seja possível sem perda de significado, há uma alternativa para 

encontrar fatos-B que sirvam de truthmakers para crenças-A. Assim, embora nossas crenças 

relacionadas ao passado, presente e futuro pareçam precisar se apoiar em um mundo 

dinâmico, se as entendermos como tokens, é possível encontrar um truthmaker-B para cada 

uma delas. 

 

4.4 O PROBLEMA DA DIREÇÃO DO TEMPO 

 Teorias dinâmicas se apoiam na ideia de fluxo para descreverem o comportamento do 

tempo e, de modo geral, creem ser possível determinar sua direção a partir deste movimento. 

Um presente que se desloca do passado para o futuro, transformando o status ontológico das 

coisas, ou um grande bloco que aumenta apenas de um lado, estas são as respostas da moving 

spotlight e da growing block theory, respectivamente. O presentismo tem mais dificuldades 

em estabelecer a direção, uma vez que não há, nesta teoria, uma série, propriamente, mas 

apenas um tempo no qual todas as entidades são simultâneas. Ainda assim, há, certamente, 

mudança, uma vez que, constantemente, o inventário das coisas que existem é reposto por 

novas entidades, enquanto parte das entidades é banida da existência. Em uma concepção 

mais alargada, o fluxo do presentismo pode ser dado pelo constante vir a existir/deixar de 

existir das entidades. Há, portanto, dois conceitos intimamente ligados: fluxo e mudança. E 

ambos são cruciais, na concepção dinâmica, para o estabelecimento da direção do tempo. 

 Entretanto, quando nos deparamos com uma teoria estática como o eternalismo, na 

qual não há um fluxo objetivo, cabe perguntar: faz sentido pensar em termos de direção do 

tempo? É possível conceber o tempo sem que haja a possibilidade de fluxo, direção e, mais 

radicalmente, de mudança? Ora, o resultado da prova de McTaggart nos diz que não: se tempo 

envolve mudança e o fluxo gerado pela mudança de propriedades-A gera paradoxos, então o 

tempo não existe. Inclusive nem mesmo a série B sobrevive, uma vez que suas relações de 

anterioridade e posterioridade (em suma, sua direção) são conferidas pelo fluxo da série A. É 

evidente, portanto, que, no modelo de tempo de McTaggart, as séries A e B são 

necessariamente complementares. 

 Não obstante, os teóricos da série B defendem que ela sobrevive perfeitamente sem as 

propriedades transitórias da série A. Mas, para isso, uma concepção distinta de mudança deve 

ser formulada. Em linhas gerais, pode-se definir mudança em termos da série B da seguinte 

forma: “um objeto muda em virtude de possuir propriedades diferentes em tempos diferentes” 
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(Dainton, 2010, p. 38). Note que aqui se fala em termos de objetos, não de eventos. Algumas 

distinções apresentam-se, a princípio, com relação à composição de entidades e de objetos. 

Em primeiro lugar, vejamos os eventos. A batalha de Waterloo, que certamente se qualifica 

como um evento, possui várias partes espaciais, uma vez que se estendeu por um grande 

campo na atual Bélgica, no qual os exércitos de Napoleão enfrentaram as forças aliadas do 

Reino Unido e da Prússia, lideradas pelo Duque de Wellington e pelo general von Blücher. 

No entanto, além de possuir partes espaciais, esta batalha, como os eventos em geral, possui 

partes temporais. Uma série de escaramuças, movimentações, enfrentamentos de divisões, 

retiradas e etc. são partes constituintes da batalha que transformam este evento em uma 

entidade estendida no tempo. De forma simplificada, um evento possui, ao menos, um início, 

um meio e um fim. Com relação a objetos materiais, o cenário parece um pouco distinto, 

sobretudo se recorremos às nossas intuições do senso comum. Consideremos, por exemplo, 

Napoleão. Ele participou da batalha de Waterloo, liderando o exército francês. Parece correto 

falar de Napoleão em termos de partes espaciais: ele tem mãos, pés, órgãos internos, um nariz 

etc. Mas será que ele possui partes temporais também, tal qual a batalha? Se nos referirmos ao 

primeiro dos três dias da batalha, está claro que não falamos do evento como um todo, mas de 

parte dele. Entretanto, se falamos de Napoleão e de sua atuação no mesmo primeiro dia de 

batalha, temos a nítida impressão de que nos referimos ao Napoleão inteiro. Do mesmo modo, 

o Duque de Wellington pode, legitimamente, dizer que enfrentou Napoleão em batalha e não 

parte dele. Entretanto, se o general britânico tivesse se retirado ao fim do primeiro dia de 

batalha, certamente diríamos que ele esteve apenas em parte do evento.  

 O que está em questão aqui é o estatuto da identidade dos objetos e dos eventos ao 

longo do tempo. Enquanto eventos são distribuídos em partes temporais, ou seja, estendidos 

no tempo, objetos teriam a propriedade de estar inteiramente em um momento, embora 

possam perder ou ganhar propriedades ao longo do tempo. Levando esta distinção às últimas 

consequências, poderíamos dizer que objetos como Napoleão, por exemplo, embora sejam 

qualitativamente distintos em momentos diferentes (o Napoleão que foi coroado imperador 

tem propriedades distintas do Napoleão que tomou parte na batalha de Waterloo), são 

numericamente idênticos. Assim, podemos dizer que falamos de um mesmo objeto e que este 

objeto muda por ganhar e perder propriedades ao longo do tempo.  

 Este raciocínio parece bastante natural e é defendido por alguns eternalistas, como 

Mellor (1998). Além de estabelecer uma distinção satisfatória entre objetos e eventos, esta 

concepção de persistência, o endurantismo, fornece bons argumentos contra as críticas de 

McTaggart (1927) de que mudanças na série B são similares a variações espaciais. Para que 
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haja mudanças, portanto, é preciso que haja uma entidade que persista no tempo. Voltemos 

para Waterloo. Suponhamos que em t1 as ações estejam sendo dominadas pelo exército 

francês. Porém, em t2, o exército da Prússia inflige graves baixas às guarnições de Napoleão, 

mudando drasticamente os rumos da batalha. Trata-se de duas entidades distintas: duas partes 

temporais do evento, cada qual com propriedades distintas e ocupando momentos distintos na 

série temporal. Não haveria critérios para dizermos que há mudança, já que falamos de coisas 

diferentes. Por outro lado, podemos supor que em t1 Napoleão estava exultante com o sucesso 

preliminar de sua estratégia, enquanto em t2 ele estava, provavelmente, decepcionado, ou 

mesmo enfurecido diante da iminente derrota. Neste caso, há uma mudança de fato, uma vez 

que se trata, sem dúvidas, da mesma entidade mudando de propriedades. Do ponto de vista do 

endurantismo, portanto, entidades como Napoleão podem mudar justamente pelo fato de não 

possuírem partes temporais. Comparar a mudança do evento batalha de Waterloo de t1 para t2 

seria como comparar o estado de espírito de Napoleão em t1 e do Duque de Wellington em t2. 

Não há mudança, mas apenas variação de propriedades entre entidades distintas, do mesmo 

modo como se dava a variação de propriedades entre as partes espaciais do atiçador de lenha, 

no exemplo dado por McTaggart (1927)
17

.  

 A conjugação do eternalismo com o endurantismo pretende ser não-revisionária, ou 

seja, busca conciliar minimamente o eternalismo, que demanda um afastamento das intuições 

mais naturais acerca do tempo, com um esquema conceitual mais palatável no que diz respeito 

à persistência. Além disso, Mellor (1998) acrescenta a causação como um constituinte da 

persistência. Sua argumentação segue da seguinte forma: considere um objeto O que é 

numericamente idêntico em t1 e t2. O em t2 deve ser causalmente dependente
18

 de O em t1. 

Uma vez que a causação deve operar ao longo do tempo (Mellor rejeita a ideia de causação 

simultânea), teríamos aqui mais um sentido no qual a mudança genuína difere da mera 

variação espacial: mudança requer persistência e persistência requer causação. (Dainton, 

2010, p. 39).  

Entretanto, a ortodoxia do eternalismo se alinha com outra concepção de persistência: 

o perdurantismo. As razões para tanto são bastante convincentes. Veja: se assumirmos que 

todos os tempos existem simpliciter, ou seja, que não há diferenciação ontológica entre 

passado, presente e futuro, a ideia de que um objeto como Napoleão existe inteiramente em t2 

se torna, no mínimo, obscura. Ora, se Napoleão em t1 é numericamente idêntico a Napoleão 

                                                      
17

 Este exemplo é descrito na seção 2.1. 
18

 Talvez seja mais apropriado falar em termos de dependência ontológica, embora, de fato, Mellor opte por 

causação. 
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em t2, como é possível que existam dois Napoleões, ou, mais precisamente, vários (tantos 

quanto forem os momentos que existem ao longo de toda sua vida)? Se tomarmos a sério o 

eternalismo, os diversos Napoleões existem da mesma forma. O que o endurantismo parece 

querer capturar é a ideia de que, quando conhecemos alguém, nós estamos em contato com a 

totalidade daquela pessoa. Isto é claramente compatível com o presentismo, afinal de contas, 

nesta teoria tudo que há é o presente. Mas, ao defendermos o eternalismo, temos que explicar 

o fato de que há vários outros momentos temporais nos quais os diversos objetos existem e, 

ainda assim, eles preservam a identidade ao longo do tempo. Se Napoleão existe inteiramente 

em t2, o que é aquele objeto que existe em t1 e que tinha propriedades diferentes? O Napoleão 

de t2 pode não ter, por exemplo, um fio de cabelo que caiu entre o primeiro e o segundo dia de 

batalha. Ainda assim insistiremos que Napoleão existe inteiramente em t2? Como explicar as 

propriedades perdidas? 

O perdurantismo oferece uma resposta que parece se afastar das nossas intuições 

acerca da persistência e da mudança. Entretanto, se aceitarmos o eternalismo, esta parece ser a 

única concepção viável de persistência. A analogia com partes espaciais se torna inevitável: 

suponha um objeto extenso, como uma minhoca. Se dividirmos esta minhoca em 100 

segmentos, mesmo que estes segmentos sejam bastante similares uns aos outros, cada um 

deles é distinto e pode ser tomado como um objeto singular, a saber, um segmento da 

minhoca. Do mesmo modo, podemos pensar em um objeto como Napoleão estendido no 

tempo, como uma espécie de minhoca espaço-temporal. Cada segmento da minhoca 

corresponde a uma parte temporal do objeto, de modo que, quando o Duque de Wellington se 

depara com Napoleão em t2, ele não vê Napoleão em sua totalidade, mas apenas uma parte 

temporal dele. Portanto, ao considerarmos um objeto tetradimensional, encontraremos a sua 

totalidade apenas no resultado da soma de todas as suas partes espaciais e temporais. Esta 

parece ser uma consequência inevitável do eternalismo: 

The common- sense assumption that when you see a person on a given 

occasion you are seeing the whole person, and hence that the person is 

wholly and entirely present before you, would be true if only the 

present time were real, and many of us do commonly assume this. But 

if we adopt the B- theory, this assumption is false. Since all times are 

equally real, people and other persisting things do not exist only in the 

present; they extend into the past and future too. (Dainton, 2010, p. 

40). 

Ocorre que, se assumirmos que objetos possuem partes temporais, perdemos a 

distinção delineada por Mellor entre variação espacial e mudança na série B. Napoleão em t1 e 

Napoleão em t2 são, em última análise, entidades diferentes, embora sejam partes temporais 

de um único objeto que persiste ao longo do tempo: Napoleão em sua totalidade. Porém, do 
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mesmo modo, se voltarmos ao exemplo do atiçador de lenha de McTaggart, teremos uma 

extremidade quente e outra fria que são entidades distintas: partes espaciais de um mesmo 

objeto inteiro. Como caracterizar, então, a mudança de modo a diferenciá-la da mera variação 

espacial? 

 Certamente, ao pensarmos na mudança de objetos tetradimensionais como a posse de 

partes temporais distintas em diferentes tempos, tendemos a projetá-la como uma espécie de 

variação topológica. Entretanto, é importante ressaltar que esta equivalência depende, em 

última análise, de uma perfeita identidade entre as propriedades das dimensões espaciais e da 

dimensão temporal. Mas será este o caso? Se for possível estabelecer uma distinção bem 

fundada entre tempo e espaço, a distinção entre variação espacial e mudança ficará mais clara. 

 

4.4.1 Assimetrias de conteúdo 

 A principal estratégia de diferenciação entre o tempo e o espaço empregada pelos 

teóricos da série B (e que é, em certa medida, compartilhada pela concepção dinâmica de 

tempo) é que, diferentemente do espaço, o tempo possui uma direção. Entretanto, a seta do 

tempo é estabelecida de modos bastante diversos se compararmos os modelos dinâmicos e os 

estáticos. Do ponto de vista do eternalismo, a direção do tempo é a diferença entre ser 

anterior e ser posterior a algo. Ocorre que, a não ser que tomemos esta distinção como 

primitiva, não há critérios que possam ser encontrados no modelo topológico da série B para 

estabelecer esta diferenciação. 

The difference is not formal, since earlier and later are formally 

similar, each being the other’s converse (any x is earlier than any y if 

and only if that y is later than that x) and both being transitive (if x is 

earlier/later than y, and y than z, then x is earlier/later then z). And if 

time is linear, i.e. if the passage of time returns nothing to its origin, 

earlier and later will also be irreflexive and asymmetrical: nothing 

will be earlier or later than itself, and nothing will be both earlier and 

later than anything else. (Mellor, 2009, p. 449). 

 

 Para as teorias dinâmicas, ao menos a princípio, a direção do tempo é derivada do 

fluxo, ou seja, do constante movimento de seus conteúdos vindos do futuro, passando pelo 

presente e rumando em direção ao passado (bem demarcadas as distinções entre os diversos 

modelos dinâmicos, como o presentismo, a growing block theory, o ersatz presentism etc.). 

Ora, embora seja bastante claro que o fluxo do tempo tem sucesso em distinguir tempo de 

espaço, não está de forma alguma óbvio, como já vimos previamente, que ele estabeleça 

qualquer direção: a distinção entre passado e futuro é derivada da distinção entre anterior e 

posterior e não o contrário. Ao observarmos uma série A, na qual o tempo flui de um ponto 

para outro, nada impede que estivéssemos observando o fluxo ocorrendo do futuro para o 
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passado. Embora defensores da série A sustentem que, em uma série temporal, a distinção 

entre passado, presente e futuro é o que funciona como guia para o estabelecimento das 

relações de precedência, de modo que A precede B pelo fato de A ser passado quando B é 

presente (Broad, 1923, p. 58), esta concepção não se sustenta. Uma série A é, basicamente, 

uma série B mais um momento presente. Deste modo, a partir da referência do presente, se 

estabelece o que é passado e futuro por relações de anterioridade e posterioridade, nativas da 

série B: “ontem” é o que aconteceu um dia antes do presente e “amanhã” é o que acontecerá 

um dia depois do presente (Mellor, 1998, cap. 1.3). A diferença fundamental entre as séries é 

que, enquanto na série A há uma referência universal para os outros tempos, na série B 

qualquer dos momentos pode ser tomado como ponto de referência igualmente válido. Deste 

modo, embora a série A possua um fluxo, dado pelo movimento constante do presente, ela 

depende, igualmente, da diferenciação entre anterior e posterior para que se possa estabelecer 

uma direção para este fluxo. O problema persiste. 

 Uma vez que a assimetria necessária para estabelecer a direção do tempo não pode ser 

derivada meramente do modelo da série B (e, como vimos, nem mesmo do fluxo dos modelos 

dinâmicos), algumas alternativas se colocam. A primeira é estabelecer que relações de 

anterioridade e posterioridade são primitivas. Embora seja uma possibilidade, ela explica 

muito pouco de algo que parece ser a natureza fundamental do tempo, sobretudo se o que está 

em questão é estabelecer uma diferenciação substancial entre tempo e espaço. Uma segunda 

possibilidade é a concepção de séries temporais que sejam, elas próprias, assimétricas. Deste 

modo, a série B teria que ser abandonada em sua forma clássica, em favor de algum modelo 

que possua uma estrutura topológica assimétrica. Isto pode ser observado tanto na growing 

block quanto na falling branch theory, uma vez que a primeira é constituída por uma série que 

cresce apenas de um lado, enquanto a outra possui uma estrutura linear de um lado e múltiplas 

ramificações do outro. Entretanto, adotar tais teorias implica em herdar uma série de outros 

problemas relacionados às naturezas dinâmicas delas, o que, certamente, não é desejável para 

o eternalista. 

 O teórico da série B adota uma terceira alternativa: a direção do tempo é dada não pela 

própria série, mas por assimetrias do conteúdo que a compõe. Isto significa dizer que algo 

fundamental da natureza do tempo, sua direcionalidade, é dado por processos materiais e 

mentais que observamos e que possuem a propriedade de ser irreversíveis, de modo que 

derivamos deles uma direção e a aparente sensação de que o tempo passa. Está claro que 

aceitar que tais conteúdos são capazes estabelecer uma direção depende de como entendemos 

o próprio tempo. Se adotarmos uma visão substantivista, diríamos que o tempo, por ele 
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próprio, é perfeitamente simétrico, tal qual o espaço, embora seus conteúdos possibilitem que 

uma direção seja estabelecida. Suponha a seguinte analogia (Dainton, 2010, p. 44): imagine 

um cilindro de vidro que gradualmente muda de cor, do azul para o vermelho. Você supõe 

que o próprio vidro tem uma assimetria de cores, mas, na verdade, o vidro é perfeitamente 

transparente e, portanto, perfeitamente simétrico. Porém, dentro dele há uma folha de papel 

colorido assimetricamente. Assim, o que observamos como assimetrias do próprio tempo são, 

na verdade, apenas os elementos concretos que preenchem o tempo que é, em última análise, 

perfeitamente simétrico. A assimetria seria meramente contingente e alterações no conteúdo 

não se converteriam em alterações na natureza última do tempo. 

Entretanto, se uma concepção relacionista é adotada, assimetrias de conteúdo gerariam 

assimetrias no próprio tempo. Em suma, o tempo seria, precisamente, este conteúdo 

assimétrico, de modo que se não houvesse tal conteúdo, não haveria tempo. De forma mais 

dramática, alguns físicos como Rovelli (1999) sustentam que, se tomarmos as leis da 

gravitação quântica como verdadeiras, uma noção fundamental de tempo torna-se 

desnecessária, uma vez que o tempo descreveria apenas uma parte limitada da realidade. No 

nível fundamental, ele não possui qualquer função (Rovelli, 1999, p. 13).  

 Ainda que se aceite que, no nível quântico, há perfeita isotropia, a física 

contemporânea ainda luta para explicar por qual razão, na transição para o nível macro, 

emergem processos irreversíveis: sobretudo a causalidade e a entropia. Hipóteses 

concorrentes, como loop quântico e teoria de cordas, carecem de comprovação e acumulam 

resultados que contradizem alguns de seus princípios, o que torna o horizonte da possibilidade 

de unificação entre a teoria da relatividade e a mecânica quântica cada vez mais distante. O 

fato é que não precisamos considerar a física das partículas elementares como nosso principal 

guia na diferenciação entre as dimensões espaciais e a dimensão a qual podemos chamar, 

legitimamente, tempo. No nível macroscópico, os processos não isotrópicos são perfeitamente 

observáveis e cumprem um papel importante não só na nossa vida cotidiana, mas também na 

ciência. Seja o tempo um fenômeno emergente ou fundamental, a necessidade de se explicar 

as assimetrias que o compõem, de modo a determinar sua direção, continua sendo um 

problema por ser resolvido. 

It is plain that things, persons and events, as a matter of natural fact, 

are strung along with respect to the time axis in patterns notably 

different from those in which they are deployed in space. The very 

concept of “things” or “individual substances” derives from a peculiar 

kind of coherence and elongation of clumps of events in the time 

direction. Living bodies in particular have a special organized trend 

timewise, a conatus sese conservandi, which nothing has in spatial 

section. Characteristic themes of causation run in the same direction, 
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and paralleling all of these, and accounting for their importance and 

obviousness to us, is the pattern of mental events, the stream of 

consciousness, with its mnemic cumulation and that sad anxiety to 

keep going futureward which contrasts strangely with our comparative 

indifference to our spatial girth. An easy interpretation would be that 

the world content is uniquely organized in the time direction because 

the time direction itself is aboriginally unique. Modern philosophical 

wisdom, however, consists mostly of trying the cart before the horse, 

and I find myself more than half convinced by the oddly repellent 

hypothesis that the peculiarity of the time dimension is not thus 

primitive but is wholly a resultant of those differences in the mere de 

facto run and order of the world’s filling. (Williams, 1951, p. 468). 

 

4.4.2 Processos assimétricos 

Entretanto, haverá uma explicação unificadora da direcionalidade, algo que colapse 

todos os processos irreversíveis em uma seta do tempo singular? Se aceitarmos a hipótese de 

que o tempo é resultante de processos não isotrópicos que existem no mundo, haveria, entre 

eles, algum processo capaz de estabelecer uma direção não somente local, mas global? O fato 

é que há uma multiplicidade de assimetrias de conteúdo que podem estar relacionados entre si 

em maior ou menor grau. Vejamos, a seguir, uma lista com alguns desses processos. A seguir, 

serão apresentadas caracterizações bastante breves e gerais. Mais adiante, nos deteremos mais 

atentamente em alguns deles
19

: 

Assimetria cosmológica: trata-se de uma seta do tempo dada pela expansão do universo a 

partir do Big Bang. Assumindo que houve uma singularidade inicial, o processo da expansão 

aponta, claramente, em uma direção.  

Assimetria de bifurcação: é consideravelmente mais comum que muitos eventos posteriores 

estejam correlacionados com (ou sejam causados por) um único evento anterior do que o 

contrário. Por exemplo, uma pessoa faz uma viagem para uma região remota e contrai uma 

doença. Ao voltar para seu país, contagia pessoas do seu convívio, que por sua vez espalham a 

doença e dão origem a uma epidemia. 

Assimetria do conhecimento: Há muito mais conhecimento detalhado e confiável do passado, 

enquanto, com respeito ao futuro, embora possamos fazer previsões razoavelmente precisas, 

não há, certamente, o mesmo tipo de acesso ao conhecimento. 

Assimetria da ação: Nossas deliberações estão orientadas para o futuro, não para o passado. 

Embora possamos, por meio de contrafactuais, imaginar que se tivéssemos tomado outras 

ações os resultados poderiam ser diferentes, certamente não faz sentido decidir agora o que 

fazer ontem. Nossas ações podem influenciar o futuro, não o passado. 
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 Esta lista tem como base aquela elaborada por Dainton (2010, p. 46).  
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Assimetria da experiência: experimentamos nossas vidas se desdobrando em um presente que, 

de forma inevitável, ruma em direção ao futuro.  

Assimetria entrópica: de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia (ou 

desordem) de um sistema isolado aumenta ao longo do tempo. 

Assimetria causal: alguns eventos são conectados causalmente. Causas, quase sempre, 

antecedem seus efeitos. 

Assimetria explanatória: nós tendemos a explicar eventos posteriores com base em eventos 

anteriores (e não o contrário). Por exemplo, “João morreu porque bebeu veneno”. Dizer que 

João bebeu veneno porque morreu seria, no mínimo, uma explicação obscura. 

É importante ressaltar que há, claramente, relações entre essas assimetrias, além do 

fato de que esta lista não contempla todas as assimetrias possíveis. No entanto, estabelecer 

quais delas são mais fundamentais, bem como que tipo de relações elas possuem umas com as 

outras, é alvo de divergências, embora alguns critérios possam ser estabelecidos. Em primeiro 

lugar, é importante que fique claro que o objetivo aqui é encontrar uma seta do tempo que 

tenha sucesso em estabelecer, de forma bem fundada, uma distinção entre tempo e espaço. 

Para tal propósito, Mellor (2009, p. 450) sugere que a seta do tempo deve ser aplicável tanto 

localmente quanto globalmente, além de se constituir em uma característica intrínseca
20

 da 

dimensão temporal. Se a assimetria em questão passar nos testes propostos por Mellor, 

estaremos diante de uma boa candidata para unificar as outras e destacar o tempo como uma 

dimensão especial diante das dimensões espaciais.  

 Em primeiro lugar, vejamos a assimetria cosmológica. Ela fornece claramente uma 

seta global, o que a torna distinta da maior parte das outras assimetrias. No entanto, tal seta 

não pode ser intrínseca ao tempo, uma vez que, se fosse, teríamos que imaginar que o fim da 

expansão do universo representaria o fim do próprio tempo. Ou ainda, no caso de o universo 

começar a se contrair, teríamos o tempo se movendo em reverso. Veja: supor que uma seta 

global do tempo depende de um balanço contingente de forças (gravitacionais, nucleares etc.) 

não é desejável, sobretudo pelo fato de que, caso a expansão terminasse, ela deveria ser capaz 

de explicar os eventos subsequentes. Isto leva ao segundo problema desta assimetria: ela não 

explica assimetrias locais. O crescimento de uma criança, por exemplo, parece não possuir 

nenhuma relação com a expansão do universo e funcionaria mesmo que estivéssemos rumo a 

um Big Crunch. Além disso, a seta cosmológica parece poder ser reduzida à assimetria 

                                                      
20

 Ou, mais precisamente, ser ela própria o fundamento da dimensão temporal caso adotemos a perspectiva 

relacionista.  
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entrópica, uma vez que a singularidade inicial do Big Bang é um momento de entropia 

mínima e a progressiva expansão do universo é explicável em termos de aumento da entropia. 

 A assimetria de bifurcação conecta apenas eventos e é, portanto, mais restrita do que a 

anterior. Entretanto, parece ser capaz de estabelecer tanto uma seta global, os eventos 

decorrentes do Big Bang certamente bifurcaram em vários, como setas locais. O problema 

está em sua aparente falta de conexão com a maior parte das outras setas, além do fato de, 

com alguma frequência, ela operar em sentido reverso: uma série de eventos pode se 

combinar para dar origem a um evento singular. Um exemplo disso seriam várias condições 

atmosféricas se conjugarem para dar origem a um tornado. Deste modo, dificilmente a 

assimetria de bifurcação poderia ser entendida como intrínseca, uma vez que sua 

direcionalidade é apenas estatisticamente mais frequente. Adicione-se a isso o fato de que a 

assimetria baseada na crescente complexidade da ramificação parece ser redutível, tal qual a 

assimetria cosmológica, à crescente entropia, ou desordem interna de sistemas 

termodinâmicos isolados. 

 Com relação a assimetrias como a do conhecimento e a da ação, pode-se dizer, dos 

dois casos, que falham em oferecer uma seta global, embora localmente sejam capazes de 

estabelecer uma direção, ou seja, uma distinção satisfatória entre anterior e posterior. Além 

disso, dificilmente poderíamos crer que conhecimento e deliberação/ação poderiam se 

converter em aspectos intrínsecos do tempo, uma vez que são dependentes de agentes 

cognitivos. Parece razoável supor que, mesmo com o desaparecimento de seres capazes de 

conhecer e deliberar, o tempo continuaria a existir e sua direção não deveria depender disso. 

Junte-se a isso o fato de que as nomeadas assimetrias podem ser explicadas do ponto de vista 

causal: nosso conhecimento do passado é mais confiável e acessível porque entidades do 

passado, como fatos, eventos, objetos etc. causam marcas, evidências e memórias que são 

acessíveis no presente. Do mesmo modo, deliberamos a respeito de ações orientadas para o 

futuro pelo fato de que essas ações não possuem eficácia causal sobre o passado, mas apenas 

sobre o futuro. Assim, estas duas assimetrias podem ser entendidas como casos particulares 

da assimetria causal.  

A assimetria da experiência, por sua vez, se apresenta como derivada das assimetrias 

do conhecimento e da ação. Experimentamos nossa vida se desdobrando rumo ao futuro, em 

grande parte, devido à forma como conhecemos e afetamos o mundo. Portanto, esta assimetria 

certamente tem dificuldades em cumprir um papel unificador, sobretudo diante de assimetrias 

que não dependem da experiência de indivíduos particulares. Tampouco é capaz de fornecer 

uma seta global e, finalmente, pode, por transitividade, ser reduzida à assimetria causal. 
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 Finalmente, as assimetrias entrópica, causal e explanatória demandam uma análise 

mais pormenorizada. As duas primeiras, como se viu anteriormente, podem ser entendidas 

como fundamento para várias outras, enquanto a terceira (a assimetria explanatória), embora 

possa também parecer dependente de agentes cognitivos, se entendida apropriadamente, pode 

fornecer pistas para uma possibilidade sólida de unificação da direção temporal. A seguir, 

dedicaremos uma subseção para cada uma, de modo a clarificar suas virtudes e dificuldades, 

bem como suas relações com outras setas temporais.  

 

4.4.3 Assimetria entrópica 

A seta termodinâmica apresenta-se como uma possibilidade de capturar algum sentido 

mais fundamental de direção do tempo. Certos processos assimétricos podem, certamente, ser 

reduzidos ao conceito de aumento de entropia. Mas será isto aplicável a todos, de forma a 

converter a assimetria entrópica em um fundamento para a direcionalidade, ou uma fonte 

inequívoca da distinção entre anterior e posterior? É possível que a entropia seja a base de 

todas as assimetrias de conteúdo: 

We have looked through the window onto the world provided by the 

Second Law, and have seen the naked purposelessness of nature. The 

deep structure of change is decay; the spring of change in all its forms 

is the corruption of the quality of energy as it spreads chaotically, 

irreversibly, and purposelessly in time. All change, and time’s arrow, 

point in the direction of corruption. The experience of time is the 

gearing of the electrochemical processes in our brains to the 

purposeless drift into chaos as we sink into equilibrium and the grave. 

(Atkins, 1986, p. 98). 

 É necessário, inicialmente, ter bastante claro o conceito de entropia, ao menos em seus 

termos gerais. A ideia central é a seguinte: a entropia é uma medida do quanto a energia em 

um determinado sistema se expandiu de maneira desordenada no espaço disponível e, 

portanto, indica quão perto um sistema está de seu equilíbrio. Se a energia de um sistema está 

muito dissipada, ele está em um alto estado entrópico. Por outro lado, se a energia está 

concentrada em poucos lugares, ele está em um baixo estado entrópico. Isto é derivado da 

segunda lei da termodinâmica, que diz que em qualquer sistema isolado a energia tende a se 

expandir de tal forma a atingir uma distribuição uniforme dentro do espaço disponível, 

atingindo uma condição de equilíbrio (Dainton, 2010, p. 47). Deste modo, dados dois 

instantes t1 e t2, se a entropia de t1 for maior do que a de t2, t1 é anterior a t2. Se tomarmos em 

consideração o próprio universo como um sistema termodinâmico, podemos observar que ele 

está em um baixo estado entrópico, uma vez que há pontos de concentração de energia como 

estrelas, aglomerados, galáxias etc. em contraste com vastos espaços vazios, ou quase vazios. 
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Entretanto, certamente a entropia era ainda mais baixa quando toda a energia do universo se 

concentrava na singularidade que precedeu o Big Bang. E, tanto do fato de que o universo está 

se expandindo quanto do fato de que as estrelas emitem radiação e, eventualmente, morrem 

(explodindo em uma supernova ou se dissipando), pode-se inferir que o universo ruma para 

um alto estado entrópico, no qual sua desordem interna será muito maior.  

 Embora esteja claro que é possível estabelecer uma seta temporal com relação aos 

grandes eventos cosmológicos, o que deixa a assimetria entrópica em boa posição no que diz 

respeito à sua aplicabilidade global, cabe investigar como ela funciona localmente. Sklar 

aponta que a distinção entrópica entre anterior e posterior guarda similaridades com a 

distinção entre em cima e embaixo dada pela gravitação. Embora para Aristóteles “embaixo” 

fosse uma noção primitiva, de tal forma que em todos os pontos do espaço a direção “para 

baixo” fosse rigorosamente a mesma, hoje sabemos que “embaixo” é apenas uma direção que 

aponta para o centro da atração gravitacional. Logo, há regiões do universo em que não há, 

simplesmente, uma direção “para baixo”, assim como há regiões na superfície de um mesmo 

corpo massivo que possuem direções “para baixo” não paralelas. Por exemplo, se traçássemos 

um vetor da direção “para baixo” na cidade de Lisboa, ele apontaria em outra direção se 

comparado ao vetor da cidade do rio de Janeiro. Do mesmo modo, onde não há uma 

assimetria entrópica local, não há critérios para definir, nestas bases, o que é anterior e o que é 

posterior. (Sklar, 1992, p. 149).  

 Entretanto, a assimetria entrópica cumpre um bom papel em explicar certos processos 

irreversíveis locais que experimentamos. Do mesmo modo como a gravitação nos explica 

porque, ao soltarmos um ovo de uma determinada altura, ele cai no chão, ou seja, ele se move 

para baixo, a entropia nos explica porque certos processos acontecem em uma determinada 

ordem e não em outra. Suponha o seguinte exemplo: um filme mostra uma xícara de café com 

leite, na qual o líquido apresenta uma cor uniforme. Entretanto, gradativamente a parte central 

da superfície apresenta uma concentração maior de café do que de leite, até que, finalmente, 

aparece uma chaleira que suga o café puro, deixando somente leite na xícara. Ora, não é 

preciso acessar muito mais do que estas informações para saber que o vídeo em questão está 

passando em reverso. Se o vídeo mostra primeiramente um sistema em um alto grau de 

entropia, a saber, o café e o leite misturados, para depois mostrar a entropia espontaneamente 

diminuindo para um estado em que café e leite estão separados, sabemos que o que o vídeo 

mostra primeiro é o que acontece por último e vice-versa. Assim, a entropia nos explica 

porque processos termodinâmicos obedecem a ordens determinadas. 
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 Cabe perguntar, no entanto, se a entropia pode dar explicações acerca de outras 

assimetrias, como as listadas anteriormente. Será que uma reversão na entropia geraria 

causação retroativa? Será que teríamos conhecimento detalhado do futuro ou, ainda, 

experimentaríamos nossas vidas se desdobrando em direção ao passado? Não está claro, de 

modo algum, que este seria o caso. De fato, não temos critérios sequer para crer que a seta 

temporal de uma assimetria entrópica local aponta na mesma direção de outra assimetria 

entrópica. Assimetrias locais possuem em comum o fato de que apontam para um estado de 

maior entropia, mas isto não significa que tenham direções paralelas, assim como os vetores 

da direção para baixo de diversos lugares da superfície da Terra apontam, todos, para o centro 

do planeta, mas não são paralelos.  

 É importante que se destaque o fato de que processos termodinâmicos não são 

totalmente irreversíveis. O que há, na verdade, é uma probabilidade esmagadora de que a 

entropia aumente em um sistema termicamente isolado, o que não elimina a probabilidade de 

decréscimo da entropia. De fato, concentrações de energia como estrelas, por exemplo, 

representam casos particulares em que se deu a improvável redução de entropia, ainda que, a 

longo prazo, estas pequenas concentrações se desfaçam e o sistema, como um todo, tenda ao 

equilíbrio. Mas, como já vimos, ocorrências de entropia reversa não possuem qualquer 

influência na direção habitual da entropia local, tampouco na entropia global.  

 Ainda mais difícil de estabelecer é, de fato, a conexão entre a assimetria entrópica e as 

outras assimetrias de conteúdo. O conceito de entropia foi inicialmente designado para 

explicar sistemas mecânicos em indústrias, mas pode ser facilmente alargado para outros 

sistemas, como uma infusão de chá, organismos humanos e ecossistemas. Mas será que faz 

sentido supor que todas as outras assimetrias são resultados diretos da assimetria entrópica? 

Como vimos anteriormente, decréscimos locais na entropia são possibilidades estatísticas e 

ocorrem aqui e ali. Deste modo, devemos esperar que uma diminuição local na entropia 

inverta a direção de outras assimetrias? Considere o seguinte exemplo
21

: devido a uma 

sequência anômala de movimentações moleculares, a água da metade leste do Atlântico se 

torna 20
o
C mais quente do que a da metade oeste. Este processo leva duas semanas, período 

durante o qual ocorre um decréscimo da entropia. Apesar das consequências catastróficas para 

a vida animal, bem como para as condições atmosféricas, além de alterações monumentais 

nos sistemas de correntezas e ondulações, não há nenhuma razão para acreditar que haveria 

mudanças em outras assimetrias: relógios não girariam no sentido anti-horário, as 
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 Dainton, 2010, p. 50. 
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transmissões nos rádios não soariam de trás para frente etc. A falta de conexão entre a 

entropia e as outras assimetrias de conteúdo indica que, embora esta seta possa responder por 

processos locais e um grande processo global (a expansão do universo), ela falha em unificar 

as outras e dar uma direção intrínseca para o tempo.  

 Adicione-se a isso o fato de que certas assimetrias, como a causal, a assimetria de 

conhecimento, de ação etc. parecem não poder ser reduzidas à entropia. A própria entropia 

não é causal: um estado entrópico mais alto não é causado por um estado entrópico mais 

baixo. Boltzmann tenta reconciliar a segunda lei da termodinâmica, que é assimétrica 

temporalmente, com as leis da mecânica clássica, que são simétricas temporalmente, 

mostrando que a tendência do aparecimento da entropia pode ser explicada em termos de 

estatísticas acerca das interações entre partículas (Dainton, 2010, p. 48). Ou seja, no nível 

fundamental, haveria uma conexão entre interações mecânicas e entropia. O problema, além 

da objeção de Poincaré em seu teorema da recorrência (1952 [1889]) de que a própria entropia 

não é um processo irreversível, reside no fato de que, se no nível fundamental o que ocorre 

são interações mecânicas não direcionais, elas é que explicam a entropia e não o contrário. 

Ainda, se há relações causais entre elas, ou seja, se essas interações mecânicas se distribuem 

em termos de causa e efeito, é possível que a origem da assimetria entrópica esteja na 

causalidade, o que tornaria a entropia apenas derivada, ou um caso particular de causalidade. 

O fato é que tais conexões entre o nível fundamental, puramente mecânico, e o nível 

macroscópico nunca foram estabelecidas plenamente.  

 

4.4.4 Assimetria causal e explanatória  

 Entre as assimetrias de conteúdo disponíveis, é possível que a que fornece respostas 

mais diretas seja, de fato, a assimetria causal. A ideia de que causas precedem seus efeitos é 

facilmente capturada e pode explicar muitas outras assimetrias de modo mais convincente do 

que a entropia. Vejamos o seguinte exemplo: uma pessoa observa uma praia cuja areia está 

marcada por várias pegadas humanas. Com base na assimetria de conhecimento, é possível 

inferir que tais pegadas foram deixadas por caminhantes do passado e não do futuro, uma vez 

que temos acesso a conhecimento de eventos e entidades do passado por meio de traços 

deixados por eles e que são observáveis no presente, o que não vale para o futuro. Mas parece 

que falta alguma coisa nesta explicação: como sabemos que as marcas vêm do passado e não 

do futuro? Por que fazemos esta distinção entre eventos anteriores deixando marcas 

posteriores?  
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 Ora, se formos recorrer à entropia, podemos elaborar da seguinte forma: uma praia em 

um estado de alta entropia (areia praticamente lisa, sem marcas distintas) é muito mais 

provável do que uma praia em baixa entropia, com alguns padrões reconhecíveis, tais como 

pegadas. Deste modo, se encontrarmos marcas de pegadas, é mais provável que ela não seja 

resultado de flutuações aleatórias na entropia, mas sim de interações anteriores com uma 

influência externa, como um pé humano, por exemplo (Dainton, 2010, p. 50). Trata-se de uma 

explicação razoável, mas cabe perguntar: por que razão a interação aconteceu no passado e 

não no futuro? A segunda lei da termodinâmica nos diz que em sistemas isolados a entropia 

quase sempre aumenta, embora exista a possibilidade de redução temporária da entropia. Mas 

nada é mencionado a respeito da ordem sob a qual as interações com sistemas externos 

acontece. Pode-se argumentar que a experiência nos mostra que qualquer pegada que 

observemos é o resultado de interações externas anteriores e não posteriores. Mas fazer isso é 

supor, desde o princípio, a assimetria do conhecimento. Se o que se pretende com a entropia é 

que ela seja base para compreendermos outras assimetrias, ela falha neste caso. 

A causalidade, por sua vez, oferece uma explicação mais simples: por que sabemos 

que as pegadas na praia são uma evidência de uma ocorrência anterior? Ora, sabemos que é 

muito pouco provável que as pegadas tenham surgido por si mesmas. Portanto, é muito mais 

razoável supor que elas foram criadas por alguma outra coisa: as pegadas são o efeito de 

algum outro evento, que por sua vez é a causa (Dainton, 2010, p. 51). Como sabemos que as 

causas precedem seus efeitos, podemos concluir que um determinado evento, responsável 

pelas pegadas, é anterior e as pegadas são posteriores. Isto explica marcas, resquícios, 

memórias entre outros elementos que nos fornecem conhecimento confiável acerca do 

passado: eles são efeitos de causas precedentes.  

De modo similar, é possível explicar a assimetria da ação. Se ações têm 

consequências, isto significa que ao agirmos nós estamos produzindo efeitos. Deste modo, 

nossas ações são orientadas para o futuro e não para o passado, uma vez que efeitos sempre 

sucedem suas causas e não faria sentido esperarmos afetar o passado. 

Assim, podemos listar uma série de assimetrias que podem ser reduzidas à 

causalidade: as supracitadas assimetrias do conhecimento e da ação, a assimetria da 

experiência, que é diretamente relacionada às duas anteriores etc. Além disso, a causalidade 

explica, certamente, uma série de assimetrias locais, definindo, em diversos referenciais 

inerciais, o que é anterior e o que é posterior. Mellor ressalta que a seta causal explica 

satisfatoriamente a distinção feita pela Teoria da Relatividade Especial dos eventos que 

podem ser ligados por objetos se movendo abaixo ou na velocidade da luz, o que faz com que 
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sua separação espaço-temporal seja do tipo temporal
22

, de eventos que não podem ser ligados 

nestas condições, que são, por sua vez, separados espacialmente
23

. 

If nothing causes a changeable property F of a thing a to change 

between a time t1 and a later time t2, then a’s being F at t1 can cause a 

to be F at t2. This enables whatever causes a to be F at t1 to be an 

indirect cause of whatever a’s being F at t2 causes, as when light made 

red by reflection on Mars causes us to see later that Mars is red. And if 

this is what transmits causation across space, then relativity’s letting 

nothing accelerate to more than the speed of light makes light the 

fastest possible transmitter of causation. This in turn explains why the 

space-time separation of causally related events is always time-like, 

and why the time order of all events with time-like separations is the 

same in all reference frames. (Mellor, 2009, p. 454). 

Isto coloca a causalidade como uma relação temporal por excelência o que, na 

concepção de Mellor, é uma prova de que a assimetria causal é intrínseca ao tempo. É 

interessante notar que Mellor diz que um objeto a ter a propriedade F em t1 implica que ele 

causa a posse desta mesma propriedade F por a em t2. Deste modo ele explica uma causação 

mediada: o que quer que tenha causado a posse de F por a em t1 é uma causa indireta da posse 

de F por a em t2. No entanto, não está de modo algum claro que haja causação entre t1 e t2. 

Talvez outro tipo de relação seja demandada, como dependência ontológica, ou mesmo 

grounding. Porém, Mellor insiste que se trata de causação, o que parece estender o conceito 

de forma inapropriada. 

O que está em questão é o fato de que relativamente poucos eventos parecem estar, de 

fato, conectados causalmente. Certamente podemos dizer que, para dois eventos E1 e E2, se 

eles são conectados causalmente de modo que E1 é causa e E2 é efeito, então E1 é anterior e 

E2 é posterior. No entanto, como nem todos os eventos são conectados causalmente, não se 

pode dizer que para dois eventos quaisquer, Ex precede Ey se e somente se Ex causa Ey. Uma 

possível solução, defendida por Mellor (1998) é a seguinte: embora poucos eventos estejam 

conectados causalmente, todos estão ordenados temporalmente. Considere dois tempos: t1 e t2. 

Há uma série de eventos em t1 que não são causalmente relacionados com eventos em t2, 

embora muitos outros eventos de t1 sejam causas de eventos em t2. Deste modo, é possível 

determinar que t1 é anterior a t2 e que todos os eventos em t1 são anteriores aos eventos de t2, 

embora boa parte deles não possua relações causais entre si. Assim, a ordem temporal de 

todos os eventos poderia ser derivada da ordem causal de apenas alguns.  

 Um primeiro problema que surge para a assimetria causal é a causação retroativa. Se 

for o caso que efeitos podem ocorrer antes de suas causas, o fato de E1 causar E2 deixa de ser 
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 Time-like. 
23

 Space-like. 
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suficiente para que E1 seja anterior a E2. Meramente admitir a possibilidade da causação 

retroativa complica bastante o papel da assimetria causal como uma seta intrínseca ao tempo. 

A principal argumentação contra a causação retroativa, a de que eventos futuros não existem, 

não pode, logicamente, ser usada por eternalistas (Dainton, 2010, p. 52). Além disso, mesmo 

que este fosse o caso, se admitimos que ao menos o passado e o presente existem, como faria 

um growing blocker, é possível que eventos estejam conectados de forma que tempos 

posteriores contenham causas de tempos anteriores. A única forma segura de eliminar a 

causação retroativa é o presentismo, mas desde que o presente não seja extenso. O problema 

com tal solução é que, se ela tem sucesso, também eliminará a causação tradicional. 

  Entretanto, o defensor da assimetria causal pode argumentar que, ao menos no 

universo conhecido, a causação retroativa é um fenômeno no mínimo muito raro e, talvez, 

inexistente. Deste ponto de vista, a causalidade estaria em uma posição melhor do que a 

entropia, visto que casos de sistemas termodinâmicos nos quais a desordem interna 

efetivamente reduziu são razoavelmente frequentes, sobretudo em escala astronômica: 

formação de estrelas, aglomerados de galáxias etc. Mas há um segundo problema, que 

envolve o próprio conceito de causas e efeitos. É preciso que se encontre um sentido no qual 

causas diferem de efeitos que não apele para a distinção entre anterior e posterior. Se o que 

se pretende estabelecer com as assimetrias de conteúdo é a distinção entre anterioridade e 

posterioridade, usar estes conceitos para diferenciar causas de efeitos é incorrer em uma 

argumentação circular. Para evitar isso, é preciso que se estabeleça uma definição relevante de 

prioridade causal que não se apoie em uma prioridade temporal.  

 A princípio tal tarefa não parece exatamente difícil: causas fazem seus efeitos 

acontecerem. Por sua vez, não se pode dizer que efeitos fazem suas causas acontecerem. 

Portanto, efeitos dependem de suas causas, mas causas não dependem dos seus efeitos. 

Considerando que a noção de dependência é assimétrica e não temporal, estamos diante de 

uma boa explicação.  

 Entretanto, parece que um outro tipo de relação está em questão aqui. Será que a 

própria causalidade é assimétrica ou ela é um caso particular de alguma outra relação de 

dependência mais fundamental? Em todo caso, a própria assimetria da causalidade pode ser 

posta em questão. Vejamos: se em um caso qualquer em que c causa e, se dissermos que c é 

necessário e suficiente para que e ocorra, considerando que a relação “necessário e suficiente” 

é simétrica, estamos comprometidos com o fato de que e é necessário e suficiente para que c 

ocorra. Considere o exemplo a seguir: 
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Suppose a spark ignites a fire. In the circumstances (oxygen present, 

water absent, no other flames, etc.), the fire would not have occurred 

if the spark had been absent, so the spark was necessary for the fire. It 

is also true that, in the circumstances, the spark was sufficient for the 

fire (nothing else was needed). Now look at the situation in another 

way. In these circumstances, for the fire to ignite the spark had to 

occur, so the fact the fire did ignite guarantees that the spark occurred: 

the fire is sufficient for the spark. Also, since the occurrence of the 

spark guarantees the fire will ignite, the spark couldn’t occur without 

the fire, so the fire is necessary for the spark. The two events, the 

cause and the effect, are thus related to one another in a perfectly 

symmetrical way. If this applies generally, what could possibly 

distinguish any cause c from an effect e other than the fact that c 

occurs earlier than e? (Dainton, 2010, p. 52-3). 

 O fato é que a tarefa de estabelecer uma prioridade causal que não apele para o tempo 

é bastante complexa. A própria relação de causalidade parece depender de algo mais 

fundamental para estabelecer a sua assimetria. Neste ponto, a assimetria explanatória cumpre 

um papel importante. A ideia básica é fácil de capturar: eventos posteriores são explicados por 

eventos anteriores (e não o contrário). Ora, a causalidade parece ser um caso particular de 

assimetria explanatória. Quando dizemos “João morreu porque bebeu veneno”, o que está em 

jogo é a causa da morte de João. Entretanto, há outras modalidades de explicação nas quais a 

causação não está em jogo. Por exemplo, em virtude do que existe um conjunto formado pelos 

cidadãos brasileiros? Ora, este conjunto existe pelo fato de que há elementos, a saber, 

cidadãos brasileiros individuais que, tomados conjuntamente, compõem uma totalidade: a 

população do Brasil. Mas faz sentido dizer que os cidadãos brasileiros individuais causam a 

população do Brasil? Certamente não, embora a existência de tais cidadãos forneça uma 

explanação para tanto. E que tipo de explanação está em jogo, já que não se trata de causação? 

Dentre uma plêiade de possibilidades, há um tipo de explanação metafísica que pretende ser a 

mais fundamental: o grounding. Caso se pretenda empregar a assimetria explanatória como 

recurso para uma diferenciação bem fundada entre anterioridade e posterioridade, é preciso 

que estejamos diante de um tipo especial de explanação: uma explanação fundamental, à qual 

as outras explanações possam ser reduzidas e que, por sua vez, não seja redutível a nenhuma 

outra. Além disso, é necessário que este tipo de explanação dê conta de um tipo de conexão 

assimétrica mais profunda, algo que possa ser identificado com as estruturas fundamentais da 

realidade. Caso contrário, não se trataria, de fato, de uma assimetria intrínseca ao tempo.  

A seguir, trataremos, de forma mais pormenorizada, das características do grounding, 

de maneira a verificar se ele pode cumprir o papel de estabelecer a assimetria necessária para 

se fundar a distinção entre anterior e posterior, que, em última análise, representa a 

possibilidade de distinção entre tempo e espaço. 
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4.4.5 Grounding 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que há uma série de possibilidades de 

explanação, cada qual com características muito específicas. Explanações como a causalidade, 

por exemplo, lidam com certos tipos de entidades (sobretudo fatos e eventos) e os conectam 

em condições muito específicas. Do mesmo modo, a dependência ontológica conecta 

entidades cuja existência depende uma da outra. Truthmakers tornam proposições verdadeiras 

(ou sua ausência as torna falsas). O grounding, ou fundamentação metafísica, é um tipo 

particular de relação que conecta relata de modo mais profundo do que todas as outras. É 

possível explicar todas as outras explanações em termos de grounding, embora o contrário 

não seja verdadeiro. A ideia básica pode ser facilmente compreendida: grounding relaciona 

entidades de modo que uma fundamenta a outra, estabelecendo uma prioridade metafísica, ou 

seja, uma hierarquia de fundamentalidade, na qual uma entidade é mais fundamental e a outra 

é derivada, além do fato de haver uma conexão de fato relevante entre elas. Se perguntarmos 

“em virtude do que alguma coisa é o caso?” a resposta apontará para o ground da coisa em 

questão. Vejamos, em primeiro lugar, seus aspectos formais. Introduziremos o símbolo “<” 

que indica a relação de grounding. O termo à esquerda é o ground e o termo à direita é o 

grounded: 

1. Transitividade: se x < y e y < z, então x < z.  

2. Irreflexividade: nunca é o caso que p < p. 

3. Assimetria
24

: se x < y, então não é o caso que y < x. 

(Correia & Schnieder, 2012, p. 8). Vale notar que o primeiro item, a transitividade, descreve 

relações de grounding mediato, ou seja, nas quais não se dá um grounding direto, mas 

intermediado por outro grounding. Relações de grounding imediato não são transitivas. 

Entretanto, não há nenhuma conexão necessária entre o fato do grounding ser mediato e se 

estender no tempo, como, de forma correlata, é possível se estabelecer relações de grounding 

imediato temporal
25

. Com relação ao segundo item, é ponto pacífico que uma determinada 

entidade não pode ser ground dela mesma, do contrário se perderia a noção de explanação e 

fundamentação que o grounding pretende dar. De um grounding reflexivo resultaria uma 

espécie de petição de princípio ou, ao menos, não se teria nenhum resultado informativo. De 

forma similar, grounding não pode ser simétrico, uma vez que se uma entidade fundamenta a 

outra e a outra fundamenta a primeira, não há uma relação de fundamentalidade entre elas, se 

                                                      
24

 Correia & Schnieder definem grounding como assimétrico, embora talvez seja mais apropriado definí-lo como 

antissimétrico, ou seja, necessariamente não simétrico.  
25

 Trataremos da possibilidade do grounding como uma relação estendida no tempo mais adiante. 
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perdendo a ordem, ou direção na qual se organiza a progressão dos graus mais fundamentais 

para os mais derivados da realidade.  

 Além disso, o grounding é primitivo e, portanto, inanalisável. Por ser uma relação que, 

além de estabelecer qual dos relata é mais fundamental, também é, ela própria, mais 

fundamental do que todas as outras, servindo de fundamento para elas, não faria sentido que 

tal explanação fosse analisável.  

Outro aspecto fundamental do grounding é o fato dele ser hiperintensional. Tomemos, 

por exemplo, o clássico exemplo de Quine (1951) dos cordados e renados. Ora, embora 

possamos dizer que todos os cordados são renados, ou seja, o conjunto de criaturas com um 

coração é coextensional ao conjunto de criaturas com rins, certamente os termos não são 

intersubstituíveis salva veritate. Uma forma de resolver este problema é a seguinte: embora 

no mundo atual todas as criaturas cordadas sejam renadas, há mundos possíveis nos quais 

criaturas possuem um coração, mas não possuem rins e vice-versa. Deste modo, cordados e 

renados possuem intensões distintas, embora possuam a mesma extensão. Ocorre que, do 

ponto de vista explanatório, não basta recorrer à intensão para obter um resultado satisfatório. 

Veja o seguinte exemplo:  

(1) O conjunto unitário {Sócrates} é fundado pela existência de seu único membro: 

Sócrates. 

Trata-se de um exemplo clássico de grounding: (1) se refere ao fato de que um conjunto 

de coisas é menos fundamental do que seus membros. Suponha que adicionássemos o 

seguinte: 

(2) O conjunto unitário {Sócrates} é fundado pela existência de seu único membro: 

Sócrates e pelo fato de que 1+1=2. 

Embora “a existência de Sócrates” tenha a mesma intensão de “a existência de 

Sócrates e seja o caso que 1+1=2, ou seja, em todos os mundos possíveis em que Sócrates 

existe, 1+1=2, certamente em (2) não temos um caso de grounding, uma vez que não há 

nenhuma relevância para a existência do conjunto unitário Sócrates o fato de que 1+1=2. 

Portanto, o grounding tem uma granularidade mais fina do que, por exemplo, mundos 

possíveis, de modo que conecta algo mais fundamental com algo derivado que, de fato, seja o 

caso em virtude de seu ground.  

  Por se tratar de uma relação indubitavelmente assimétrica, o grounding converte-se 

em um bom candidato para estabelecer a distinção entre anterior e posterior. Entretanto, cabe 

perguntar, qual poderia ser sua conexão com relações temporais? Classicamente, a assimetria 

explanatória temporal por excelência é a causalidade. O grounding, por sua vez, embora possa 
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englobar a própria causalidade, trata, usualmente, de fundamentação metafísica sincrônica. 

Veja, a seguir, uma lista de afirmações que envolvem prioridades e são classicamente mais 

bem explicadas em termos de grounding
26

: 

(A) Fatos legais são fundados em fatos não-legais, p. ex. em fatos sociais. 

(B) Fatos normativos são baseados em fatos naturais. 

(C) Propriedades disposicionais são possuídas em virtude de propriedades categóricas. 

(D) A existência do todo é fundada na existência e no arranjo de suas partes. 

(E) Um conjunto de coisas é menos fundamental do que seus membros. 

(F) “A neve é branca” é verdade pelo fato de que a neve é branca. 

Alguns dos exemplos acima, pode-se argumentar, poderiam ser explicados em termos 

de outras assimetrias explanatórias. O exemplo (F), por exemplo, pode ser entendido como 

um caso de truthmaking. Entretanto, o grounding, além de unificar outros tipos de 

explanação, como o próprio truthmaking, a dependência ontológica, a causalidade etc., por 

possuir uma granularidade menor, é capaz de explicar coisas que outras formas de explanação 

não dão conta. Por exemplo, vejamos (D): não se trata, certamente, de causalidade (o todo não 

é causado pela existência e arranjo de suas partes), nem de truthmaking, uma vez que não está 

em questão aqui a verdade de uma proposição e nem mesmo fatos, propriamente. Tampouco 

se trata de dependência ontológica: embora, de fato, a existência do todo dependa 

ontologicamente das partes, esta relação é assimétrica: as partes (e seu arranjo) são mais 

fundamentais do que o todo. Elas, em última análise, são grounds para o todo, que por sua vez 

é derivado. Como a relação de dependência ontológica é simétrica, ela não é capaz de dar 

conta dessa diferença de hierarquia metafísica. Para tanto, o grounding serve melhor ao 

propósito. 

Ocorre que, como vimos nos exemplos anteriores, grounding não é usualmente 

aplicado de forma a se estender no tempo. Ao menos nos exemplos que demonstram casos 

típicos de grounding, onde nenhuma outra explanação possa ser o caso, observamos relações 

sincrônicas. Mas será a fundamentação diacrônica uma possibilidade? Baron (2014) sugere 

que sim. Estabelecendo uma distinção entre fundamentação diacrônica e fundamentação 

sincrônica ele pretende aplicar a noção de grounding em relações trans-temporais, de modo a 

responder ao problema do grounding de fatos do passado enfrentado pelo presentismo. Baron 

defende o presentismo, mas em uma versão mais branda do que a tradicional: o presentismo 

de prioridade. Nesta concepção, entidades do passado e do futuro também existem, embora 
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 Baseada na lista formulada por Correia & Schnieder (2012, p. 1). 
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não da mesma forma que o presente existe. Portanto, esta versão do presentismo pode ser 

definida da seguinte forma (Baron, 2014, p. 5): 

Tese (1a): Somente entidades presentes existem fundamentalmente. 

Tese (2a): Entidades passadas e futuras são entidades derivadas, fundamentadas no presente. 

 Isto significa dizer que o presente constitui-se como um tempo especial, no qual se 

localizam as entidades mais fundamentais da realidade. Para tanto, Baron faz uma distinção 

entre tipos de fundamentalidade: 

Sincrônico 

FundamentalS: x é fundamentalS =df  se x é localizado em um tempo t, então não há nada em t 

que fundamenta sincronicamente x. 

DerivadoS: x é derivadoS =df  se x é localizado em um tempo t, então há alguma entidade em t 

que fundamenta sincronicamente x. 

Diacrônico 

FundamentalD: x é fundamentalD =df  se x é localizado em um tempo t, então (i) x é 

fundamentalS e (ii) não há nada em nenhum tempo t
*
, tal que t

*
≠t, que fundamente 

diacronicamente x. 

DerivadoD: x é derivadoD =df  se x é localizado em um tempo t, então há alguma entidade em 

um tempo t
*
, tal que t

*
≠t, que fundamenta diacronicamente x.  

 Com base nesta distinção, é possível reformular a definição do presentismo de 

prioridade como se segue: 

Tese (1b): Somente entidades presentes existem como fundamentalD e nenhuma entidade 

presente é derivadaD. 

Tese (2b): Todas as entidades passadas ou futuras são entidades fundamentaisS e/ou 

derivadasD fundadas no presente. 

 Tomemos o seguinte exemplo: suponha que estamos na Terra em um tempo t 

localizado 90 milhões de anos atrás. Dinossauros que existem agora são, certamente, 

entidades derivadasS, compostas de entidades mais fundamentais (talvez partículas 

elementares, supercordas, átomos ou o que  quer que seja). Estas entidades que, por sua vez, 

não são compostas por nenhuma outra, são fundamentaisS. Entretanto, conforme se 

converteram em passado, os dinossauros se transformaram em entidades derivadasD, além de 

continuarem derivadasS no tempo passado em que estiverem. E as partículas elementares que 

constituem os dinossauros continuam fundamentaisS, mas perdem o seu status original do 

ponto de vista diacrônico, convertendo-se em derivadasD. Isto pelo fato de que o presente é, 
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nesta teoria, o tempo mais fundamental e o único lugar no qual pode haver entidades 

puramente fundamentais, ou seja, que não sejam fundamentadas por nenhuma outra entidade. 

 Cabe perguntar, no entanto, que entidades passam a fundamentar as partículas 

elementares que constituem os dinossauros do passado. A resposta de Baron é, no mínimo, 

intrigante: tensed properties, ou propriedades temporalizadas, instanciadas no presente. A 

ideia, basicamente, é que o mundo, além de possuir partes espaciais, possui, também, partes 

temporais. Deste modo, o mundo, hoje, possuiria a propriedade de ser tal que existiram 

dinossauros, uma vez que o mundo é a totalidade da soma de suas partes temporais e, embora 

na parte temporal atual não existam dinossauros, o mundo como um todo possui no presente a 

propriedade de ter abarcado dinossauros no passado. Deste modo, o presentismo de 

prioridade consegue fundamentar a verdade da proposição “existiram dinossauros” e, ainda 

assim, mantém o status ontológico especial do presente enquanto único tempo no qual 

existem entidades fundamentaisD.  

 Logicamente, esta teoria enfrenta algumas objeções. Em primeiro lugar, pode-se 

levantar que não se trata de um tipo legítimo de presentismo, uma vez que entidades passadas 

e futuras existem neste modelo, ainda que derivadamente. Entretanto, há outras formas de 

presentismo que adotam uma estratégia similar, como o ersatzer presentism, no qual passado 

e futuro existem de forma abstrata, em oposição ao presente, que é o único tempo 

concretamente realizado.  

 Entretanto, visões que sustentem que passado e futuro também existem, mas que há 

propriedades temporais transitórias, transformadas pelo avanço do presente, enfrentam 

algumas dificuldades. A mais óbvia é a posse de propriedades temporais contraditórias, ou 

seja, teorias como o presentismo de prioridade estão sujeitas ao paradoxo de McTaggart. 

Baron (2014, p. 18) se defende de tal objeção ao afirmar que o presentismo de prioridade não 

precisa postular a posse de propriedades temporais monádicas como ser passado, ser presente 

ou ser futuro. O que define a passagem do tempo neste modelo é uma mudança global naquilo 

que é fundamental, o que é, em certo sentido, similar ao que o presentismo tradicional 

postula: uma mudança global naquilo que existe.  

 Outra objeção é o problema do agora
27

. Por postular que há um presente objetivo, ou 

seja, o tempo no qual as entidades fundamentaisD habitam, que é, por sua vez, distinto de um 

presente subjetivo, a saber, o ponto de vista das entidades localizadas nos diversos tempos do 

passado e do futuro, esta teoria enfrenta as mesmas dificuldades que a growing block theory 
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 Uma análise mais pormenorizada deste problema é feita na seção 3.3.2, onde são apresentadas objeções à 

growing block theory.  
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em definir se estamos, de fato, participando do presente ou, o que é mais provável, estamos 

em algum outro ponto da série temporal e nos enganamos quanto ao fato de estarmos no 

presente. Entretanto, Baron tem uma resposta para isso: embora não saibamos se estamos, de 

fato, no presente, podemos estar certos de que somos fundamentados por entidades no 

presente, ou seja, no nível fundamental, participamos do presente. Se esta é uma resposta 

satisfatória ou não é outra questão. Ela parece, em certa medida, trivializar a participação no 

presente, uma vez que todas as entidades de qualquer tempo (desde o mais longínquo passado 

até o futuro mais remoto) são fundamentadas no presente por um tipo especial de entidade: as 

propriedades temporalizadas instanciadas no presente.  

Uma terceira objeção é o fato de que entidades concretas como dinossauros, pedras, 

partículas elementares etc. sejam fundamentadas por tensed properties, ou seja, por 

propriedades de um tipo especial que parecem ser postuladas meramente para justificar o fato 

de que o presente deve ser metafisicamente fundamental. Se esse custo é compensado pelo 

fato de que esta teoria responderia a certas intuições do senso comum, como, por exemplo, o 

fato de que o presente parece possuir um status ontológico distinto dos outros tempos, é uma 

questão a ser analisada.  

O fato é que este modelo acaba por se afastar do senso comum em vários aspectos, em 

nome de preservar-se como uma versão do presentismo. Há, ainda última objeção, que 

ressalta um aspecto contra intuitivo desta teoria: ao postular que o presente fundamenta o 

passado, parece que há uma inversão da direção de fundamentação. Tendemos a supor que 

certos fatos do passado fundamentam o presente, bem como certos estados de coisas 

posteriores são como são em virtude de como eram estados de coisas anteriores. Baron 

identifica que se trata de um equívoco pensarmos que a fundamentação diacrônica deve estar 

orientada na direção do anterior para o posterior, ou, em termos presentistas, do passado para 

o presente. Isto seria fundado na direção habitual da causalidade (Baron, 2014, p. 16), o que 

não deveria influenciar a definição da direção da fundamentação diacrônica operada pelo 

grounding, uma vez que se trata de uma relação não causal. Entretanto, temos outros 

elementos para pensar desta forma. Podemos justificar esta intuição, sobretudo, com base nas 

diversas assimetrias temporais que observamos, como a entrópica, a do conhecimento, a da 

ação, a assimetria de bifurcação etc. O que segue em questão é como definir a distinção entre 

anterior e posterior com base em tais assimetrias?  
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4.4.6 A fundamentalidade do anterior 

 Ao investigarmos o potencial de diversas assimetrias de conteúdo para unificar as 

outras assimetrias, nos deparamos com uma série de dificuldades: algumas não oferecem uma 

seta global, outras não oferecem setas locais e a maioria não pode ser entendida como 

intrínseca ao tempo por carecer de capacidade de unificar as outras setas. No entanto, algumas 

delas se destacam devido ao seu caráter mais geral. Entre elas, sem dúvida a entropia e a 

causação são, frequentemente, apontadas como candidatas a assimetrias capazes de explicar, 

por fim, a natureza direcional do tempo. Ocorre que, como pudemos observar, ambas 

enfrentam dificuldades para explicar os outros casos de assimetrias (embora, sem dúvidas, 

algumas assimetrias sejam redutíveis a elas).  

 Assim, a assimetria explanatória surge como uma possibilidade mais geral de 

assimetria de conteúdo, sobretudo por sua capacidade de explicar a causação, que seria, afinal, 

um caso particular dela. E entre as explanações possíveis, o grounding busca ser aquela que é 

capaz de estabelecer conexões mais robustas entre as entidades, evidenciando a estrutura 

profunda da realidade por meio da fundamentação metafísica, ou seja, da separação da 

realidade em níveis mais fundamentais e níveis mais derivados de existência.  

 Ocorre que, como vimos, o grounding é aplicado, usualmente, para definir relações em 

um único tempo, ou seja, sincronicamente. Sejam relações de composição, seja a 

fundamentação da verdade de proposições ou relações entre conjuntos e seus elementos, os 

casos clássicos de grounding ocorrem sem se estender no tempo. Porém, não há nada na 

definição, nem tampouco na estrutura lógica da fundamentação metafísica que proíba seu 

emprego diacrônico. O presentismo de prioridade, embora enfrente uma série de dificuldades, 

certamente é uma demonstração de que o grounding pode representar uma ótima contribuição 

na metafísica do tempo, explicando relações trans-temporais e conectando entidades de 

momentos diferentes em um nível mais profundo e relevante. Esta, inclusive, é uma de suas 

principais vantagens: a sua granularidade fina, a sua hiperintensionalidade, que possibilita 

explicações de um número maior de relações.  

 Neste sentido, podemos formular a seguinte pergunta: em virtude de que um dado 

instante é anterior e o outro posterior? Esta pergunta, típica da relação de grounding, 

possibilita que ordenemos um determinado estado de coisas em relação a outro estado de 

coisas com base em uma prioridade metafísica genuína. Assim, poderíamos dizer que, 

estabelecida uma relação de fundamentação inequívoca entre determinado estado de coisas e 

outro, e caso esses estados de coisas ocupem momentos diferentes na série temporal, podemos 

inferir que o momento anterior é mais fundamental que o momento posterior. Deste modo, 
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poderíamos construir um modelo de tempo baseado na série B, mas no qual as relações de 

anterioridade e posterioridade sejam claramente tornadas assimétricas graças a relações de 

grounding: um dado momento posterior, que compreende um estado de coisas robustamente 

metafísico, é fundamentado (grounded) por um momento anterior.  

Ou seja, o que estamos fazendo aqui é estabelecer uma prioridade da anterioridade 

sobre a posterioridade. Assim, as entidades (objetos, fatos, eventos, estados de coisas etc.) de 

tempos anteriores são mais fundamentais do que as entidades de tempos posteriores. 

Definindo a assimetria temporal nestes termos, podemos explicar os diversos fenômenos 

direcionais que observamos em termos de grounding: causas, quase sempre, antecedem seus 

efeitos pelo fato de aquelas serem mais fundamentais do que estes. A entropia tende a 

aumentar em virtude fato de estágios de baixa entropia fundamentarem estágios de alta 

entropia em sistemas termodinâmicos, ou, em outras palavras, a desordem é mais derivada e a 

ordem é mais fundamental. Isto explica, também, a seta cosmológica do tempo: a 

singularidade anterior ao Big Bang é mais fundamental do que o universo em expansão, que é 

mais derivado. Isto pode ser apoiado no fato, largamente aceito, que leis gerais da física, 

como gravitação e as outras três forças (interação nuclear forte, interação nuclear fraca e 

eletromagnetismo) são como nós as conhecemos graças a condições específicas presentes na 

singularidade imediatamente anterior à explosão do Big Bang. Assim, podemos dizer que leis 

que regem o funcionamento do universo na atualidade são fundadas em condições anteriores, 

que remontam ao início conhecido do universo.  

 Em suma, as diversas setas temporais encontram seu fundamento no fato de que há 

uma assimetria fundamental na realidade entre momentos anteriores e posteriores. E essa 

assimetria é definida em termos de grounding. Note que há uma espécie de inversão: não se 

trata mais da causalidade, da entropia ou da assimetria cosmológica determinarem o que é 

anterior e o que é posterior. Pelo contrário, a própria estrutura metafísica do tempo possui essa 

característica e, portanto, as diversas setas temporais são instâncias dessa assimetria. 

Teríamos o próprio tempo fundamentando casos particulares de assimetria e não o contrário. 

E o modelo de tempo em questão é um tipo de eternalismo em que, na sua série, momentos 

anteriores sejam prioritários metafisicamente em relação a momentos posteriores, de forma 

que sua própria estrutura apresente uma assimetria, dada pela relação de grounding.  

 Há, logicamente, uma série de questões a serem levantadas acerca de um eternalismo 

de prioridade. Há um momento na série que é fundamentalD, ou seja, um modelo deste tipo 

demanda que haja um tempo inicial, que não é precedido e, portanto, não é fundamentado por 

nenhum outro? Como ele lida com a questão do fatalismo? Ainda que se admita uma 
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pluralidade de séries B, correspondentes aos diversos referenciais inerciais, há um 

determinismo intra série? É possível aplicar a assimetria entre anterior e posterior obtida por 

meio do grounding para outros modelos temporais, sobretudo para modelos dinâmicos de 

tempo? Estas são apenas questões preliminares. Certamente muitas outras podem surgir, o que 

deve contribuir para uma melhor compreensão do papel da fundamentação metafísica no 

estabelecimento da direção do tempo.  

 No entanto, o objetivo deste trabalho é apresentar o problema da direção do tempo. 

Seu caráter é mais descritivo do que propositivo, embora esta seção final aponte alguns 

caminhos possíveis no sentido de se estabelecer uma distinção bem fundada entre 

anterioridade e posterioridade, o que pode contribuir para uma clarificação da distinção entre 

tempo e espaço, sobretudo em um modelo como o eternalismo, no qual a série B se 

assemelha, do ponto de vista topológico, a uma dimensão espacial. Deste modo, uma análise 

mais pormenorizada das relações entre o grounding e o tempo, bem como um 

desenvolvimento mais sistemático do eternalismo de prioridade, com todos seus 

desdobramentos e eventuais dificuldades, serão temas de um próximo trabalho.  
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5. CONCLUSÃO 

  As perguntas que motivaram este trabalho podem ser resumidas nas seguintes: (i) é 

possível distinguir, no modelo topológico da série B, tempo de espaço? (ii) é possível 

estabelecer uma distinção bem fundada entre anterioridade e posterioridade? Como vimos, a 

resposta à segunda questão é determinante para a possibilidade de sucesso da primeira. 

Entretanto, ao final do percurso, parecem restar mais perguntas sem respostas do que no 

início. Vejamos, porém, alguns resultados. 

 No primeiro capítulo, tratamos das séries temporais na forma como elas aparecem no 

artigo seminal de McTaggart: The Unreality of Time. Além disso, analisamos os argumentos 

da prova da irrealidade do tempo, elencando algumas objeções. Embora certas concepções de 

McTaggart soem ultrapassadas, sobretudo no que se refere à impossibilidade da mudança, o 

legado de seu artigo é, sem dúvida, positivo. O regresso ao infinito apontado por ele teve, 

certamente, grande influência na elaboração das duas principais teorias em disputa: o 

presentismo e o eternalismo. Ambas, em suas formas clássicas, são imunes ao paradoxo da 

posse de propriedades temporais contraditórias. Além disso, as séries temporais são a 

principal referência para a constituição da maior parte dos modelos de tempo, embora, 

logicamente, com variações.  

 Em seguida, ao analisarmos as principais teorias dinâmicas, nos deparamos com várias 

dificuldades: algumas remanescentes da estrutura da série A clássica e outras nativas dos 

próprios modelos novos, como os problemas das relações trans-temporais e do grounding de 

verdades do passado, no presentismo e o problema do agora, na growing block theory. Além 

disso, verificamos que, embora os modelos dinâmicos possuam fluxo, isto não é suficiente 

para determinar uma direção inequívoca do tempo. Desta forma, ficou claro que é necessário 

estabelecer uma distinção bem fundada entre anterioridade e posterioridade para, assim, se 

estabelecer para onde o fluxo se direciona. Veja, mesmo que de fato o fluxo do tempo seja um 

constituinte robusto da realidade, as séries dinâmicas dependem de uma orientação, ou de uma 

seta temporal, baseada na clarificação de conceitos nativos da série B, ou seja, de um modelo 

estático de tempo. 

 Finalmente, o último capítulo foi dedicado ao eternalismo e, de forma mais central, ao 

modo como este modelo enfrenta o problema da direção do tempo. Após uma caracterização, 

que teve por objetivo estabelecer a posição de uma visão padrão dentro de outras 

possibilidades de teorias estáticas, foram apresentadas as motivações da teoria, suas respostas 

aos problemas enfrentados pela concepção dinâmica e uma objeção clássica: a irredutibilidade 
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da série A à série B. Das respostas a esse problema pudemos observar as limitações do 

eternalismo em descrever nossas intuições acerca do tempo, embora a solução baseada na 

distinção entre type e token seja promissora.  

 A última seção do último capítulo, onde culmina o percurso traçado por este trabalho, 

ocupou-se de analisar as virtudes e dificuldades da solução do problema da direção do tempo 

baseada em assimetrias de conteúdo, como o conhecimento, a ação/deliberação, a experiência 

e, de forma mais destacada, a entropia, a causalidade e a explanação. Embora a entropia e a 

causalidade, que se apresentam como boas candidatas a explicar, de maneira mais geral, os 

diversos processos assimétricos, falhem em unificá-los e em estabelecer uma direção 

intrínseca ao tempo, a assimetria explanatória, devido ao seu caráter mais geral, mereceu uma 

análise mais pormenorizada. Neste ponto, o grounding, ou fundamentação metafísica, 

destaca-se como uma possibilidade mais geral de explanação que tem o potencial para 

unificar outras explanações, como causalidade, truthmaking, dependência ontológica etc. Pelo 

fato de estabelecer uma prioridade metafísica entre os relata que conecta, o grounding é capaz 

de determinar, inequivocamente, uma direção, uma assimetria que pode ser entendida como 

um constituinte robusto da realidade. Deste modo, as direções observadas em outras 

assimetrias, como a entropia, a assimetria de bifurcação e a assimetria cosmológica, por 

exemplo, podem ser explanadas em termos de grounding. A própria ideia de anterioridade e 

posterioridade pode ser entendida como um caso de grounding: tempos anteriores, ou ao 

menos seus conteúdos, são mais fundamentais que tempos, ou entidades que pertençam a 

tempos, posteriores.  

 Entretanto, tal solução levanta uma nova classe de questões. Em primeiro lugar, a 

própria concepção de grounding como uma relação estendida no tempo é algo que foge da 

ortodoxia, embora sua estrutura lógica permita tal operação. Em segundo lugar, a integração 

do grounding ao eternalismo demanda uma série de soluções para problemas que se 

apresentam, como, por exemplo, um caso inequívoco de grounding temporal que não envolva 

causação, respostas ao problema do fatalismo, à questão de se todas as entidades são, de fato, 

conectadas pela fundamentação metafísica etc. Entendemos, no entanto, que tais questões 

fogem ao escopo deste trabalho, embora sejam, naturalmente, resultado do percurso realizado 

e sugiram, portanto, um novo projeto de pesquisa que continue esta investigação.  

 O desenvolvimento de tal empresa será, portanto, objeto de futura pesquisa de 

doutorado, cujo enfoque central será desenvolver e caracterizar o eternalismo de prioridade, 

um modelo de tempo que integra os elementos da concepção estática e os recursos da 

fundamentação metafísica. Logicamente, os limites e dificuldades de tal modelo serão 
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avaliados, bem como possíveis objeções serão interpostas, de modo a verificar seu potencial 

explanatório e sua viabilidade. No entanto, as motivações são, claramente, suficientes para 

justificar uma investigação desta possibilidade de descrição do tempo. 
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