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Resumo 

  

O principal foco dessa dissertação está na metafísica de objetos ficcionais, ou seja, 

está na tentativa de dizer o que esses objetos são. Dizer o que esses objetos são é fornecer um 

critério de identidade para eles. Para tanto, vamos excursar por teorias já bem desenvolvidas, 

como as de Parsons, Zalta, van Inwagen, Thomasson e Voltolini, para, então, apresentarmos 

um esboço de uma solução alternativa a elas. Essa solução consiste em dizer que objetos 

ficcionais são idênticos a conjuntos de propriedades selecionados por um conjunto de autores 

engajados em construir uma obra ficcional. Desenvolvemos, também, consequências 

interessantes desse critério de identidade, como: a rigidez modal, a impossibilidade de objetos 

ficcionais migrarem de uma história para outra, a conclusão de que estes objetos são 

descobertos em vez de criados, dentre outras. 

 Quando comparada às teorias dos autores citados acima, a nossa proposta tem uma 

vantagem principal, a saber: ela é ontologicamente mais econômica. Todos os filósofos 

centrais para este trabalho defendem que objetos ficcionais estão para além das propriedades 

com as quais eles têm relações. Aqui defendemos o oposto disso, o que nos dá a vantagem de 

postular um número menor de entidades no nosso inventário ontológico. Também, em relação 

às teorias de Zalta e van Inwagen, temos uma vantagem na clareza da relação de 

pertencimento sobre as relações de codificação e atribuição. E comparada à teoria Parsons, a 

vantagem está na dispensa da distinção artificial entre propriedades nucleares, extranucleares 

e nucleares diluídas. 
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Abstract 

 

The main subject which we focused here is the metaphysics of fictional objects, i.e., 

we try to discuss about what these objects are. Providing an explanation about what fictional 

objects are, might be the same as providing an identity criterion. In order to achieve our main 

goal, we discuss and expose well developed theories like the theories of Parsons, Zalta, van 

Inwagen, Thomasson, Voltolini. After and during that, we sketch an alternative proposal, 

namely: identifying fictional objects and sets of properties selected by an author engaged in 

producing a fictional story. We also developed interesting consequences of this identity 

criterion, like: the modal rigidity, the impossibility of fictional objects migrating to other 

stories, the fact that this objects are discovered instead of created, etc. 

When we compare our proposal to the proposals of the authors mentioned before, we 

are ontologically more parsimonious. Every philosopher listed above argues in favour of the 

thesis that fictional objects exists beyond the properties which they have relation with. Here, 

we argue the opposite. Thus, we have the advantage of postulating fewer individuals in our 

ontological inventory. On the one hand, when compared to the theories of Zalta and van 

Inwagen, our proposal is clearer because the relation of membership seems to be really 

primitive, unlike the relations of codification and attribution. On the other hand, when we 

compere our proposal to Parsons, the advantage resides in the lack of necessity to appeal to 

the artificial distinction of nuclear and extranuclear properties and watered-down extranuclear 

properties. 
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Introdução 

 

Um assunto que, nas últimas décadas, vem sendo bastante discutido na Filosofia 

Analítica concerne o tema que envolve objetos de ficções. Seja na ontologia, que por essência 

trata sobre o que há
1
 e, por consequência, sobre o que não há

2
, seja em Filosofia da 

Linguagem e da Mente que tentam lidar com as questões que surgem quando tais objetos são 

colocados na pauta das suas discussões. 

Aqui vamos nos concentrar na metafísica de objetos ficcionais, pois, assim como 

Thomasson (1999), acreditamos que um tratamento adequado quanto às singularidades da 

referência e do pensamento sobre objetos não concretos e quanto à existência de tais objetos é 

precedido pela discussão sobre um critério de identidade. Parece-nos que devemos investigar 

o que são entidades ficcionais antes de discutir se podemos referir ou pensar sobre esses 

objetos e se podemos postular a sua existência. Assim, vamos nos preocupar em investigar 

quais são as características de tais entidades e deixar outras questões para outro trabalho. Para 

tanto, primeiro vamos expor a solução de Parsons (1980), que consiste em separar os objetos 

que fazem parte do inventário ontológico em existentes e não existentes. Nessa separação os 

objetos ficcionais, claro, ficam na categoria dos não existentes. Além disso, Parsons divide as 

propriedades que objetos podem exemplificar em nucleares e extranucleares. Feito isto, 

vamos expor a teoria de Zalta (1983), que coloca de um lado objetos concretos e, do outro, 

objetos abstratos. Objetos abstratos, ainda, possuem uma relação diferente com propriedades 

da que objetos concretos possuem. Aqueles, não exclusivamente, codificam propriedades e 

estes, exclusivamente, exemplificam propriedades. 

Após analisar as duas teorias neo-meinonguianas mencionadas acima, vamos mostrar 

a teoria de van Inwagen, que restringe as propriedades que objetos ficcionais podem ter em 

                                                           
1
 Quine (1948/49) 

2
 Parte na qual normalmente são encaixados os objetos da ficção. 
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propriedades da crítica literária e propriedades de alta categoria. Por fim, vamos aceitar a 

distinção entre objetos concretos e objetos abstratos de Zalta e propor a identidade entre 

objetos ficcionais e conjuntos de propriedades. Desse modo, vamos postular um número 

menor de entidades em relação às teorias discutidas aqui, o que torna a nossa proposta 

quantitativamente mais parcimoniosa, apesar de ser possível olhar para ela como um modelo 

para a teoria de Zalta, pois a relação de pertencimento poderia explicar o que seria a relação 

pouco inteligível de codificação. 

O desenvolvimento da solução que vamos propor no terceiro capítulo teve forte 

inspiração da teoria de Zalta, tenta dar conta de algumas intuições de van Inwagen e no 

caminho para chegar ao resultado que alcançamos nos baseamos nas questões levantadas por 

Parsons. Por isso, pensamos que seria proveitoso expor essas três diferentes soluções antes de 

esboçarmos aquela que pensamos ser a mais econômica. Ainda, durante o desenvolvimento 

da nossa proposta, vamos comentar a teoria de Voltolini, com a qual concordamos em 

diversos pontos e a teoria de Thomasson, cuja metodologia vamos seguir. 

O que faremos após mostrar tentativas de fornecer um critério de identidade para 

objetos ficcionais é esboçar uma nova solução. Feito isto, vamos testar - ou pelo menos tentar 

testar - todas as consequências da nossa definição de objeto ficcional no quarto capítulo e 

depois, no quinto capítulo, iremos lidar com objeções à nossa proposta.  Outrossim, vamos 

argumentar que tais consequências são as que melhor se ajustam a uma definição consistente 

do que é um objeto da ficção. Dito de outra maneira, vamos defender que ao definirmos que 

um objeto ficcional é um conjunto de propriedades selecionadas por um autor e que este, 

assim, descobre o personagem
3
, teremos que forçosamente defender certas teses deriváveis 

dela, mostrar que elas formam um corpo de teses consistente e que esse corpo de teses é o 

que define esses objetos da melhor maneira até então. 

                                                           
3
 Vamos intercambiar os termos “personagem” e “objeto ficcional” aqui, pois consideramos que todo objeto 

da ficção é um personagem. 
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Adiantamos que a tese principal que irá nortear esse trabalho diz que existe uma 

relação de identidade entre objetos ficcionais e conjuntos de propriedades. Algo similar ao 

que Alberto Voltolini (2006) defendeu, mas a maioria dos autores presentes na nossa 

bibliografia (destacadamente Zalta 1983, Parsons 1979 e mesmo Thomasson 1999), não fez. 

Thomasson, apesar de lidar especificamente com objetos em questão aqui, não consegue dar 

uma definição tão fundamental e, consequentemente, tão precisa quanto a que pretendemos 

de fornecer aqui. 
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Capítulo 1 - Dois tipos de propriedades 

 

Neste capítulo vamos apresentar a teoria de Parsons (1979, 1980). A teoria dele teve 

importância fundamental para o renascimento das discussões em torno do meinonguianismo, 

que foi por onde começamos a nossa investigação acerca dos objetos ficcionais. Na primeira 

seção vamos apresentar a sua estratégia. Ela consiste basicamente em distinguir dois tipos de 

propriedades e dois tipos de objetos, a saber: nucleares e extranucleares e existentes e não-

existentes, respectivamente. Ainda na primeira seção, vamos mostrar como a Parsons 

reformula a teoria de Meinong a fim de não gerar paradoxos e inconsistências. Na segunda 

seção nos concentraremos na parte da sua teoria sobre a referência a objetos não-existentes. 

Já na última seção, o foco será nas especificidades da sua teoria quanto a objetos ficcionais. 

 

1.1 Aspectos gerais 

Quanto à estratégia que se utiliza da distinção entre tipos de propriedades, vamos 

apresentar a teoria de Parsons (1980). Terence Parsons defende, de um modo geral, que 

certos predicados representam propriedades nucleares e certos predicados representam 

propriedades extranucleares. Tal distinção faz parte de uma tese ontológica mais ampla que 

consiste em dizer que alguns objetos têm a propriedade da existência e outros não têm a 

propriedade da existência
4
. Ou seja, há objetos que não existem. É dessa forma que Parsons 

se posiciona no embate, guia das discussões em ontologia na filosofia analítica 

contemporânea, travado entre Russell (1905) e Meinong (1904). 

Parsons (op. cit.), assim como Zalta (1983), toma partido do lado meinonguiano do 

debate e, dessa forma, enxerga uma diferença entre ser e existir (“there is” e “to exist”). 

Meinong considerava que existiam modos de ser, a saber: existência, subsistência e não-

                                                           
4
 Como objetos ficcionais, por exemplo. 
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subsistência. Neste último modo se encaixam os objetos que estão para além do ser e do não 

ser. Para Zalta e Parsons, o quantificador existencial não significa “existe um x tal que”, mas 

“há um x tal que” e existir é uma propriedade de primeira ordem que é representada pelo 

símbolo “E!”, isto é, existência é um predicado de objetos. Portanto, podemos expressar que 

há coisas que não existem ou que algumas coisas não existem através da seguinte fórmula: 

∃x(~E!x). Sendo assim, o quantificador existencial não implica comprometimento ontológico, 

embora Parsons (ibid., p.24) tome como resultado do seu procedimento de decisão que 

existência está entre as propriedades extranucleares. 

No citado embate Meinong-Russell, os meinonguianos se posicionam de um modo 

que tenta evitar as contradições e paradoxos produzidos pela teoria da maneira que foi 

formulada por Meinong (ibid.). O meinonguiano que defende a separação entre propriedades 

nucleares e extranucleares vai endossar também que apenas propriedades nucleares podem 

fazer parte do critério de identidade de um objeto, i,e, apenas propriedades nucleares são 

caracterizadoras de um objeto. 

Mas, quais propriedades são nucleares e quais são extranucleares? Parsons fornece um 

critério que não nos parece bom (a saber, a sua intuição) para dizer quais propriedades são 

nucleares e quais são extranucleares. Assim, ele lista uma série de exemplos para dizer quais 

propriedades são nucleares, como: ser azul, ser alto, ser chutado por Sócrates, ter chutado 

alguém etc. Já para as extranucleares ele faz uma separação de categorias de predicados do 

tipo: 

“Ontológico que contém propriedades como: existir, ser mítico, ser ficcional. 

Modal que contém propriedades como: ser possível, ser impossível. 

Intencional que contém propriedades como: ser pensado por Meinong, ser adorado 

por alguém. 
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Técnico que contém propriedades como: ser completo, ser inconsistente.” (tradução 

nossa, 1979 p. 39) 

Tal distinção entre tipos de propriedades, assim como a distinção entre ser e existir 

(colocando esta propriedade como sendo de primeira ordem e aquela como tradução do 

quantificador existencial), também objetiva a dissolução dos citados paradoxos e 

contradições. Tomemos o problema da incompletude dos objetos não existentes: de acordo 

com a teoria de Meinong, para todo conjunto de propriedades nucleares C, há um objeto o 

cujas propriedades correspondem uma a uma às propriedades de C. Assim, há o objeto que 

possui a propriedade de ser azul e de ser redondo, pois há um conjunto de propriedades 

apenas com as propriedades de ser azul e ser redondo. Porém, se esse objeto é azul e é 

redondo, então ele possui a propriedade de ter apenas duas propriedades que não está no 

conjunto correlato desse objeto. Então, se ele possui a propriedade de ter duas propriedades 

(de ser azul e de ser redondo) ele possui três e não duas propriedades, o que gera o chamado 

paradoxo da incompletude. 

A solução de Parsons envolve dizer que as propriedades de ser azul e ser redondo são 

caracterizadoras do objeto. Elas são propriedades nucleares do objeto azul redondo, enquanto 

que a propriedade de ter apenas duas propriedades é uma propriedade extranuclear dele. 

Destarte, há objetos com uma e apenas uma propriedade nuclear, mas não há objetos com 

uma e apenas uma propriedade, pois o objeto que possui apenas a propriedade nuclear de ser 

redondo, também possui as propriedades extranucleares de ser incompleto e possuir apenas 

uma propriedade nuclear, pois para qualquer quantidade de propriedades nucleares n, um 

objeto possui a propriedade extranuclear de ter n propriedades nucleares
5
. É dessa forma que 

Parsons e outros adeptos da distinção entre tipos de propriedades evitam o paradoxo da 

incompletude. 

                                                           
5
 Para objetos completos falar numa quantidade n de propriedades é falar em um número infinito não 

enumerável de propriedades caso aceitemos propriedades negativas. 
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Outra acusação direcionada à teoria de Meinong é que ela viola a lei da não 

contradição, pois, segundo a teoria, existe um conjunto que contém as propriedades de ser 

montanha, ser de ouro e ser existente, mas que não corresponde a um objeto existente e isso 

implicaria que esse objeto fosse existente e não existente. Para resolver esse problema 

Parsons fornece duas alternativas. A primeira consiste em restringir quais tipos de predicados 

não podem ser relativos a propriedades nucleares, como os predicados extranucleares listados 

acima. Dito de outra forma: está interditado um objeto possuir, enquanto propriedade 

caracterizadora, qualquer uma das propriedades extranucleares acima. Dentre elas a 

existência. Portanto, não podemos incluir existência dentre as propriedades de um objeto 

como a montanha de ouro. 

A primeira solução citada acima é aparentemente ad hoc, mas há outra forma sugerida 

por Parsons, talvez ainda mais ad hoc, de resolver o problema, viz., através da assunção de 

propriedades diluídas (“watered-down”). Propriedades diluídas são contrapartes nucleares de 

propriedades extranucleares, ou seja, são versões mais fracas de propriedades extranucleares 

que podem ser exemplificadas nuclearmente. Dessa forma, a montanha de ouro existente 

possui a propriedade nuclear diluída da existência e, com isso, não é gerada nenhuma 

contradição a partir da correspondência entre o conjunto que contém as propriedades de ser 

montanha, ser de ouro e ser existente e o objeto não existente que é a montanha de ouro 

existente, porque tal objeto exemplifica a propriedade extranuclear de ser não existente e a 

propriedade nuclear diluída de ser existente. 

No entanto, esses não são os únicos pontos que podem gerar problemas para teorias 

meinonguianas. Parsons, por exemplo, tenta evitar que a partir da impossibilidade de certos 

objetos serem atuais (como: o círculo quadrado), possamos concluir a inconsistência de sua 

teoria. Para tanto ele defende que pelo menos alguns objetos não existentes
6
 não são 

                                                           
6
 Como no caso de objetos ficcionais sobre os quais estamos interessados aqui. 
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logicamente fechados. Um objeto o é logicamente fechado se e somente se para qualquer 

propriedade d logicamente derivável a partir das propriedades de o, o exemplifica d. Ainda, 

uma propriedade P é logicamente derivável de outra G, se e somente se, para todo objeto x, se 

x exemplifica P, então x exemplifica G. 

Negar a aplicação do fechamento lógico para objetos não existentes evita que objetos 

inconsistentes gerem contradições, como por exemplo: se imaginarmos um autor de uma 

história descuidado (ou que propositadamente queira confundir o seu leitor) que atribui a um 

personagem a propriedade P e mais adiante atribui uma propriedade que implique ~P, ou seja, 

uma contrária de P, então poderíamos derivar que esse personagem possui P e possui ~P. Isto 

significa que o personagem, de acordo com o princípio de explosão, possui toda e qualquer 

propriedade possível. Por isso, Parsons defende que pelo menos alguns objetos não existentes 

não obedecem ao princípio do fechamento. Outra maneira de evitar que a teoria de Parsons 

produza objetos inconsistentes é não permitir que propriedades negativas sejam propriedades 

nucleares de objetos não existentes. Assim, não poderíamos ter um objeto cujas propriedades 

caracterizadores fossem do tipo P e ~P. 

Aqui não iremos nos preocupar em esmiuçar os detalhes de cada uma das teses que 

apresentamos acima, mas queremos ressaltar que Parsons (idem, p 159) nos fornece um 

critério de identidade  que pode ser resumido da seguinte maneira: 

x = y ⟷ x e y possuem as mesmas propriedades nucleares. 

 

1.2 Referência a ficções 

Agora vamos nos concentrar na exposição da teoria de Parsons quanto à referência 

(1979) e na sua concepção sobre ficções (1980, cap. 7). O ponto de partida de Parsons (1979) 

é que o nosso comportamento ao referir a um objeto não existente
7
 é diferente de quando 

                                                           
7
 Referir a um objeto da ficção por exemplo. 
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falhamos ao tentar referir. Claramente ele está assumindo que existem casos de falha de 

referência e casos de referência a não existentes e vai explicar que há essa diferença com base 

nos modos como reagimos diante do que ele supõe serem situações diferentes. Vejamos os 

exemplos que ele expõe usando uma história com três falantes, a saber, A, B e um outsider: 

Primeiro um caso de falha na referência (que daqui pra frente chamaremos de (1)): 

(1) A: “O homem na porta me parece bastante abestalhado.” 

Outsider: “Mas não há nenhum homem na porta.” 

A olha novamente para na porta e diz: “Pensei que tivesse alguém. Enganei-me.” 

B: “Ele parecia com o chefe do departamento?” 

A: “Quem?” 

B: “O homem que estava na porta.” 

A: “Não tinha nenhum homem lá. Eu cometi um erro.” 

B: “Certo, ele não existe, mas ele estava lá, não estava?” 

A: “Olhe, eu achei que estava falando sobre alguém que existia, mas eu estava errado. 

Eu não estava falando sobre ninguém, portanto eu não posso te dizer como ‘ele’ era porque 

não existe um ‘ele’ tal qual eu possa descrever.” (1979, pp. 36,37) 

Nesse caso, Parsons defende que é um exemplo no qual o sujeito A falhou ao tentar 

referir. 

Agora vamos ver um caso no qual A refere a um objeto que não existe, que daqui pra 

frente chamaremos de (2): 

(2)  A: “O unicórnio que eu sonhei na noite passada me parecia abestalhado.” 

Outsider: “Unicórnios não existem, assim, não é possível que exista algo que seja o 

unicórnio que você sonhou na noite passada.” 

A: “Qual é, não é um unicórnio real, é o unicórnio que eu sonhei na noite passada.” 
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B: “Ele se parecia com o chefe do departamento?” 

A: “Não, na verdade ele se parecia com meu cabelereiro.” (1979, p. 37, tradução 

nossa) 

Nessa segunda história, A afirma que descreve um objeto e refere-se a ele, mas tal 

objeto não existe. A diferença fundamental entre esses dois exemplos para Parsons é a 

intenção de quem profere a sentença. No primeiro caso A diz que queria referir a um homem 

existente e, no segundo, A sabe que o unicórnio que ele sonhou não existe
8
 e mesmo assim 

fala sobre ele. Ou seja, refere-se ao unicórnio do seu sonho. Na história (1) o objeto ao qual A 

se refere é representado pela seguinte fórmula: (ιx) (Hnx ∧ Pnx ∧ E!ex) Bn, onde ι é um 

operador que significa “o tal que”, i.e., a fórmula representa uma descrição definida; Hn é a 

propriedade nuclear de ser homem, Pn a propriedade nuclear de estar na porta; E!ex a 

propriedade extranuclear de existir; e Bn a propriedade nuclear de ser abestalhado. Apesar de 

A em (1) não dizer “o homem existente na porta me parece abestalhado”, está claro na 

intenção dele que ele queria se referir a um homem existente e implicitamente atribuiu 

existência
9
 ao objeto ao qual ele queria se referir. 

Já em (2), A apenas atribui ao objeto ao qual ele gostaria de se referir as propriedades 

de ser unicórnio, de ter sonhado com ele, de ser abestalhado e posteriormente a propriedade 

de ser parecido com seu cabelereiro
10

. Assim, em (1) A tem a intenção de referir a um objeto 

existente e em (2), não. Por isso dissemos que a diferença fundamental está na intenção do 

falante de atribuir existência ou não ao objeto que ele pretende referir.
11

 Isso fica claro no 

seguinte trecho: “if (ιx)φ refers to an object, then a sentence of the form (ιx)φF will be true if 

the object referred to has the property F, and false if it lacks the property. (It doesn’t matter 

                                                           
8
 Por isso ele quer se referir mesmo que o objeto não exista. 

9
 Existência extranuclear em vez de existência diluída. 

10
 A propriedade de ser parecido com o cabelereiro dele, de ser abestalhado e de ser o unicórnio com o qual 

ele sonhou, parecem ser propriedades exemplificadas pelo unicórnio.  
11

 Algo que Donnellan (1966) mostrou ser um erro no caso de referencia por meio de descrições definidas, 
como (1) e (2). Para Donnellan podemos referir a um objeto mesmo que não atribuamos corretamente as 
propriedades que ele tem, como é o caso do homem bebendo champanhe.  
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here whether F is nuclear or extranuclear).” (1979, p, 41) Nesse caso se a descrição refere, 

então a frase que atribui uma propriedade ao indivíduo descrito será verdadeira se o objeto 

possui a propriedade a atribuída a ele. Note que, como mostrou Donnellan (1966), a descrição 

nem mesmo precisa conter as propriedades possuídas por x. 

Referir por meio de descrições definidas não implica a atribuição das propriedades 

corretas, enquanto que descrever, sim. Portanto, referir por meio de descrições definidas tem 

mais a ver com fazer com que o ouvinte saiba sobre o que o falante está tendo a intenção de 

referir. Em (1) B pergunta corretamente se o homem parecia com o chefe do departamento, 

pois A formou a imagem de algum homem para ter achado que havia alguém na porta e que 

ele parecia abestalhado. Nesse caso há referencia, pois há um ajustamento entre o objeto ao 

qual B tentou referir e o objeto que ao qual A efetivamente referiu. Isto não acontece quando 

A fala do homem na porta, pois ele tenta referir a um objeto e o outsider e B entendem como 

sendo outro objeto por não verem o homem na porta ao qual A tenta referir. Essa é uma 

consequência da tese de Meinong. Para ele e seus seguidores, qualquer ato mental ou 

referencial é dirigido a algum objeto
12

. 

Quando ocorre de a descrição do falante, que era (ιx) (Hnx ∧ Pnx ∧ E!ex) em (1), não 

se ajustar à descrição que o ouvinte compreende, que foi (ιx) (Hnx ∧ Pnx ∧ Inx) em (1), então 

ocorre erro na referência
13

, onde In representa a propriedade nuclear de ser uma imagem 

produzida na mente de A. Já, em relação à sentença que atribui incorretamente uma 

propriedade ao referente, Parsons diz não saber como fica o valor de verdade. Ele diz que 

                                                           
12

 Cf. Berto e Priest (2014) e Salis (2013). 
13

 Aqui nota-se qual o sentido da crítica de Russell que dizia que não havia falha na referência na teoria de 
Meinong, porque mesmo ao falhar em referir ao objeto que se intenta (o homem na porta com localização 
espaciotemporal), acabamos por referir a outro objeto (o homem na porta formado por um erro de 
processamento do meu cérebro). 
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será uma sentença não verdadeira, mas não sabe se ela é não verdadeira por ser falsa ou não 

verdadeira por não ter valor de verdade
14

. 

 

1.3 Parsons sobre objetos ficcionais 

Agora vamos tratar das particularidades da concepção de Parsons quanto a objetos 

ficcionais. No capítulo 7 de Nonexistent Objects, Parsons anuncia que irá tratar de certos 

tipos de objetos ditos não existentes (como objetos de sonhos e objetos das artes visuais) se 

concentrando majoritariamente nos objetos ficcionais. Na primeira seção denominada “’In 

the story...’” ele basicamente assume uma tese que mereceria uma defesa muito mais 

cuidadosa. Vale ressaltar que existem críticas bastante convincentes a ela como as de 

Sainsbury (no prelo) e Sainsbury e Wiggins (1999). Tal tese consiste em afirmar que o 

operador intensional “(Na história)” inserido na linguagem que compõe o sistema lógico de 

Parsons serve para dar sentido a frases como “Na história φ ocorre”, onde φ é uma atribuição 

de propriedades qualquer feita pelo autor de uma história, como: “No dia seguinte ninguém 

morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma 

perturbação enorme...” (Saramago, 2005). Com essa frase que Saramago inicia “As 

intermitências da morte” ele atribui aos personagens do livro a propriedade de não terem 

morrido no dia seguinte. Por um lado, se formalizarmos esse primeiro período da frase citada 

acima como uma descrição de um fato, teremos algo incompleto caso não seja dito ou 

expresso através do contexto de qual dia se está falando
15

. Por outro lado, teremos, caso não 

haja restrição do quantificador universal, uma frase falsa, pois não é verdade que tenha 

havido um dia na história recente da humanidade no qual ninguém tivesse morrido. Porém, se 

inserirmos o operador “Na história”, a frase seria verdadeira e a fórmula seria a seguinte: 

                                                           
14

 Indicando que aceita a violação do princípio do terceiro excluído. Existem pelo menos três valores de 
verdade, a saber, o verdadeiro o falso e nem verdadeiro nem falso. 
15

 Algo que aceitamos quanto a ficções, mas não quanto a ocorrências de fatos no mundo. 
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(Na história I) ∀x (Px ⟶ ~Mx) 

Onde I é o romance “As intermitências da morte”, P é a propriedade de ser uma pessoa dessa 

história e M é a propriedade de ter morrido no dia seguinte. Destarte Parsons defende que 

quando dizemos que Sherlock Holmes é um detetive, estamos dizendo que nas histórias de 

Conan Doyle Sherlock Holmes é um detetive. 

A partir de sentenças construídas nos moldes da fórmula acima contendo o operador 

intensional
16

 é que o leitor extrai proposições verdadeiras de uma história. Assim, o que ele 

chama de “leitor normal atento” (1980, p. 175) constrói uma narrativa que vai se expandindo 

ao longo da leitura e no final produz o que ele chama de “narrativa máxima”. Isto é, ele 

coloca a perspectiva do leitor como algo que gera proposições verdadeiras por meio do que 

chama de “extrapolação da história”. Esse processo consiste na construção de sentenças ou 

proposições
17

 do ponto de vista do leitor a partir das sentenças escritas pelo autor e se divide 

em três partes, a saber: “(a) Tipicamente, na medida em que uma sentença é lida, ela é 

adicionada à narrativa; (b) Tipicamente, muitas outras sentenças (que não as lidas) são 

adicionadas também; (c) Frequentemente sentenças são removidas da narrativa.” (p. 176. 

Tradução e parênteses nossos). 

O processo que ocorre quando lemos uma história parece mesmo poder ser resumido 

a esse descrito acima. Mas, para nós aqui, isso não é uma evidência para defender que a 

história é construída a partir do ponto de vista do leitor. Além de tal processo, Parsons 

defende algumas outras teses como, por exemplo: que a extrapolação das sentenças escritas 

nas histórias não pode ser limitada a derivações lógicas das sentenças das histórias, pois, 

assim, adicionaríamos sentenças indesejadas e deixaríamos de adicionar outras cruciais para o 

entendimento da história. Afinal, a interpretação de um texto envolve crucialmente o contexto 

e, segundo Parsons (1980, p.176 et seq.), é isso que nos faz compreender a narrativa porque o 

                                                           
16

 Assim como variações de re dela, como: ∃x (Na história) φ 
17

 Parsons (p. 180) se diz não satisfeito com nenhum dos dois termos, mas diz não ter um melhor. 
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que é verdadeiro na história é verdadeiro em função da narrativa máxima que o leitor 

constrói. 

Dentre os objetos envolvidos no processo de construção da narrativa máxima está um 

estoque de personagens. Tal estoque é construído a partir de sentenças que respeitem a 

seguinte fórmula: (Na história) x é tal e tal, onde a variável é substituível por um nome de um 

personagem. Um personagem pode ser nativo ou imigrante. Segundo Parsons: “a character 

native to (created in) a history have all and only those nuclear properties attributed to them in 

the history” (1980, p. 183). Ou seja, personagens imigrantes têm propriedades além daquelas 

que são atribuídas a eles nas suas histórias. Não obstante, esse critério exclui a possibilidade 

de se construir uma história na qual seu autor atribua propriedades extranucleares. Isso 

limitaria a criatividade dos autores de histórias ficcionais, a não ser que sejam admitidas as 

propriedades nucleares diluídas. Além disso, podemos levantar uma questão sobre se autores 

que importam personagens de outras histórias estão ampliando as propriedades do 

personagem original. Isso também vale para objetos concretos importados para histórias 

ficcionais. Por exemplo, Londres não é habitada por nenhum detetive chamado “Sherlock 

Holmes”, mas se assumirmos que ela é um objeto imigrante nas histórias de Holmes, então 

teríamos que dizer que ela passou a ter essa propriedade a partir do momento que Doyle 

atribuiu tal propriedade. Uma alternativa para a tese de que existem personagens nativos e 

imigrantes, segundo Parsons (idem., p. 57), é a tese de que existem objetos substitutos em vez 

de imigrantes. Por exemplo: Existe um objeto que substitui Londres nas histórias de Sherlock 

Holmes em vez de ser a própria Londres que migrou para tais histórias. Mais à frente, na 

seção 4.1, vamos criticar a distinção entre personagens nativos e imigrantes e, 

consequentemente, a tese de que existem objetos substitutos. 

Outro dado importante sobre objetos ficcionais está relacionado à incompletude deles. 

Ser um objeto incompleto consiste em ser um objeto indeterminado quanto a alguma 
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propriedade e isso fere o princípio do terceiro excluído. Ou seja, temos um terceiro valor de 

verdade além do verdadeiro e do falso, viz. o indeterminado. Sherlock Holmes, por exemplo, 

não é determinado quanto a ter ou não um verruga nas costas, isto é, ele nem tem uma 

verruga nas costas nem não tem uma verruga nas costas. Ainda, segundo Parsons, alguns 

objetos são radicalmente incompletos enquanto outros são não-radicalmente incompletos. A 

noção que demos antes define objetos não-radicalmente incompletos, já objetos radicalmente 

incompletos são aqueles que têm pelo menos uma propriedade da forma P e ~P. Sherlock 

Holmes não tem a propriedade de não ter um verruga nas costas e não ter uma verruga nas 

costas, ele é indeterminado quanto às duas. Outrossim, objetos radicalmente incompletos são 

impossíveis no sentido de que não podem ser reais, mas isso não quer dizer que apenas 

objetos radicalmente incompletos são impossíveis de serem reais. Um objeto ficcional que 

possua P e uma contrária de P (um propriedade que implique ~P) não é radicalmente 

incompleto, mas é impossível de ser real também. 
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Capítulo 2 - Tipos de predicação 

 

No presente capítulo vamos expor duas teorias que concordam com a distinção entre 

dois tipos de relação entre objetos e propriedades, mas que concorrem quanto ao 

desenvolvimento desta tese. Na seção 2.1 vamos reconstruir, em linhas gerais, a teoria de 

Zalta. Em 2.1.1 vamos mostrar o seu critério de identidade. Já na subseção 2.1.2 vamos ver 

como ele mantém a consistência e a teoria longe de paradoxos. Depois, na subseção 2.1.3, 

falaremos das especificidades da teoria de Zalta em relação a objetos ficcionais. Por fim, 

trataremos da teoria de van Inwagen na seção 2.2. 

 

2.1. - Zalta: 

 Nesta seção vamos falar sobre a teoria que distingue dois tipos de predicação, isto é, 

duas maneiras distintas que diferentes tipos de objetos têm de se relacionar com propriedades. 

Atualmente essa é a teoria mais aceita em comparação a que distingue dois tipos de 

propriedades. As teorias neo-meinonguianas mais claras são a de Parsons (1980) e a de Zalta 

(1983). Na seção anterior expusemos a primeira e agora vamos expor a segunda. 

 A teoria metafísica fundamental de Zalta (idem) diz, em resumo, que existem objetos 

abstratos. A partir dos princípios de investigação e explicação ele pretende mostrar as 

condições de existência e de identidade de tais objetos. Os princípios mencionados são os 

seguintes: (a) filósofos supostamente descreveram (ou descobriram) certas entidades que 

fazem parte da estrutura ontológica do mundo e (b) se certos termos da linguagem denotam o 

que quer que seja, eles devem denotar as citadas entidades que constituem a estrutura 

ontológica do mundo. A partir desses dois princípios Zalta extrai o que ele chama de dados. 

Dados são sentenças da linguagem natural que, para usar um termo na moda, intuitivamente 

nós tomamos como verdadeiras. Exemplos de enunciados sobre os quais intuímos o valor de 
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verdade são: existe um único mundo atual; o quadrado redondo é quadrado; Papai Noel não 

existe; Sherlock Holmes é um detetive; Sherlock Holmes é uma personagem ficcional. 

 Como qualquer teoria científica ou filosófica necessita da postulação de certas 

entidades básicas. Zalta (idem) postula categorias ontológicas básicas, a saber: relações, 

indivíduos e propriedades. Ele defende que certos objetos apenas exemplificam propriedades 

e outros, além de exemplificarem, codificam propriedades. De acordo com a linguagem do 

seu sistema, a fórmula atômica “aF” significa que o objeto a codifica a propriedade de ser F e 

a fórmula atômica “Fa” significa que o objeto a exemplifica a propriedade de ser F. Isto é, 

quando dizemos que um objeto a é um F, ou estamos dizendo que a exemplifica ser um F ou 

que a codifica ser um F. Dito de outra forma, “Fa” é verdadeira se e somente se o objeto 

denotado por “a” exemplifica a propriedade denotada por “F” e “aF” é verdadeira se e 

somente se o objeto denotado por “a” codifica a propriedade denotada por “F”. Ademais, 

codificação é uma relação que apenas objetos abstratos podem ter com propriedades, ou seja, 

apenas objetos abstratos, quando substituem x em uma fórmula do tipo xF, nos dão algo 

verdadeiro. 

 Objetos concretos não codificam propriedades, apenas exemplificam 

(E!x⟶~(∃F)xF), i.e., se x existe concretamente, então não existe uma propriedade F tal que 

x codifique F. Se Zalta concedesse que objetos concretos pudessem codificar propriedades, a 

distinção perderia sentido, pois a intenção da teoria é distinguir justamente as diferentes 

relações que objetos concretos e abstratos possuem com propriedades ou o tipo especial de 

relação que objetos abstratos possuem com as suas propriedades constitutivas. Afinal, Pégaso 

não é um cavalo no mesmo sentido que Baloubet du Rouet
18

 é cavalo. O que não quer dizer 

que objetos abstratos não exemplifiquem propriedades. Sherlock Holmes, por exemplo, 

exemplifica a propriedade de ser incompleto e, por outro lado, codifica as propriedades de ser 

                                                           
18

 O famoso cavalo de Rodrigo Pessoa que refugou três vezes nas olímpiadas de 2000. 
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um detetive e a de ter resolvido um caso c, onde c é um caso qualquer que Doyle tenha 

atribuído a resolução a Sherlock Holmes. 

 A intuição que temos quanto a Pégaso não ser cavalo da mesma maneira que Baloubet 

é explicada pela diferença no tipo de relação que esses objetos possuem com as suas 

propriedades e a diferença entre os tipos de relação talvez se explique pela diferença entre os 

tipos de objetos. Pégaso é um objeto não localizável no espaço-tempo, enquanto Baloubet é 

um objeto localizável
19

 no espaço-tempo. A codificação da propriedade de ser cavalo não tem 

as mesmas implicações que a exemplificação dessa mesma propriedade. Exemplificar ser 

cavalo implica, por exemplo, que o indivíduo que possui essa propriedade seja filho de um 

cavalo fêmea e de um cavalo macho. O mesmo não podemos concluir do indivíduo que 

codifica essa propriedade. 

O poder explicativo da teoria de Zalta (op. cit.) é baseado na ideia de que a visão 

correta sobre o problema dos objetos abstratos
20

 consiste em distinguir duas relações que 

objetos possuem com propriedades em vez de distinguir dois tipos de propriedades. Porém, 

não é apenas baseado nisso. Ele também se baseia na ideia de que existem dois tipos de 

objetos, a saber: abstratos e concretos, em vez de existentes e não existentes, como faz 

Parsons (1980). Objetos abstratos são aqueles que falham em exemplificar existência e, 

assim, ele define ser concreto em termos de exemplificação da propriedade de existir. Se x é 

abstrato, então x não exemplifica a propriedade de ser existente ou x exemplifica a 

propriedade de não existir. Isso não quer dizer que x não possa codificar a propriedade de ser 

existente. 

Se Pégaso não é cavalo no mesmo sentido de Baloubet então é possível que ele 

predique mais fracamente a propriedade de ser cavalo do que Baloubet e assim vemos o 

porquê de Zalta propor que a codificação é uma relação mais fraca que a exemplificação. 

                                                           
19

 Não somente localizável, como atualmente localizado (caso tenha existência espaço temporal). 
20

 Ou não existentes para Parsons (1980). 
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Assim como Parsons pensa que propriedades nucleares são propriedades constitutivas, 

propriedades codificadas por objetos também são propriedades constitutivas. 

Zalta (1980, p 12) preserva a intuição meinonguiana de que há um objeto para cada 

conjunto de propriedades nucleares com um novo axioma de compreensão, viz., para 

qualquer conjunto de propriedades há um objeto abstrato que codifica apenas as propriedades 

correspondentes àquele conjunto. Tal axioma de compreensão
21

 é representado pela seguinte 

fórmula: 

∃x(A!x & ∀F(xF ↔ ϕ)) 

Onde A!x significa que x é um objeto abstrato e ϕ representa uma condição sobre 

propriedades
22

. Dessa forma o objeto azul e redondo é um objeto abstrato que codifica as 

propriedades constitutivas de ser azul e de ser redondo. ϕ é uma condição sobre propriedades 

que pode ser, por exemplo, ‘F = Q ∨ F = R’, onde Q é a propriedade de ser quadrado e R a 

propriedade de ser redondo. Assim, o axioma de compreensão estabelece a existência do 

objeto que codifica as propriedades de ser quadrado e de ser redondo. Lembrando que, nesse 

ponto, existência está aqui no sentido lógico do termo (traduzida pelo quantificador 

existencial) e não no sentido de ser uma propriedade de indivíduos (traduzida por E!). 

2.1.1 – O critério de identidade 

Começamos explicando a teoria de Zalta em termos de conjuntos por uma questão de 

clareza, mas ele decerto quer explicar sua teoria usando a linguagem da lógica de segunda 

ordem e não usar as noções de conjunto e de relação de pertencimento a um conjunto, pois 

prefere manter-se neutro sobre o status ontológico de tais entidades matemáticas. Zalta quer 

                                                           
21

 Esse axioma de compreensão vale para objetos, mas é também um axioma para relações, a saber: para toda 
e qualquer condição de exemplificação sobre objetos exprimível na linguagem, existe uma relação que é 
exemplificada por apenas aqueles objetos que satisfazem tal condição. 
22

 Zalta (1995, p. 3) utiliza “condição sobre propriedades sem xises livres” e não ”conjunto não vazio de 
propriedades” porque ele não quer ou não precisa se comprometer com conjuntos. Conjuntos de 
propriedades não podem exemplificar as propriedades que são seus elementos, pois nenhum conjunto de 
conjuntos pode ser um elemento de um de seus membros, mas pelo menos um objeto abstrato pode 
exemplificar todas as propriedades que ele codifica, qual seja: o objeto que codifica a não existência. 
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se comprometer apenas com dois tipos ontológicos: indivíduos e relações, além dos já 

mencionados dois tipos de predicação. É a partir disso que ele define o conceito de 

identidade. Dois indivíduos são iguais (i) se e somente se eles são objetos não abstratos e 

exemplificam as mesmas propriedades, isto é, eles são e-idênticos (x =e y). Onde =e é o 

símbolo para identidade entre objetos concretos (que possuem a propriedade representada por 

E!). Também, dois indivíduos são iguais (ii) se e somente se eles são objetos abstratos e 

codificam as mesmas propriedades. Em termos formais, temos: 

x = y ↔ x =e y v (A!x ∧ A!y ∧ ∀F (xF ↔ yF)) 

Também é consequência do esquema que há um objeto que não codifica propriedades, 

qual seja: o objeto vazio. Assim como há o objeto que codifica todas as propriedades; o 

objeto universal. Outrossim, temos em Zalta um critério de identidade para propriedades que 

dispensa aquele que afirma o seguinte: propriedades são iguais se e somente se, 

necessariamente, elas possuem as mesmas instâncias, i.e., se e somente se, necessariamente 

são exemplificadas pelos mesmos objetos. Esse critério não funciona porque temos caso de 

propriedades numericamente distintas que possuem as mesmas instâncias. 

Enfim, qual é o critério de identidade para propriedades de Zalta? O seu critério de 

identidade diz que duas propriedades são iguais se e somente se, necessariamente, elas são 

codificadas pelos mesmos objetos, i.e., F = G =df □∀x(xF ↔ xG). Novamente, Zalta não 

precisa de um símbolo primitivo para identidade
23

, pois a noção de identidade é redutível às 

noções primitivas da sua teoria. Tal critério nos parece funcionar bem, pois não há uma 

propriedade tal que ela não seja codificada por um objeto. Em contrapartida, há propriedades, 

ou pelo menos uma conjunção de propriedades, tal que elas não sejam exemplificadas por um 

objeto. 

2.1.2 – Evitando paradoxos e inconsistências 

                                                           
23

 =df significa que o símbolo de identidade está sendo definido. 
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Agora vamos ver como essa tese resolve os paradoxos que, segundo Russell (1905), 

são gerados pela teoria de Meinong. Primeiramente vamos ver o caso do conjunto de 

propriedades que corresponde ao objeto que é azul e redondo. Se esse objeto possui as 

propriedades constitutivas de ser azul e ser redondo, então ele codifica a propriedade de ser 

azul, a propriedade de ser redondo e todas as propriedades deriváveis de codificar a 

propriedade de ser azul e redondo. Destarte, o objeto que codifica a propriedade de ser azul e 

codifica a propriedade de ser redondo possui (exemplifica) a propriedade de ter quantas 

propriedades sejam deriváveis de codificar as propriedades de ser azul e ser redondo, sejam 

elas quantas e quais forem. Daí, podemos dizer que o objeto que codifica as propriedades de 

ser azul e redondo é indeterminado em relação à codificação de algumas propriedades
24

, mas 

não em relação à exemplificação, pois para toda e qualquer propriedade P, ou o objeto azul e 

redondo exemplifica P ou exemplifica não P. Por exemplo: tal objeto exemplifica as 

propriedades de não exemplificar nem codificar uma forma, não exemplificar uma cor, não 

ter localização espaciotemporal, etc. 

Quanto à acusação de que as teorias meinonguianas violam a lei da não contradição, a 

saída de Zalta é dizer que objetos abstratos que codificam propriedades contrárias
25

 ou 

contraditórias não geram contradições porque eles não exemplificam tais propriedades, eles 

possuem uma relação mais fraca com tais propriedades. Portanto, o quadrado redondo não é 

nem quadrado nem redondo, pois não exemplifica nem ser quadrangular nem ser circular. No 

caso da montanha de ouro existente, ela não seria existente e não existente ao mesmo tempo. 

A montanha de ouro existente codifica as propriedades de ser montanha, ser de ouro e ser 

existente, mas exemplifica a propriedade de ser não existente, já que a definição de ser 

existente enquanto predicado de indivíduos (E!) de Zalta é ser passível de localização no 

                                                           
24

 É bom notar que há uma diferença importante entre ser indeterminado quanto a alguma propriedade 
particular, como: ser vermelho, ser redondo, etc. e ser indeterminado quanto a alguma propriedade geral, 
como: ter uma cor, uma forma, etc. O sentido de indeterminação que é ser um objeto incompleto é o 
segundo. 
25

 Que implicam propriedades contraditórias. 
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espaço e no tempo, algo que um objeto que codifique propriedades, como a montanha de 

ouro existente, não pode ter. Isto é, se um objeto codifica a propriedade da existência, não 

apenas implica que o objeto não exemplifique a existência (o que evita paradoxo), como ele 

necessariamente exemplifica a não existência (~E!x). 

Outra questão importante versando sobre o mesmo ponto está relacionada ao 

fechamento lógico. Vamos distinguir incompletude e fechamento lógico seguindo a 

interpretação de Maria Reicher (2006). Se um objeto é logicamente fechado, não implica que 

ele seja completo. Para Reicher, o objeto que codifica a propriedade de ser azul, codifica 

todas as propriedades logicamente deriváveis de exemplificar ser azul. Isso não significa que 

o objeto que codifica a propriedade de ser azul, codifique ter uma forma nem ter uma 

localização no espaço e no tempo. Se o objeto azul codifica as propriedades deriváveis da 

propriedade de ser azul, então ele, talvez, codifique a propriedade de ter uma cor, mas isso 

não implica que ele tenha uma localização espaciotemporal ou tenha uma forma. Dito de 

outra maneira, o objeto azul codifica todas as propriedades logicamente deriváveis de 

exemplificar ser azul (caso haja alguma), como também exemplifica todas as propriedades 

deriváveis de codificar a propriedade de ser azul. Daí, ele seria um objeto logicamente 

fechado, embora seja um objeto incompleto. Afinal, ele possui todas as propriedades 

derivadas de ser azul e é indeterminado quanto a codificar um número infinito de 

propriedades, como: ter uma forma, ter uma localização no espaço e no tempo, refletir certa 

frequência de onda etc. 

 Daqui concluímos que Zalta se mantem neutro quanto às derivações lógicas de ser 

azul, ser quadrado ou se redondo. O ponto é que o objeto obedece às leis da lógica. Do fato 

de um objeto ser azul não podemos derivar logicamente que ele possui uma forma. Tal 

derivação é material, portanto quando Reicher fala da ambiguidade do termo “ter”, ela está 

ressaltando que: o objeto exemplifica as propriedades derivadas logicamente de ter a 
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propriedade de ser azul (quando “ter” significa codificar); mas não quer dizer que o objeto 

azul codifica as propriedades deriváveis de ter (quando “ter” significa exemplificar) a 

propriedade de ser azul, pois tal objeto não pode exemplificar a propriedade de ser azul. 

Assim, concluímos que é um resultado da teoria de Zalta que todo objeto não logicamente 

fechado é incompleto, embora nem todo objeto incompleto seja logicamente não fechado. 

 Outro exemplo que podemos mencionar envolve sentenças da linguagem natural que 

quando traduzidas para uma linguagem formal, aparentemente nos proveem a geração de 

paradoxos. Vejamos o seguinte caso: a sentença “o número primo par maior que dois não é 

ímpar” deve ser tradicionalmente traduzida por “∃x (ιx(Px ∧ Dx ∧ Ex) ~Ix)”, i.e., o x tal que 

é par, que é maior que dois e que é primo tem a propriedade de não ser ímpar; tomando P 

como ser primo, D maior que dois, E como ser par e I como ser ímpar. Assim, temos que um 

objeto que não possui denotação como o número primo par maior que dois exemplifica uma 

propriedade e isso ninguém parece estar disposto a aceitar. Por outro lado, temos uma regra 

da matemática que nos diz (∀x (Ex ⟷ ~Ix)), outra que postula ~∃x (Px ∧ Dx ∧ Ex) e uma 

regra lógica que diz ∀x (ϕx ∧  x ⟶ ϕx), onde  e ϕ representam fórmulas bem formadas. 

A teoria meinogiana chamada de ingênua tenderia a dizer que há um objeto cujas 

propriedades são ser primo, ser par e ser maior que dois. No entato, a teoria de Zalta
26

, 

pretensamente desambiguadora do termo “ter” quanto a propriedades, resolve isso da 

seguinte maneira: a descrição “o número primo par maior que dois” tem denotação se 

considerarmos que há um objeto que codifica as propriedades de ser primo, de ser par e de ser 

maior que dois. Portanto, tal objeto que satisfaz tal condição de propriedades codifica a 

propriedade de ser não ímpar. 
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 Cf. Zalta (1980, cap. 2, sec. 2). 
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2.1.3 – Zalta sobre objetos ficcionais 

Daqui até o final dessa seção vamos expor a teoria de Zalta (1983; 2003) no que toca 

os objetos ficcionais. Por razões óbvias ele defende que são objetos abstratos, ou seja, objetos 

necessariamente não concretos.  A noção do que é uma ficção pode ser explicada em termos 

das noções de história, autor e personagem. Uma história é ontologicamente dependente de 

um autor e um autor precisa ser um objeto que possua existência espaciotemporal. Portanto, 

há o que vamos chamar, seguindo Thomasson (1999), de dependência histórica na relação de 

autoria. Para Zalta (1983, p. 91) histórias codificam apenas propriedades vácuas, assim como 

mundos possíveis (Zalta, 1983, p. 77). Uma propriedade vácua é aquela construída a partir de 

uma proposição. Elas não são atribuídas a objetos. Exemplos de propriedades vácuas são: ser 

o caso que Dilma é a presidente do Brasil, ser o caso que Sherlock Holmes é detetive, etc. 

Mundos possíveis, necessariamente, ou codificam essas propriedades ou a sua negação e isso 

é algo que difere mundos possíveis de histórias. Histórias não são necessariamente maximais 

nem consistentes, enquanto mundos possíveis os são. 

 A ideia de Zalta de que existe uma relação entre autor e história, consequentemente 

entre autor e personagens
27

, não o compromete com a concepção criacionista ou 

artefatualista. Uma das consequências do artefatualismo é a tese de que pelo menos um tipo 

de objeto abstrato passa a ter existência a partir de certo momento. Ou seja, pelo menos 

algumas entidades abstratas possuem uma localização no tempo ainda que seja impossível 

que elas possuam uma localização no espaço-tempo, viz., certas entidades abstratas não 

possuem existência ad eternum. Zalta, de maneira similar a Parsons (1980, p.188), considera 

que a autoria faz com que os objetos abstratos se tornem ficções a partir dos atos de um autor. 

Ou seja, a autoria faz com que um indivíduo passe a exemplificar a propriedade de ser 

ficcional. 
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 Assim como nós ele considera que qualquer objeto ficcional de uma história é um personagem. 
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 As proposições que as histórias codificam, para Zalta, são traduzíveis para a 

linguagem formal precedidas do operador (De acordo com a história), i.e., “a given story z is 

just that abstract object which encodes exactly the properties F which are constucted out of 

propositions true according to the story” (Zalta, 1983, p. 91). Daí, concluímos que 

personagens também possuem propriedades atribuídas a eles nesses mesmos moldes. A 

diferença é que em vez de codificar propriedades de acordo com a história, eles exemplificam 

propriedades de acordo com a história. Isso nos leva novamente à distinção entre personagens 

nativos e personagens imigrantes de uma história, pois o operador (De acordo com a história) 

não nos compromete com a atribuição de exemplificação de uma propriedade a um objeto 

espaciotemporalmente existente. Não obstante, apenas personagens abstratos podem ser 

personagens nativos de alguma história. 

 O critério para definir o que é um personagem nativo gera o critério para definir o que 

é um objeto ficcional. Vejamos: um personagem é nativo de uma história se e somente se ele 

é originado naquela história. Um personagem x é originado em uma história se e somente se x 

e um objeto abstrato que é personagem de uma história e não é personagem de nenhuma outra 

história anterior. Portanto, x é um objeto ficcional se e somente se ele é um personagem 

nativo de alguma história. Londres não é ficcional nas histórias de Sherlock Holmes porque 

ela não é um personagem nativo delas e, assim, claramente ela não é um personagem 

ficcional como Sherlock Holmes é. 

 Além do critério que usa o operador (De acordo com a história), Zalta fornece mais 

um, aparentemente supérfluo dado o primeiro, critério de identidade para ficções, a saber: 

quando um personagem é nativo de uma história ele codifica as propriedades que ele 

exemplifica de acordo com a história que o originou. 

 Uma pista que temos para dizer que uma solução dispensa a outra vem do próprio 

Zalta: 
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Frequently, there are contexts in which is acceptable to drop the prefix and just use the 

remainder of the sentence. We can think of the resulting sentence ‘Raskolnikov is a 

student’, ‘Holmes is a detective’, as true if we suppose that the English copula ‘is’ can be 

read as ‘encodes’ (…) In the context of the story operator, that data must be translated as 

an exemplification predication. Outside such a context, they must be understood as 

enconding  predication.  

 (Zalta, 1983, p. 95) 

 

 Pensamos que em vez de introduzir um novo operador, Zalta poderia simplesmente 

manter a distinção desambiguadora da cópula “é” entre exemplificação e codificação. Isso se 

dá por não vermos contextos nos quais não seja aceitável dispensar o operador (De acordo 

com a história) em favor da relação de codificação
28

. Então, vamos usar apenas a noção de 

codificação nos pontos que Zalta falar em exemplificação na história. 

Igualmente pensamos que o conceito de história para Zalta se torna ainda mais 

refinado pelo operador (De acordo com a história), pois ele já tem uma definição do conceito 

de história e, quando insere esse operador, ele apenas reitera em linguagem formal algo já 

definido através da linguagem natural. Como escreve Sainsbury: “According to fiction f, s”, 

where “f” names the work in question; such sentences are true iff the s-position is filled by 

something that belongs to the total content of the work.” (Sainsbury, no prelo). O que 

Sainsbury chama de “conteúdo total da obra” é o que Zalta chama de “história”, mas para 

este “(…) stories are abstract objects which encodes only vacous properties and which is 

authored by some existing thing.” (Zalta, 1983, p.91). 

 Ressaltando que uma história para ele não é apenas um romance, mas também mitos, 

lendas, sonhos, peças teatrais, roteiros, filmes etc. Dito isto, ainda devemos pontuar que o 

operador (De acordo com a história) é diferente do operador (Na história) de Parsons, afinal 

as condições de verdade de cada operador são diferentes. Por exemplo: a frase “de acordo 

com a história Sherlock Holmes é um detetive sagaz” parece verdadeira enquanto que “na 

história Sherlock Holmes é um detetive sagaz” parece falso porque isso não é dito nas 
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 Outro problema que surge para Zalta é a impossibilidade de lidar, por meio do uso do operador, com 
sentenças irônicas dentro da história. 
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histórias de Doyle (suponha), mas, sim, é uma ilação que fazemos dado o tanto de casos de 

resolução recalcitrante cujos esclarecimentos são atribuídos a ele por Doyle. 

 Os operadores ficcionais remetem à ideia de mundos ficcionais. Zalta inclusive 

compara histórias ficcionais a mundos possíveis. Essa relação se dá principalmente porque os 

operadores ficcionais parecem remeter, nos casos de ficções realísticas, a mundos fracamente 

impossíveis. Mundos fracamente impossíveis são aqueles que não são mundos inconsistentes, 

mas são mundos incompletos, i.e., não são mundos maximais. É como se o operador (Na 

história) restringisse o domínio de quantificação ao domínio de alguma história e o operador 

(De acordo com a história) restringisse o domínio de quantificação ao domínio daquilo que 

pode ser deduzido a partir da história. Daí, concluímos que para Zalta histórias são mundos 

impossíveis
29

, afinal são mundos incompletos, além de possivelmente violarem outras leis da 

lógica, da física, etc. Assim, vamos dizer que, para ele, o operador ficcional destaca de qual 

mundo impossível estamos a falar. 

 

2.2 - van Inwagen: 

Em um artigo bastante importante para a história do tema acerca dos objetos 

ficcionais, van Inwagen (1977) diz que a tese principal defendida por ele é a existência de tais 

entidades. Para tanto, em primeiro lugar, ele não pretende se colocar nem do lado do 

meinongnismo nem do lado do anti-meinongnismo. Isto é, ele não pretende se colocar do 

lado dos que dizem que objetos ficcionais não existem, mas, sim, subsistem nem dos que 

dizem que objetos ficcionais não existem de qualquer maneira. A tese de van Inwagen é que 

entidades ficcionais fazem parte da estrutura ontológica do mundo. 

Talvez fosse de se esperar que um defensor do realismo gastasse mais espaço contra o 

nominalismo e a sua solução via paráfrase e defendesse as sutilezas que separam o 
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 Cf. Berto (2011; 2013) para mais sobre mundos impossíveis e a estratégia de identificar mundos ficcionais 
com esses mundos. 
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meinongnismo do criacionismo. Apesar de anunciar que isso não faz parte a sua estratégia (p. 

300), é o que faz van Inwagen. Porém estamos interessados nessa seção nos seus argumentos 

a favor da seguinte tese: objetos ficcionais são entidades teóricas da crítica literária e as 

propriedades que eles possuem se restringem a propriedades literárias. Afinal, nesse trabalho 

não pretendemos tratar do embate entre realismo, anti-realismo e meinonguianismo. 

Van Inwagen sugere que objetos ficcionais não podem exemplificar as propriedades 

que são atribuídas a eles nas histórias. Encontramos duas razões para tanto: (i) ele pensa que 

aceitar essas propriedades implica na violação de dois princípios lógicos, a saber, o da não 

contradição e do terceiro excluído; (ii) ficções não exemplificam as mesmas propriedades que 

nós (objetos espaço-temporais) exemplificamos. Se tomarmos como parâmetro a teoria de 

Meinong (1981), parece difícil evitar a geração de contradições e paradoxos sem respostas ad 

hoc como a de Parsons já comentada anteriormente. Portanto, van Inwagen exclui a 

possibilidade de que objetos ficcionais instanciem as propriedades atribuídas a eles 

internamente. Com isso, ele foge das contradições e paradoxos possivelmente gerados pela 

aceitação de tais propriedades. 

Ademais, dessa mesma forma, ele resolve o problema da incompletude dos objetos 

ficcionais defendida por Meinong. Aceitar que algum objeto seja incompleto aparentemente 

fere o seguinte axioma da lógica: ∀x (φx v ~φx); que quer dizer: para todo objeto ou ele 

possui uma propriedade φ ou ele não possui φ. Afinal, se Sherlock Holmes não tem a 

propriedade de ser um detetive, então ele não tem a propriedade de ter um número par de fios 

de cabelo nem a propriedade de ter um número ímpar de fios de cabelo. Ou seja, não é o caso 

que ele seja indeterminado quanto à propriedade de ter um número de fios de cabelo. 

O segundo motivo para van Inwagen dizer que objetos ficcionais não têm as 

propriedades atribuídas a eles nas histórias surge da rejeição de que eles compartilhem as 

mesmas propriedades conosco (objetos espaciotemporais), a não ser que essas propriedades 
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sejam propriedades de “alta categoria”, como: existência, auto-identidade e não identidade 

com um número ordinal, por exemplo. Assim, não se pode dizer que Sherlock Holmes tem 

propriedades como: ser um detetive, ser amigo de Watson dentre outras atribuídas a Sherlock 

Holmes. Para ele Sherlock Holmes guarda certa relação íntima com a propriedade de ser 

detetive. A propriedade de ser detetive é atribuída
30

 a Holmes, mas ele não possui essa 

propriedade, isto é, ele não exemplifica a propriedade de ser um detetive. Por isso, o que ele 

chama de atribuição é tido como outro tipo de relação que objetos possuem com 

propriedades. 

As únicas propriedades admitidas por van Inwagen como exemplificáveis por objetos 

ficcionais são as que ele chama de propriedades literárias e as já citadas propriedades de alta 

categoria. Vejamos alguns exemplos de quais propriedades ele considera como literárias: 

I want to say something similar with respect to Mrs. Gamp. Here are some of the 

properties she has: 

being a character in a novel 

being a theoretical entity of literary criticism 

having been created by Dickens 

being a satiric villainess 

Moreover, if Dickens and Professor Manning are right, she has the following properties: 

 being a fair representation of the hired attendant on the poor in sickness in 1843 

 being most full developed of the masculine anti-women visible in all Dickens´s 

novels. (van Inwagen, 1977, p. 305) 

 

As quatro primeiras propriedades passam a ser do personagem a partir do momento que ele é 

criado, diferentemente das duas últimas que exigem um contexto que as validem como sendo 

propriedades do personagem. No caso da última propriedade citada acima, por exemplo, 

parece ser necessário que tenhamos a totalidade dos romances de Dickens para que a 

propriedade se aplique ao personagem, isto é, Mrs. Gamp não passou a ter essa propriedade a 

partir do momento que foi criada
31

. 
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 van Inwagen usa a palavra “ascription”, mas diz não estar satisfeito com ela e que a usa apenas por não ter 
encontrado uma que sirva melhor para a relação entre as os objetos ficcionais e as suas propriedades. 
31

 Se esse exemplo não foi convincente, então podemos dar outro: Mrs. Gamp é a personagem feminina mais 
importante da literatura do séc. XIX sobre tal e tal aspecto. Nesse caso, o séc. XIX precisa ter terminado para 
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 Em suma, van Inwagen propõe que: (i) objetos ficcionais existem
32

; (ii) objetos 

ficcionais exemplificam apenas propriedades da crítica literária e propriedades de “alta 

categoria”. Dessa forma ele evita a aceitação de propriedades contraditórias e da 

indeterminação quanto a alguma propriedade de objetos ficcionais; (iii) sentenças usadas na 

criação das histórias são sobre nada, elas não são afirmações
33

. No entanto, ele parece não se 

dar conta de que propriedades literárias não podem contar como um bom critério de 

identidade para tais objetos. Afinal, poderíamos facilmente imaginar dois personagens 

diferentes que tenham as mesmas propriedades literárias. Ainda que tal exemplo não 

funcione, a que objeto atribuiríamos tais propriedades literárias? 

 A tese principal de van Inwagen é que objetos ficcionais são entidades teóricas da 

crítica literária. Além disso, defende o realismo de objetos ficcionais, ou seja, que tais objetos 

existem. Essas duas teses não são incompatíveis, mas assumir a primeira parece dispensar a 

segunda, caso não seja dada uma motivação independente para a defesa dela. A assunção da 

tese de que personagens ficcionais são entidades teóricas da crítica literária, a nosso ver, 

parece tender a negação da existência de objetos ficcionais, afinal poderíamos afirmar que 

não havia personagem até que alguém atribua propriedades da crítica literária a tais objetos. 

Assim, consideramos que atrelar a identidade de objetos ficcionais ao discurso literário 

dispensa o compromisso ontológico com essas entidades teóricas, a não ser que van Inwagen 

admita que existam propriedades literárias objetivas e propriedades literárias não-objetivas. 

Assumir essa distinção e a tese de van Inwagen ao mesmo tempo nos levaria a assumir que 

no momento em que um autor escreve ou produz uma obra certas propriedades literárias 

objetivas vão sendo anexadas ao objeto ficcional. Isso poderia proporcionar um bom critério 

de identidade para van Inwagen. 

                                                                                                                                                                                     
que essa propriedade possa ser atribuída. Assim, ela não pode ser essencial e, portanto, ser critério de 
identidade do personagem. 
32

 Um ponto que não nos interessa discutir nessa seção. 
33

 São atos performativos chamados de estipulações linguística. 
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 Portanto, a saída para van Inwagen seria dizer que a partir do momento que os objetos 

ficcionais são criados, eles passam a ter o que chamamos aqui de propriedades literárias 

objetivas essenciais, algo que ele não faz
34

, mas talvez tenha intuições favoráveis a essa 

distinção, pois separa, ainda que imprecisamente
35

, os dois tipos nos seus exemplos. No 

entanto, como vamos pontuar mais a frente, não vemos como propriedades literárias não 

essenciais (passíveis de alteração de acordo com o contexto) e mesmo qualquer propriedade 

desse tipo possa servir como critério de identidade, embora sirva como critério de 

individuação. Ou seja, mesmo que não forneçam a identidade, elas podem servir para 

selecionar esses objetos dentre outros. 

 É importante ressaltar que Thomasson (1999, pp. 18-21) entende que a tese de van 

Inwagen, que coloca ficções como objetos entidades teóricas, aduz que podemos dizer 

sentenças que expressem proposições verdadeiras ou falsas sobre ficções no contexto da 

crítica literária. Ou seja, aparentemente objetos ficcionais existem apenas enquanto objeto de 

discurso (e discussão). Por isso, concordamos com Thomasson (idem, p. 21) quando ela diz 

que a proposta de van Inwagen não nos diz o que objetos ficcionais são. Mas, apenas, que 

eles são objetos que tornam verdadeiras algumas sentenças da crítica literária. Com isso, ele 

deixa de lado questões fundamentais como aquelas com as quais vamos lidar no próximo 

capítulo. 

 

 

 Capítulo 3 – O esboço de uma nova solução: conjuntos de propriedades 

  

                                                           
34

 Possivelmente por falta de espaço. 
35

 Ele coloca “being a satiric villainess” como propriedade literária, mas vemos essa propriedade como sendo 
derivável das propriedades atribuídas ao objeto ficcional na história. Se ele não aceita que ficções possuam as 
propriedades atribuídas a elas nas histórias, ele não pode aceitar que essa seja uma propriedade do objeto 
ficcional, pois ela não é da crítica literária. 
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Neste capítulo vamos esboçar a tese que coloca objetos ficcionais e conjuntos de 

propriedades numa relação de identidade. Assumir essa tese reduz o número de entidades que 

fazem parte da estrutura ontológica do mundo quando comparada às teorias neo-

meinoguianas. Isso ocorre porque, com ela, não precisamos assumir que além de conjuntos de 

propriedades, nucleares ou não, existem objetos que são correlatos desses conjuntos. 

Também, podemos obliterar as objeções que Russell fez a Meinong e explicar diversos 

problemas envolvendo a metafísica de ficções. 

Formular um critério de identidade para objetos físicos já é uma tarefa complicada de 

se fazer, e para objetos não físicos talvez seja ainda mais, pois não podemos ter acquaintance 

causal com eles. Como é possível referir singularmente a objetos não localizados 

espaciotemporalmente? Esse é um problema para qualquer teoria que se comprometa com 

algum grau de existência deles. Apesar de ser o nosso caso aqui, não vamos tratar com 

profundidade dessa questão
36

 e apenas vamos assumir que se é possível referir a 

propriedades, é possível referir a um conjunto delas. 

Nos capítulos anteriores tratamos de diferentes estratégias que fornecem critérios de 

identidades para objetos ficcionais. A estratégia proposta por nós possui vantagens em 

relação a cada uma das outras que expusemos. Comparada à teoria de Parsons, não temos a 

distinção, que parece artificial demais, de categorias de propriedades
37

 e a ausência da 

necessidade do operador ficcional; comparada à teoria de Zalta, não temos a relação pouco 

inteligível de codificação e a ausência do operador ficcional; comparada à teoria de van 

Inwagen, temos um critério de identidade mais preciso. Vamos também nos confrontar com 

as propostas de Amie Thomasson e Alberto Voltolini durante esse capítulo. 

3.1 - O critério de identidade 

                                                           
36

 Na seção 5.1 vamos discutir rapidamente esse problema. 
37

 Aqui vamos aceitar que qualquer tipo de propriedade pode fazer parte da identidade de um objeto ficcional. 
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 Seguindo a linha do tempo traçada por Kroon e Voltolini em “Fiction” (2011), que 

consiste em colocar três diferentes estratégias para lidar como problema dos objetos 

ficcionais em uma sequência supostamente evolutiva, vamos expor de maneira geral cada 

uma. Em seguida, falaremos de alguns aspectos pontuais dessas estratégias. São elas 

respectivamente: o possibilismo, o neo-meinongnismo e o criacionismo. A primeira 

alternativa para lidar com a metafísica de ficções, pela ordem de Kroon e Voltolini é o 

possibilismo. Identificamos que Parsons e Zalta dão conta das intuições em favor dessa 

estratégia apesar de não poderem ser considerados defensores dela, pois ambos são 

partidários do neo-meinongnismo. 

O possibilismo consiste em identificar personagens de ficções com possibilia, sendo 

assim autores de histórias ficcionais descrevem entidades que não habitam o mundo atual, 

mas que habitam mundos possíveis. Dito de outro modo, não há uma pessoa para a qual 

possamos apontar e dizer que ela é Sherlock Holmes no mundo atual, mas podemos imaginar 

pelo menos um mundo possível no qual haja alguém exatamente com as mesmas 

propriedades de Holmes (supondo que ele não possua propriedades contrárias ou 

contraditórias). Assim, há pelo menos um mundo possível no qual Holmes possui uma 

localização espaciotemporal, i.e., um mundo no qual ele seja concreto. Algo que parece se 

ajustar às intuições que as pessoas normalmente possuem. 

Uma das críticas a essa estratégia está relacionada à indeterminação ontológica. Não 

podemos identificar um e apenas um objeto que possua as mesmas propriedades de um objeto 

ficcional consistente. Tais objetos são incompletos e, assim, podemos ter vários objetos 

completos (possibilia) que dentre o seu conjunto de propriedades possuem como 

subconjuntos de propriedades as propriedades de objetos ficcionais consistentes
38

. Dessa 

forma, teríamos uma infinidade não enumerável de possibilia que poderiam ser identificadas 
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 Note que a consistência é fundamental para a possibilidade de um objeto ser concreto. Objetos concretos 
são como mundos possíveis. São maximais (completos) e consistentes.  
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como contrapartes de objetos ficcionais. Por exemplo: há transfinitos objetos possíveis que 

possuem como subconjunto de propriedades as mesmas propriedades de Sherlock Holmes, 

um que tem o número 2 como seu número favorito, outro que tem o número 3 como seu 

número favorito e assim por diante. Afinal, Sherlock Holmes é incompleto quanto a ter um 

número favorito
39

. 

Mas qual o problema de tal indeterminação? Objetos localizáveis no espaço e no 

tempo possuem inúmeras contrapartes e nem por isso deduzimos que existe um problema 

sobre o seu critério de identidade. O problema é que o possibilismo identifica entidades 

ficcionais com possibilia. Se existem incontáveis possibilia que possam ser identificados com 

objetos ficcionais, então o possibilismo assumiria que todos os possibilia que possuem como 

subconjunto as propriedades de Sherlock Holmes como sendo o próprio Sherlock Holmes, 

por exemplo. Isso é considerado por nós um critério de identidade muito frouxo, posto que 

quando as pessoas quando conversassem sobre Sherlock Holmes poderiam cada uma estar 

falando de um objeto possível diferente. Porém, quando elas e os críticos literários se referem 

ao personagem de Conan Doyle, estão aparentemente se referindo a uma e a mesma entidade. 

Além disso, todas as entidades possivelmente concretas, que têm como subconjunto de suas 

propriedades as propriedades de Sherlock Holmes, possuem uma identidade que se diferencia 

da identidade que Sherlock Holmes tem, pois possuem mais propriedades. Portanto, a melhor 

conclusão vai em direção a dizer que nenhum desses possibilia é Sherlock Holmes. 

Outro problema envolvendo a tese possibilista advém do fato de que ficções muitas 

vezes possuem propriedades contrárias ou contraditórias, portanto alguns objetos ficcionais 

não podem ser objetos possíveis (no sentido de poder existir em outro mundo possível um 

objeto que exemplifique as suas propriedades). Daí, temos que o possibilismo não pode ter 

uma consideração uniforme para objetos ficcionais, afinal alguns seriam possíveis e outros 
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 Supondo que isso não foi explicitado nem pode ser extraído a partir das sentenças que compõe a história 
dele. 
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impossíveis. Por isso, preferimos considerar que objetos da ficção não podem exemplificar a 

propriedade de ser concreto em nenhum mundo possível, não obstante alguns possibilia 

exemplifiquem as propriedades que pertencem ao conjunto de propriedades que definem um 

objeto ficcional. Ademais, segundo a nossa distinção entre exemplificação e pertencimento, 

tais objetos possuem propriedades possíveis, o que não nos compromete com os estranhos 

objetos contingentemente concretos de Lisky e Zalta (1996) e nos permite concordar com 

Zalta (1983, p. 78) quando este diz que mundos possíveis são objetos abstratos. Para nós, 

objetos abstratos possuem as mesmas propriedades que objetos concretos exemplificam, e.g., 

suponha que as histórias de Sherlock Holmes sejam consistentes. Se assim for, então há um 

conjunto maximal consistente que contém todas as propriedades dele e mais um número 

incontável de outras propriedades. No entanto, esse objeto é diferente de Sherlock Holmes, 

pois tal objeto é completo em relação a qualquer propriedade enquanto que no conjunto 

chamado de Sherlock Holmes faltam algumas propriedades. No conjunto de nome “Sherlock 

Holmes” não há uma propriedade que seja o seu peso, enquanto que no possibile que possui 

como subconjunto de suas propriedades o conjunto Sherlock Holmes, há uma propriedade 

que seja o seu peso. Senão, ele não seria um possibile, pois não seria um conjunto maximal 

ou completo. 

A partir disso podemos defender que objetos abstratos são conjuntos de propriedades 

enquanto que objetos concretos são correlatos de conjuntos de propriedades mais a 

propriedade E!. Aparentemente a totalidade das ficções possuem propriedades que são 

modificações de propriedades de objetos concretos, como Pégaso que é a conjunção de: ser 

cavalo, ter asas e ser capaz de voar. Assim, as propriedades de ficções produzidas por nós não 

podem ir além das propriedades que conhecemos, algo que não ocorre com possibilia. Estes 

não possuem o limite epistêmico que a nossa imaginação tem. 
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Seguindo a já citada linha do tempo, vamos falar de outra estratégia para lidar com os 

problemas que ficções geram para áreas da Filosofia que precisam lidar com esses objetos, a 

saber, o neo-meinonguianismo. Como já falamos antes, as duas teorias neo-meinonguianas 

mais conhecidas são as de Parsons e Zalta. Nós já explicamos quais são as teses básicas de 

ambas. 

De um lado temos o chamado meinongnismo ortodoxo, que defende a concretude de 

alguns objetos não possuidores da propriedade extranuclear da existência
40

. Do outro, o 

meinongnismo heterodoxo, que aduz a tese de que tais objetos são abstratos e de que, além 

disso, tais objetos têm um modo diferente de se relacionarem com propriedades. Não 

obstante, as intuições possibilistas e o meinongnismo não são automaticamente excludentes. 

Parsons poderia assumir que Sherlock Holmes não possui a propriedade extranuclear da 

existência nesse mundo possível, mas é possível que ele a tenha em outro mundo. Isso seria 

equivalente a dizer que Holmes possui a propriedade nuclear diluída de ser possivelmente um 

objeto existente. 

Zalta, na outra face da moeda de Meinong, nos permite afirmar que objetos ficcionais 

podem codificar a propriedade de ser possivelmente existente, mesmo que estes não possam 

exemplificar tal propriedade. A teoria de Linsky e Zalta (1996) quanto a objetos 

contingentemente não concretos separa três categorias de objetos, quais sejam: os concretos, 

os abstratos e os concretos em pelo menos um mundo possível diferente do atual, que são os 

contingentemente não concretos. Dentre as três categorias, os objetos ficcionais estariam 

entre os abstratos, que por definição são necessariamente abstratos. Para Linsky e Zalta, todos 

os objetos que não são concretos no mundo atual, mas que são possivelmente concretos, são 

atuais em algum mundo possível, o que equivale a dizer que possibilia são objetos completos, 

consistentes e que exemplificam propriedades nos mundos nos quais eles são concretos. 
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 Alguns porque Parsons se abstém de falar sobre objetos que ele chama de abstratos, como: números 
proposições e conjuntos. 
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Portanto, podemos obter uma distinção clara entre possibilia e objetos ficcionais sem 

perder a intuição de que alguns objetos ficcionais parecem ser possivelmente concretos, pois 

dizer que certo objeto ficcional é concreto em outro mundo possível é equivalente a dizer que 

certo possibile exemplifica todas as propriedades codificadas por ele. Mas, isso não livra o 

neo-meinongnismo
dc

 de um problema, a saber, a distinção entre objetos ficcionais e outros 

objetos abstratos gerados a partir de qualquer condição sobre propriedades. Como dissemos 

anteriormente, Zalta (1980,p. 91) assume que a uma relação de autoria é fundamental para 

dizer se um objeto é um ficção ou não. Para ele muitos objetos abstratos poderiam se tornar 

histórias. Ou seja, a relação de autoria altera o status de um objeto abstrato. Após o ato 

autoral, ele passa a ser uma história. Assim, é contingente que um objeto abstrato seja uma 

história. Em outro mundo possível no qual ninguém escreveu as histórias de Sherlock 

Holmes, o objeto abstrato idêntico a Sherlock Holmes não exemplifica a propriedade de ser 

um objeto ficcional, embora ele codifique todas as propriedades que o Sherlock Holmes do 

mundo atual codifica. Essa concepção não gera problemas para a identidade do objeto porque 

a identidade é conferida pelas propriedades codificadas por ele. Nós vamos assumir a mesma 

tese, com a diferença que vamos dispensar a relação de codificação. 

Por outro lado, Thomasson (1999) e Voltolini (2006) propõem que a fonte ou o autor 

também seja uma condição necessária para a identidade de ficções. O problema dessa 

concepção é que não é metafisicamente impossível duas pessoas serem autoras da mesma 

história. Por exemplo: se ocorre de Lil Wayne, em outro mundo possível, escrever “Hamlet” 

do mesmo jeito que Shakespeare escreveu ipsis litteris, nos parece que ele escreveu a mesma 

história e ela não vira uma história diferente por ter sido escrita por um autor diferente. De 

acordo com a nossa concepção, eles descobriram os mesmos personagens, afinal o conjunto 

de propriedades selecionado por eles é rigorosamente o mesmo. Se transportadas para a 

ciência, as concepções de Thomasson e Voltolini poderiam gerar resultados como, por 



47 
 

exemplo: se tivesse sido descoberta (ou criada) por outra pessoa, a teoria da relatividade de 

Einstein seria outra teoria, a não ser que fosse produzido um bom argumento para distinguir 

os dois processos criativos. 

Segundo Zalta (1995), a natureza dos pensamentos sobre objetos ficcionais e sobre 

objetos espaciotemporais é fundamentalmente similar, o que nos dá uma pista sobre o erro 

que pode ser colocar a autoria como parte do critério de identidade. Se algo é produto da 

criatividade humana, não significa que ele seja criado por ela. A criatividade é necessária 

para a descoberta de entidades ficcionais, teorias, deuses, mitos, axiomas matemáticos, 

músicas, objetos de artes plásticas, etc. Porém, o fato de esse processo ser criativo, não exclui 

a possibilidade da descoberta, assim como, o fato de ser uma descoberta não exclui a 

possibilidade de ela ocorrer através de um processo criativo. Assim, conseguimos dar conta 

da intuição de que ficções são produtos da criatividade humana sem ferir a visão ortodoxa de 

que objetos abstratos têm existência ad eternum. Afinal, conjuntos e propriedades 

aparentemente também possuem existência ad eternum. 

Mas, então, qual é o nosso critério de identidade? Precisamente é o seguinte: se x e y 

são objetos ficcionais, então x é igual a y, se e somente se, as propriedades que pertencem ao 

conjunto "x" são as mesmas que pertencem ao conjunto "y". Um objeto é ficcional se e 

somente se, ele é um conjunto de propriedades e as suas propriedades foram selecionadas por 

um conjunto de autores
41

 engajado em produzir uma obra ficcional. Também, podemos 

defender o critério de identidade por similaridade com objetos físicos. Com isso não 

queremos dizer que objetos concretos também são conjuntos de propriedade, mas que as 

propriedades de tais objetos são o que nos permitem ter acesso a eles e pensamos que o 

mesmo ocorre com objetos ficcionais. 
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 Claro que esse conjunto pode ser unitário. 
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3.1.1 - “Many-ficta” 

Outro problema que pretendemos resolver assumindo o nosso critério de identidade é 

o dos many-ficta. Tal problema surge a partir da afirmação de que um mesmo conjunto de 

propriedades pode pertencer a dois personagens diferentes ou, se seguíssemos a teoria de 

Voltolini (2006), um mesmo conjunto de propriedades pode ser correlato de dois personagens 

diferentes. 

Voltolini pode defender consistentemente que dois personagens diferentes possam ter 

suas propriedades correlacionadas a um mesmo conjunto de propriedades, pois ele afirma que 

ser um correlato de certo conjunto de propriedades, apesar de condição necessária, não é 

condição suficiente para a identidade de objetos ficcionais. Para ele, o critério de identidade 

de objetos ficcionais é formado por (i) ser um correlato um a um de um conjunto de 

propriedades, o que o coloca ao lado dos neo-meinonguianos não ortodoxos como Zalta e (ii) 

a origem do personagem, que é a obra ficcional. 

Um exemplo usado por ele para defender que casos de many-ficta ocorrem é o do 

Dom Quixote de Cervantes e o Dom Quixote de Pierre Menard, personagem de um conto de 

Jorge Luis Borges. Nesse conto há um personagem chamado Pierre Menard que escreveu 

“Dom Quixote” tal qual Miguel de Cervantes, mas, por ser outro autor, portanto, com outras 

referências, teria escrito uma história com outras propriedades estéticas. Para Borges (1941, 

p. 449) dois textos literalmente iguais escritos por dois autores diferentes, implica que 

devemos interpretar os textos de maneiras distintas. 

O ponto de Borges é o mesmo de Voltolini (op.cit.) e Thomasson (op. cit.), a saber, 

que a identidade de uma obra ficcional não se restringe ao texto. Por isso, Pierre Menard não 

seria um plagiador, pois seu “Dom Quixote” seria outra obra apesar de repetir palavra por 

palavra a história tal qual Cervantes a escreveu. Se essa tese está correta, então Menard nem 

mesmo precisaria reescrever “Dom Quixote”, bastaria pedir ao leitor que olhasse para a obra 
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como se ele a tivesse escrito. Isso valeria para qualquer obra e para qualquer autor, por 

conseguinte. Por exemplo, se lêssemos “Dom Casmurro” como se o autor fosse Cervantes, 

teríamos outra obra. Tal critério de identidade nos parece problemático, pois faz com que as 

possibilidades de interpretação de uma obra sejam infinitas. 

Separar o autor da obra é reconhecidamente um processo árduo e um exemplo dessa 

nossa dificuldade são as revistas científicas que pedem ao autores dos textos que não se 

identifiquem. Sabidamente relações pessoais, currículo, em suma, o que Thomasson chamou 

de contexto, influenciam a avaliação de uma obra. Por isso, pensamos que o leitor ideal 

desconsidera o autor no momento de avaliar uma obra. Também, se avaliarmos 

intraficcionalmente e não supormos que Menard realmente escreveu “Dom Quixote” tal qual 

Cervantes, vamos concluir que os dois conjuntos de propriedades não podem ser o mesmo. 

Afinal, o Dom Quixote de Cervantes não tem a propriedade intraficcional de “ter todas 

propriedades que o Dom Quixote de Cervantes tem” ou a propriedade intraficcional de “ter 

sido escrito por Pierre Menard” (que é o caso do Dom Quixote de Menard/Borges).  Somente 

essa diferença já é suficiente para dizermos que são personagens distintos. 

Agora vamos supor que de fato dois personagens iguais tenham sido criados por 

autores diferentes. Para Voltolini, eles seriam personagens diferentes porque para ele o 

processo de criação faz parte do critério de identidade de um objeto ficcional e, desta 

maneira, certamente teríamos dois processos criativos diferentes. Voltolini (idem, pp. 81-82) 

considera que apenas a existência de um conjunto de propriedades não é suficiente para que 

um objeto ficcional exista. Além disso, é preciso que haja um processo de faz-de-conta para 

que o objeto que é correlato de um conjunto de propriedades se torne um objeto ficcional. 

 Consideramos que isto está parcialmente correto, pois o processo criativo é condição 

para que possamos conhecer o personagem, mas não parte do critério de identidade
42

. Isso 
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 Vamos desenvolver mais sobre o nosso critério de identidade na próxima seção. 
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seria análogo a afirmar que se duas pessoas tivessem criado o conceito de avião em duas 

épocas distintas, elas criariam conceitos diferentes pelo mero fato de utilizarem processos 

criativos distintos
43

. Também defendemos que objetos ficcionais não são correlatos de 

conjuntos de propriedades, mas que eles são entidades eternas e alguns deles se tornam 

objetos ficcionais por serem descobertos por autores engajados em construir uma história 

ficcional. 

É claro que daí surge uma questão sobre a originalidade. Poder-se-ia objetar que, na 

verdade, são criados dois objetos distintos, mas a segunda pessoa a criar não seria original ou 

que as duas são originais. Afinal, elas copiam a ideia de alguém, mesmo que a segunda não 

possa ter tanta relevância histórica. Ou seja, se Dom Quixote pôde ser descoberto apenas uma 

única vez, é porque se depois alguém escrevesse a mesma história, não poderia descobrir o 

mesmo personagem. 

Voltolini defende que se cria outro Dom Quixote e aqui defendemos que se cria nada. 

Ou seja, ambos defendemos que não há como um mesmo personagem ser criado ou 

descoberto duas vezes. Isto é, se todos os exemplares, memórias e todas as práticas 

envolvendo as histórias de Dom Quixote fossem destruídos, então o personagem não deixaria 

de existir, apenas as maneiras de contar as suas histórias. Dito de outra forma, se tais coisas 

fossem destruídas e outro autor escrevesse a mesma história ipsis litteris, então ele não estaria 

criando de novo o Dom Quixote, mas, segundo nossa concepção, redescobrindo-o. 

 

 

3.1.2 “No-ficta” 
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 Nesse ponto é bom deixar claro que estamos conscientes que os casos são distintos e por isso usamos a 
palavra “análogo”, pois uma coisa é o direito do autor e a outra é o direito do inventor. Todavia, julgamos que 
esse exemplo é mais claro do que se déssemos um exemplo usando software. 
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Ao tentarmos desenvolver um critério de identidade para objetos ficcionais, i.e., dizer 

o que eles são, consequentemente, vamos também dizer o que eles não são. Nesse ponto não 

faz sentido compor uma lista de tudo aquilo que não é um objeto ficcional, mas é importante 

diferenciá-los dos seus semelhantes. Consideramos que objetos ficcionais fazem parte da 

categoria dos objetos abstratos e não da categoria dos não existentes, como no 

meinonguianismo ortodoxo. Colocar objetos ficcionais na categoria dos objetos abstratos, ao 

invés de coloca-los na categoria dos objetos não existentes, separa-os de objetos como os 

agora não existentes, mas que já existiram (objetos do passado) e os ainda não existentes 

(objetos do futuro). Assim, temos que objetos ficcionais são o que são independentemente 

das nossas atividades linguísticas e cognitivas em relação a eles. Como nós podemos 

selecionar objetos ficcionais é o assunto do qual estamos tratando aqui, mas certamente ainda 

não está claro como podemos distinguir objetos ficcionais dos outros objetos abstratos. 

Portanto, devemos nos perguntar como podemos distinguir conjuntos que são objetos 

ficcionais de outros conjuntos de propriedades que não são ficções. 

Se aceitarmos que objetos ficcionais não se distinguem de outros objetos abstratos, 

temos que explicar o que faz com que um conjunto de propriedades seja um objeto ficcional. 

Dessa forma, vamos assumir que o realismo em relação a objetos abstratos está correto e nos 

preocuparemos em dizer como identificamos um objeto da ficção. Ao aceitar que pelo menos 

alguns objetos abstratos são conjuntos de propriedades, dificilmente se aceitaria que qualquer 

conjunto de propriedades é uma entidade ficcional, pois existem outros conjuntos, como é o 

caso Vulcano. 

“Vulcano” foi o nome dado pelo astrônomo Le Verrier a um planeta hipotético que 

ele achava ser a explicação para perturbações na órbita de Mercúrio e que estaria localizado 

entre Mercúrio e o Sol, mas que depois se comprovou inexistente. Nesse caso vamos negar 

que ele seja um objeto da ficção, ou seja, é um caso de conjunto de propriedades que vamos 
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chamar de no-ficta. Precisamente, chamamos esse caso de erro na referência, embora não 

existam casos de falha na referência. Isto é, seguimos Berto e Priest (2014) quando estes 

afirmam que para qualquer tentativa de referência, há um referente, seja em um mundo 

possível ou em um mundo impossível, viz., todo uso de um termo referencial ou refere a um 

possibilia ou a um impossibilia. A diferença é que para eles o referente de Vulcano é um 

possibile e não um objeto atual, como é um conjunto de propriedades. 

Já explicamos quais são os problemas de identificar objetos ficcionais e possibilia 

anteriormente e, por isso, não vamos direcionar mais críticas a essa estratégia, embora a 

teoria de Berto e Priest seja mais sofisticada que aquelas para as quais a nossa crítica foi 

endereçada. O nosso ponto nesta subseção é defender que um autor
44

 faz com que um 

conjunto de propriedades se torne um objeto ficcional. Ele não pode fazer com que um objeto 

real se torne um objeto ficcional. 

Certamente um autor de ficção não tem a mesma intenção nem a mesma preocupação 

que um autor de História ou de qualquer outra ciência. Le Verrier era um cientista e, portanto, 

tinha a intenção de descobrir um objeto concreto, embora nem todos os objetos postulados 

por cientistas sejam concretos, como por exemplo, uma superfície que não gere atrito. Assim, 

vamos endossar Zalta (1983, p. 91) quando ele diz que muitos objetos abstratos poderiam ser 

objetos ficcionais. Aqui vamos dizer que muitos conjuntos de propriedade poderiam ser 

objetos ficcionais, basta que o processo de descoberta desses conjuntos tenha compromisso 

com o discurso ficcional. Valendo ressaltar que histórias ficcionais não são necessariamente 

consistentes, são incompletas
45

, não têm compromisso com a verdade etc. 

 

3.2 – Objetos ficcionais como objetos abstratos 

                                                           
44

 Estamos usando um autor, mas isso não exclui a possibilidade de mais de um autor fazer a seleção das 
propriedades. 
45

 Mesmo que ser incompleto não seja uma característica necessária de ficções. 
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Nesse ponto, vamos de encontro às teses de Thomasson (1999), Voltolini (2006) e 

Kripke (2013) que aceitam a teoria artefatualista. A teoria artefatualista diz que entidades 

ficcionais são objetos da criatividade humana. Para Thomasson (1999, p.8) objetos ficcionais 

são entidades criadas dentro de um contexto histórico, social, político etc., por isso não são 

entidades que já existem no acervo ontológico, mas que surge em determinado lugar no 

tempo e no espaço. Assim, se dois autores usarem a mesma sequência de palavras, irão criar 

duas obras completamente diferentes. 

O primeiro ponto que não aceitamos dessa tese é que elementos do contexto, o que ela 

chama de tempo particular e circunstâncias históricas e sociais particulares
46

, possam alterar 

os critérios de identidade de objetos da ficção, afinal o contexto apenas é capaz de alterar 

propriedades exemplificáveis por tais objetos. Por exemplo: a sentença “o personagem S foi 

criado em t”. Ter sido criado em t é uma propriedade exemplificada por S e não altera o 

conjunto de propriedades intraficcionais dele, portanto não altera a identidade do 

personagem. Por outro lado, ela cita o exemplo de “Animal Farm” de Orwell. Segundo 

Thomasson ser uma sátira ao estado stalinista é uma propriedade essencial dessa história. 

Assim, se ela fosse escrita em 1905, ela não teria a propriedade estética essencial de uma 

sátira do estado stalinista
47

. Isto é, para ela o contexto, incluindo o ano no qual a obra foi 

escrita, determina propriedades essenciais de uma obra e, por conseguinte, de seus 

personagens. Não obstante, vamos considerar que essas propriedades contexto-dependentes 

são contingentes. Adicionar essa cláusula contextualista ao critério de identidade de objetos 

ficcionais o torna bastante vago e aqui estamos procurando um critério preciso o suficiente 

                                                           
46

 No trecho selecionado pode não ficar clara a defesa dessa tese, mas ainda na página 8 ela afirma: “By virtue 
of originating in a different place in literary, social, and political history, at the hands of a different author, or in 
a different place in an author's oeuvre, one and the same sequence of words can provide the basis for two 
very different works of literature with different aesthetic and artistic properties”. 
47

 Discutir quais propriedades estéticas são essenciais não está no nosso escopo aqui, mas no escopo da crítica 
literária, porém, decert,o há mundo possíveis diferentes nos quais a obra permanece com tais propriedades 
mesmo que haja uma alteração drástica no contexto, o que inclui o autor, a crítica em relação ao quê ou a 
quem ele faz, etc. 
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que nos permita afirmar que tal entidade existe, pois também assumimos que ter um critério 

de identidade é condição de existência
48

. 

Outra questão que precisa ser tratada aqui concerne à dependência ontológica, sobre a 

qual já falamos anteriormente. Claramente, ao defendermos uma teoria não-artefatualista 

quanto a ficções, devemos defender que a existência de tais objetos é independente de atos de 

imaginação ou criatividade. Isto é, tais objetos não dependem ontologicamente de seus 

autores. Entidades ficcionais são dependentes de seus autores na medida em que dependem 

da descoberta para que se tornem públicos, mas não para que passem a existir. Portanto há 

certa dependência em relação a um tipo (autor) para que possamos conhecer entidades 

ficcionais, mas não em relação a algum autor específico. 

Dito isto, agora devemos explicar os tipos de dependência que estamos considerando 

aqui e depois tornar mais precisa a noção de dependência que temos em mente. Ficções 

podem ser historicamente, constantemente, genericamente e rigidamente dependentes de seus 

autores ou das obras nas quais estão contidas. Vejamos as quatro distinções: 

(1) Dependência histórica: se o é historicamente dependente de x, então dado certo tempo 

t, o não poderia existir se não houvesse um tempo t’ anterior a t no qual x já existisse. 

(2) Dependência constante: se um objeto o é constantemente dependente de x, então o 

existe somente durante o tempo que x existir. 

(3) Dependência genérica: se o depende genericamente de x, então o depende 

necessariamente do tipo de entidade que x é, mas não de nenhum dos possíveis 

valores de x especificamente. 

(4) Dependência rígida: Se o depende rigidamente de x, então para que o exista em 

qualquer mundo possível, x também tem que ter existido. 

                                                           
48

 Que é uma posição que Quine defende em On What There Is (“no entity without identity”). 
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Os quatro tipos de dependência podem ser atribuídos ao mesmo tempo a um tipo de 

objeto, elas não se excluem desde que seja explicitado em relação ao quê são dependentes. 

Thomasson, por exemplo, pensa que um objeto ficcional depende rigidamente e 

historicamente de um autor e constantemente e genericamente da obra, seja ela física, como é 

mais comum, ou não. Já aqui vamos defender que a dependência em relação a algum autor é 

apenas genérica. Isto quer dizer que uma vez descoberto um personagem, ele não passa a ter 

existência, mas que sua existência passa a ser conhecida. Assim como não há relação de 

dependência dele em relação a um autor específico. Isso significa que duas pessoas diferentes 

poderiam descobrir o mesmo personagem. Por exemplo: se em um mundo possível w Lil 

Wayne tivesse escrito as mesmas histórias sobre SH tal qual escreveu Conan Doyle no 

mundo atual, Lil Wayne teria descoberto o mesmo SH em w. Isso torna a dependência em 

relação a certo autor genérica e não rígida. 

Que exista uma dependência constante em relação a um autor não nos parece plausível de 

aceitar, afinal isso quereria dizer que quando um autor morresse a sua obra morreria com ele. 

No entanto, é plausível defender que uma obra possui dependência constante em relação à 

existência de exemplares ou memórias, como defende Thomasson (1999, p. 36). Para nós, 

defender tal tese seria incompatível com o que estamos querendo assumir aqui, pois se um 

objeto ficcional não passa a ter existência a partir da autoria de uma obra, ele não pode passar 

a não ter existência após a destruição dela. Para defender a tese contrária, Thomasson (ibid.) 

argumenta que há uma dependência constante dos objetos ficcionais em relação a um tipo, a 

saber, a obra. Por sua vez, a obra depende genericamente da existência de pelo menos um 

lugar onde ela permaneça, o que vamos chamar de arquivo. Assim, a obra (um objeto 

abstrato) precisa estar arquivada em algum lugar para que os objetos ficcionais contidos nela 

não sejam também destruídos, pois a existência de tais objetos depende de práticas 
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linguísticas e sem um arquivo no qual ela esteja contida não é possível que as práticas 

linguísticas relacionadas à obra permaneçam. 

Tal concepção, portanto, sustenta que a obra não está em nenhum dos seus exemplares, 

mas que depende da existência de algum deles. Então, para ela, a existência de entidades 

ficcionais depende de que elas sejam conhecidas, enquanto que para nós, há coisas que 

existem mesmo que elas não sejam conhecidas e entidades ficcionais são exemplos delas. 

Vamos usar um exemplo que consideramos convincente: se todas as cópias das histórias 

de Sherlock Holmes fossem destruídas e todas as memórias e práticas do uso do seu nome 

também e após algum tempo outro autor escrevesse as mesmas histórias ipsis litteris, este 

novo autor não estaria criando um novo personagem. Essa impressão que se pode ter de que o 

personagem foi destruído é uma falha que ocorre por vermos apenas o lado de uma limitação 

epistêmica nossa. Não é porque não somos mais capazes de identificar o autor original de 

uma obra, que ele perde a autoria. É apenas isso: não somos capazes de saber quem é o autor 

legítimo de uma obra. Isso fica claro se pensarmos que se anos depois do novo autor ter 

escrito a obra como Conan Doyle a escreveu, tivéssemos descoberto o último exemplar 

remanescente das suas histórias sobre Sherlock Holmes. Isso nos levaria a corrigir a 

impressão que tínhamos e a atribuir a Doyle a verdadeira autoria quanto às histórias. 

Ainda que admitamos que o exemplo tenha sido alterado como o expressamos no 

começo, afinal existia um último exemplar da obra (ela não foi totalmente destruída), o 

exemplo é válido para mostrar o nosso comportamento em relação a casos como esse e isso 

nos parece uma evidência a favor da tese que defendemos acima.  Outrossim, devemos 

ressaltar que objetos ficcionais não são práticas linguísticas, nem obras físicas, nem 

memórias. Portanto, qual seria o critério de identidade de um objeto ficcional para 

Thomasson? Ela separa seu critério de identidade em duas partes, uma diz respeito à 

identidade dentro de uma obra literária e a outra a identidade através de obras literárias. 
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No primeiro caso, da identidade dentro de uma obra, o critério é dividido em duas 

condições suficientes, mas não necessárias, a saber, x e y são iguais se (i) x e y aparecem na 

mesma obra literária; e se (ii) são atribuídas a x e y as mesmas propriedades dentro da obra 

literária. Já no segundo, quanto à identidade através de obras, ela fornece uma condição 

necessária, mas não suficiente para a identidade de ficções, que é: 

x and y appearing in literary works K and L respectively: The author of L must be 

competently acquainted with x of K and intend to import x into L as y. By "competently 

acquaintance" I mean the kind of acquaintance that would enable the author to be a 

competent user of the name of x (supposing x were named), as it is used in K. This sets 

up (on our prior analysis of the reference of fictional names) a necessary condition for 

the author of L to be referring to x in L (and ascribing new properties to x). If the author 

is referring to x, x may be ascribed new properties in the new context of literary work L, 

in which case x appears as a character, y, of L. (Thomasson, 1999, p. 67) 

 

Tal critério de identidade em conjunção com a concepção artefatualista de Thomasson 

gera algumas consequências, no mínimo, estranhas. Tomemos o seguinte exemplo que mostra 

duas dessas consequências: se um autor escrevesse uma obra (2) importando um personagem 

de outra (1) do modo que Thomasson chama de apropriado e outro autor depois importasse o 

mesmo personagem da obra (2) sem o conhecimento da obra (1), ele estaria importando 

também as propriedades do personagem em (1), supondo a transitividade da referência. Mas, 

se após isso a obra (1) fosse destruída? Seguindo a tese dela sobre a dependência ontológica, 

ou o personagem passaria a ter menos propriedades ou ele permaneceria com as mesmas 

propriedades. Porém, a referência a uma parte dele se perderia. As duas conclusões não nos 

parecem razoáveis. Uma autoriza qualquer autor que intencione imigrar um personagem de 

outra obra para a sua a acrescentar ou retirar propriedades do personagem até certo limite não 

estabelecido por ela. A outra mostra o quanto a falta de um bom critério de identidade afeta 

um bom critério para a referência. Afinal, em relação a objetos abstratos nos parece que as 

melhores teorias afirmam que ou se dá via propriedades, como poderiam defender Voltolini, 

Zalta e Parsons, ou às propriedades elas mesmas, como nós aqui. 
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Além disso, temos os problemas, da fusão e da fissão de personagens gerados pelo 

critério de Thomasson. Se a importação de personagens depende apenas da intenção e do uso 

apropriado do termo singular que designa o personagem, então, segundo Voltolini (2012, p. 

565), autores podem importar fusões e fissões de personagens. 

Uma fusão ocorre quando dois personagens x e y de uma história H são importados 

como um e o mesmo personagem z de outra história H’. Dessa forma, um terceiro 

personagem é criado a partir da fusão das propriedades de x e y de H em H’. Como não 

podemos identificar z com x nem y, podemos dizer que o mero fato de o autor ter querido 

importar os dois personagens, não pode garantir a identidade de personagens através de 

histórias
49

. Por isso, descartamos o criacionismo tal qual formulado por Thomasson ainda que 

tenhamos alguma simpatia pela maneira como ele é formulado por Voltolini. 

Poder-se-ia dizer que conjuntos não são entidades que existem ad eternum, pois 

podemos selecionar elementos que formam um conjunto agora composto por esse trabalho e 

pela vaca mais gorda da região serrana de Sergipe. Tal conjunto já existia antes de 

selecionarmos esses elementos dele, mas não existia antes desse trabalho nem da vaca mais 

gorda da região serrana de Sergipe existirem. Essa concepção quanto a conjuntos e quanto a 

propriedades para nós está incorreta, pois acreditamos que este trabalho e a Berenice não 

poderiam existir caso as propriedades contidas neles não existissem anteriormente
50

. Assim, 

assumimos uma concepção não construtivista e que sofremos da ressaca platonista em relação 

a propriedades, porque um personagem é um conjunto de propriedades; e conjuntos são 

entidades matemáticas e entidades matemáticas são tidas como necessariamente existentes e 

existem ad eternum. Por isso, vamos dizer que todas as entidades ficcionais já existem e estão 

aí apenas esperando serem descobertas. 

                                                           
49

 A fissão tem o mesmo resultado, mas nesse caso o autor importa a propriedades de um e o mesmo 
personagem como sendo de dois personagens distintos. 
50

 Algo que os artefatualistas/criacionistas devem negar porque eles precisam aceitar o construtivismo em 
relação a propriedades. 
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Por último devemos pontuar que para Thomasson, além da dependência em relação à 

existência de uma obra, histórias e objetos ficcionais dependem de entidades capazes de 

compreender a obra. Porém essas ainda não parecem ser condições suficientes para a 

existência de uma ficção, pois poderíamos imaginar obras guardadas em um local impossível 

de ser acessado por entidades capazes de compreender tais obras. Assim, ela deveria 

condicionar a existência de ficções não apenas a obras e entidades capazes de compreendê-

las, mas também a capacidade de acessá-las. No entanto, ela parece exigir que a obra seja 

conhecida em vez de conhecível, afinal ela considera que as práticas linguísticas envolvendo 

tais entidades são fundamentais para a existência das mesmas e isso nos leva a pensar que 

Thomasson poderia ter reduzido entidades ficcionais às praticas linguísticas que as envolvem 

em vez de artefatos abstratos, pois ela não lida com a relação que objetos ficcionais possuem 

com propriedades. Isso, enfim, nos leva a dizer que ela considera que eles exemplificam as 

propriedades atribuídas as eles nas histórias e nós sabemos a quantidade de paradoxos que tal 

tese gera. 
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Capítulo 4 - Desenvolvimentos do critério de identidade 

  

Nas linhas que se seguirão neste capítulo pretendemos desenvolver consequências da 

tese que identifica objetos ficcionais com conjuntos de propriedades. Na primeira seção 

trataremos da distinção entre personagens nativos e imigrantes e de como podemos dispensar 

essa distinção. Na segunda seção vamos tratar da maneira como a tese que defendemos se 

ajusta à noção de propriedade intelectual. Por último, falaremos da rigidez modal de objetos 

ficcionais. 

 

4.1 - Parcimônia Contra Personagens Imigrantes 

Aqui vamos tomar que conjuntos são entidades fundamentais e que não são definidos 

em termos de outros conceitos. Dito isto, temos que argumentar a favor de que a melhor 

definição de objetos ficcionais é aquela que defende uma identidade entre tais objetos e 

conjuntos não vazios de propriedades. O primeiro benefício desta definição está relacionado à 

simplicidade ou à parcimônia
51

. Seguindo a frugalidade científica quanto ao número de 

entidades que postulamos, vamos obedecer nesse ponto à simplicidade sintática, que é 

chamada por Baker (2003) de elegância. 

Assim, vamos reduzir a existência dos objetos ficcionais à existência de outros dois 

objetos (um é fundamental na matemática e o outro na metafísica), a saber: conjuntos e 

propriedades. Dito de outra forma, a tese que vamos defender aqui é mais simples em um 

aspecto da simplicidade, qual seja, a parcimônia quantitativa, pois vamos postular duas e 

apenas duas entidades teóricas. 

Pensamos que o conceito de conjunto é uma entidade teórica bastante estável e que 

não se reduz a outras, portanto uma entidade teórica fundamental. Por isso, pensamos que se 

                                                           
51

 cf. BAKER (2004) para um ideia geral sobre simplicidade e BAKER (2003) para uma demonstração em favor 
da racionalidade da parcimônia quantitativa. 
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ficções são reduzidas a tais objetos, consequentemente, nos comprometemos ontologicamente 

com um número menor de entidades
52

. Um exemplo da nossa simplicidade teórica é que para 

nós não se faz necessário assumir a distinção entre personagens imigrantes e nativos de uma 

história (Parsons, 1980; Zalta, 1983). Apenas vamos assumir que existem conjuntos e 

propriedades e que estes formam um objeto. Ou seja, que qualquer quantidade de 

propriedades forma um conjunto.  

Se assumirmos que um personagem da ficção é idêntico a um conjunto de 

propriedades, não precisamos assumir que existam personagens imigrantes e personagens 

nativos de uma história. Tal distinção é supérflua, contrária à parcimônia qualitativa e ainda 

parece ferir as intuições que algumas pessoas têm. Segundo Parsons “a character native to 

(created in) a history have all and only those nuclear properties attributed to them in the 

history” (1980, p. 183). 

Se um personagem imigrante não tem as mesmas propriedades nucleares daquele que 

inspirou a sua criação (o nativo), então, é óbvio, eles são dois objetos diferentes, dado o 

próprio critério de identidade de Parsons (idem. p.159).  Por isso, não há contribuição na 

distinção entre imigrante e nativo, pois o critério de individuação já é suficientemente bom 

para distinguir os dois personagens
53

. Ademais, nem mesmo precisamos aceitar a distinção 

entre propriedades nucleares e extranucleares. 

Ao defendermos a tese de que objetos da ficção são conjuntos de propriedades 

selecionadas por um autor ou alguns autores dado certo corpo relevante de uma história, não 

podemos defender a distinção entre personagens imigrantes e nativos. Caso fosse assim, 

teríamos que possuir outro critério de identidade para tais objetos, afinal uma vez que o 

personagem esteja fechado, isto é, uma vez que a história esteja terminada, não se pode 
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 Ao reduzir objetos abstratos a conjuntos, não precisamos nos comprometer com entidades ficcionais e, 
dessa maneira, conseguimos fornecer uma paráfrase (que é bastante difícil de encontrar) para “Sherlock 
Holmes é um objeto ficcional”. 
53

 Vou mostrar mais na frente que, além de não econômica, essa distinção gera alguns problemas. 
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adicionar ou retirar propriedades daquele conjunto selecionado por certo autor (ou certos 

autores). Se concedermos essa possibilidade, qualquer autor poderá alterar o conjunto de 

propriedades de um personagem. A nosso ver, isso não parece gerar um bom critério de 

identidade ou, ainda, gera um critério de identidade tão frouxo que aqui não estaríamos 

dispostos a aceitar. Dessa forma, julgamos que para sermos consistentes não podemos 

defender que objetos ficcionais são conjuntos e, ao mesmo tempo, defender que existem 

personagens imigrantes e nativos de algumas histórias. Para nós todos os personagens são 

nativos de suas histórias. 

As intuições de muitos filósofos parecem entrar em conflito com tal tese de que não 

existem personagens que migram de uma história para outra e, portanto, precisamos elucidar 

um pouco mais esse ponto. Conceder, por exemplo, que o Sherlock Holmes de Conan Doyle 

é o mesmo Sherlock Holmes dos filmes feitos sobre Sherlock Holmes, é o mesmo que dizer 

que não existe um autor ou um corpo de autores autorizados a alterar cada história, pois cada 

vez que alguém se disponha a escrever sobre um personagem qualquer, ele altera o conjunto 

de propriedades do personagem. Isso implica que a noção de personagem fechado citada 

anteriormente não existe (pelo menos enquanto existirem entidades criativas capazes de 

descobrir histórias através da seleção de propriedades). 

 Talvez um exemplo ajude a tornar as coisas mais claras. Vejamos: se Conan Doyle 

tivesse se esquecido de enviar à sua editora uma pequena modificação que fizera de última 

hora nas histórias de SH e tivesse enviado para ela a história tal qual como a obra está 

atualmente e não com a diferença de que SH teria usado galochas em vez de botas em certo 

dia de chuva em Londres e a editora tivesse publicado sem a alteração, (i) qual seria o 

conjunto de propriedades pertencente à SH? (ii) Seria um personagem distinto apenas por 

essa diferença mínima? A resposta para (i) não é tão simples dada a tese que vamos defender 

aqui e, portanto, vamos nos manter em um posição neutra quanto a ela, posto que aqui nos 
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basta dizer que não importa qual seja o conjunto de propriedades que verdadeiramente 

pertence a SH
54

, existe um e somente um conjunto de propriedades que é idêntico ao 

personagem SH. Nesse sentido, não podemos admitir que dois conjuntos de propriedades 

diferentes
55

 possam ser idênticos a apenas um personagem, o que já responde a (ii): sim, seria 

um personagem diferente. 

 

4.2 - Um pouco sobre Propriedade Intelectual 

É importante ressaltar que a noção de autor(es) autorizado(s) é vaga e mereceria uma 

discussão mais refinada que envolveria direitos autorais, mas não vamos fazer isso aqui, pois 

a nossa definição de objeto ficcional não depende de uma noção completamente precisa de 

autor autorizado. Também vale lembrar que a concessão dos direito autorais não quer dizer 

que um segundo autor esteja autorizado a alterar o conjunto de propriedades de algum 

personagem. Isso quer dizer, tão somente, que ele reconhece onde está localizada a inspiração 

para o seu trabalho. 

Quando o roteirista de um filme sobre Sherlock Holmes paga direitos autorais quanto 

à obra de Conan Doyle, ele não paga por uma autorização para acrescentar ou retirar 

propriedades dos conjuntos de propriedades dos personagens envolvidos nas histórias sobre 

SH. Porém, ele paga por reconhecer a fonte de inspiração para a criação de um novo conjunto 

de propriedades (de um novo personagem). A música pode nos dar um exemplo mais 

esclarecedor sobre esse ponto, pois nela não consideramos que existam personagens que 

possam migrar de uma obra para outra. No caso da música se reproduz uma quantidade 

mínima de notas e/ou trechos de uma letra para que se configure a necessidade de 

reconhecimento do direito autoral. 
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 Essa é uma tarefa para os historiadores da literatura. 
55

 Mesmo que a diferença seja mínima. 
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A questão da propriedade intelectual é suficientemente ampla para ser tratada com o 

devido rigor nesse trabalho. Portanto, estamos tomando como resultado aquilo que 

consideramos serem consequências da tese principal aqui ou, ao menos, a questão está sendo 

vista da maneira que parece mais harmoniosa com o todo do trabalho. 

Propriedades intelectual e material possuem uma diferença óbvia, a saber, o tipo de 

objeto, que já está discriminada na própria nomenclatura dos tipos de propriedades (no 

sentido de posse). A primeira envolve a posse sobre um objeto abstrato e a segunda sobre um 

objeto concreto
56

. Propriedade sobre um objeto imaterial, para usar a linguagem do Direito, é 

considerada um direito real e não um direito da pessoa
57

. Isto quer dizer que é considerado 

um direito que versa sobre um objeto (abstrato, no nosso acaso) e não sobre relações 

humanas
58

. 

 Então, concluímos que as noções de objetos nativo e imigrante não contribuem para 

explicar o que são entidades ficcionais tanto legalmente quanto metafisicamente e, por isso, 

devem ser esquecidas. Afinal temos um critério de identidade único que dá conta desse 

problema sem apelar para mais uma distinção, ou seja, sem ser contrário à parcimônia 

qualitativa. 

4.3 – Estipulação linguística e Rigidez modal 

Consideramos que objetos ficcionais são descobertos com o auxílio de estipulações 

linguísticas. Fazer uma estipulação linguística tipicamente consiste em fazer um enunciado de 

identidade que tenha um nome próprio de um lado e uma descrição definida do outro. Porém, 

não basta ser um enunciado de identidade com um nome próprio de um lado e uma descrição 
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 Note que aqui não precisamos assumir uma tese, seja behaviorista ou dualista, sobre conteúdos mentais. O 
intelecto, seja qual for a maneira, puramente ou parcialmente concreta (física), produz algo abstrato. 
57

 art. 5
o
, XXVII, da CF, e pela Lei 9.610/98 

58
 Que parece para nós uma evidência a favor do realismo quanto a objetos ficcionais. 



65 
 

definida do outro, assim como tais casos não se restringem apenas a nomes próprios e 

descrições definidas
59

. 

Kripke
60

 considera que um nome próprio funciona como um designador rígido e uma 

descrição definida como um designador não rígido. Contudo, essa não é a única maneira de 

fazer uma estipulação, pois um demonstrativo ou uma descrição definida (rigidificada) 

também podem designar um objeto rigidamente. 

Para os nossos fins aqui, não interessa entrar na polêmica sobre quais são os 

designadores rígidos naturais da nossa linguagem ou mesmo se existem designadores rígidos 

naturais. Interessa-nos, apenas, que se uma ferramenta referencial ou cognitiva apanha um 

mesmo objeto em todos os mundos possíveis nos quais ele existe ou não, depende, em 

alguma medida, da intenção do sujeito. 

A nossa ideia aqui é que o processo de descoberta de um personagem tipicamente 

envolve um processo análogo a dar um nome
61

 a um conjunto e selecionar propriedades para 

esse conjunto por meio de descrições definidas
62

. Esse processo de descoberta dá às entidades 

ficcionais certas características ímpares. Por exemplo, tomamos como consequência da nossa 

definição de que objetos ficcionais são conjuntos de propriedades descobertos a partir desse 

processo descrito (a estipulação linguística), que dado um objeto ficcional descoberto por um 

conjunto de autores autorizados, ele não pode ter suas propriedades modalmente flexíveis. 

A tese é simples e em termos formais fica assim: 

∀x (Fx  ⟶ (∃y Cy) ∧ □ x = y) 
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 NP=DD não é uma condição necessária nem suficiente. 
60

 Em Naming and Necessity. 
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 Claramente não estamos falando necessariamente de nomes próprios, pois podem existir personagens sem 
nomes próprios, mas, sim, de algum dispositivo referencial que nos permita falar rigidamente desse objeto. 
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 Também não estamos falando que necessariamente um autor usa descrições definidas para atribuir 
propriedades a um personagem, mas, sim que no caso das ficções tais atribuições são redutíveis a 
propriedades. Porém usamos descrições definidas para ajustar a explicação aos exemplos típicos de 
estipulação linguística. 
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Na qual C significa ser certo conjunto de propriedades e F a propriedade de ser certo objeto 

ficcional. Isto é, se um objeto ficcional se define pelo seu conjunto de propriedades, então é 

necessário que tal conjunto seja idêntico a este objeto em todos os mundos possíveis. Isto 

implica que cada propriedade do objeto também seja modalmente inflexível. Possibilia são 

objetos completos, ficções não podem ser conjuntos correlatos de objetos espaciotemporais, 

pois são incompletos. Além disso, não são passíveis de localização espaciotemporal e, por 

isso, negamos o possibilismo. 

Voltolini concordaria conosco nesse ponto
63

, pois para ele: 

Certainly, over and above non-modal properties, modal properties such as being possibly 

P are mobilized in make-believe games. According to the syncretistic theory, this means 

that the fictional beings that are generated out of such games possess internally not only 

non-modal properties but also modal properties. (Voltolini, 2006, p. 96) 

  

Ele precisa dessa noção porque considera que as propriedades que os objetos da ficção têm 

são instanciadas por eles, já que ele não aceita dois tipos de predicação. Aqui, como já 

dissemos antes, pensamos ter uma solução mais simples porque não requer que assumamos 

uma predicação externa e outra interna. Requer apenas que propriedades pertençam ao seu 

conjunto, o que não pode ser considerado como predicação. 

Além disso, é preciso ressaltar que: 

∀x (Fx⟶□Fx) 

Ou seja, se x é um objeto ficcional, x necessariamente é um objeto ficcional, que é uma tese 

defendida por Kripke (2013) e Zalta (1983 e 2003, p. 14). Essa é uma consequência da nossa 

definição de objetos ficcionais aqui, afinal se fosse possível que tais objetos tivessem 

localização espaciotemporal, eles poderiam ter uma propriedade diferente das que foram 

incluídas no seu conjunto pelo autor do personagem. 
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 Lembrando que a concepção dele é criacionista e esse é o motivo pelo qual ele fala em jogos de faz de 
conta. 
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Nesse ponto parece surgir um problema para Voltolini: Se ele afirma que objetos 

ficcionais instanciam propriedades da mesma forma que objetos localizáveis ou localizados 

no espaço e no tempo, então ele precisaria de um critério para barrar a atribuição de 

propriedades como: ser localizado espaço e no tempo, ser possivelmente um objeto 

espaciotemporalmente localizado, ser concreto etc. E isso pode gerar inconsistência e 

instabilidade na sua teoria, pois consideramos que os argumentos de Kripke e Zalta são 

extremamente persuasivos quanto à questão de objetos ficcionais serem necessariamente 

ficcionais. 

Agora vamos analisar mais de perto o caso de Sherlock Holmes para tentar tornar a 

questão mais clara. Conan Doyle descobriu o famoso personagem estipulando qual seria o 

seu conjunto de propriedades, como: ser detetive, morar em Londres e na Baker Street, ter 

resolvido tal e tal caso etc. Sherlock Holmes (SH) funciona como um designador rígido, pois 

refere a esse personagem criado por Doyle em todas as situações contrafactuais e ser o 

detetive que resolveu tal e tal caso policial é uma descrição definida que se aplica a SH. 

O problema sobre o qual estamos falando é se ela (a descrição definida) se aplica a ele 

em todas as situações contrafactuais. Perguntar isso pode ser perguntar: 

(1) SH poderia não ter sido detetive? 

Questionar se SH poderia não ter sido detetive, pode ser questionar se Conan Doyle 

poderia ter escolhido criar uma história na qual SH fosse um espião da CIA. Mas essa é uma 

pergunta sobre a liberdade de Conan Doyle de criar um personagem com outras propriedades 

diferentes das que ele tenha criado. Isso é trivial; Conan Doyle poderia ter criado um 

personagem que fosse espião da CIA e dado o nome de “Sherlock Holmes” a ele, mas esse 

não é o sentido de contingência que está em jogo nos casos modalmente interessantes do 

ponto de vista da metafísica. (1) é sobre o personagem que Conan Doyle efetivamente 

descobriu, ou seja, o SH que está nos livros que ele escreveu, porque, segundo o que 
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defendemos aqui, se Doyle tivesse descoberto outro personagem com outras propriedades, ele 

não seria SH, seria outro personagem com, no máximo, o mesmo nome. 

Assim, a nosso ver a resposta para (1) é não, porque SH é idêntico ao conjunto de 

propriedades que foi selecionado por Doyle nos seus livros. É assim que um personagem 

fictício parece ser definido. Se um objeto ficcional se define pelo seu conjunto de 

propriedades, então é necessário que tal conjunto se aplique a este mesmo objeto em todo 

mundo possível. Isto implica que cada propriedade do objeto também seja modalmente 

inflexível. 

Consideramos importante esclarecer quais são os sentidos de contingencia que estão 

envolvidos na estipulação linguística e qual é o sentido que é relevante do ponto de vista 

metafísico, i.e., do ponto de vista modalmente relevante. Vejamos o exemplo da estipulação 

do nome “Julius” a quem quer que seja que tenha inventado o zíper
64

: 

(i) É contingente que Julius seja o inventor do zíper. Pois outra pessoa, em vez de Julius, 

poderia ter inventado o zíper. Ou seja, existe um mundo possível no qual Thomas Edison 

inventou o zíper, por exemplo. 

(ii) É contingente que "Julius" (esse símbolo linguístico) se refira a Julius. Se o inventor do 

zíper tivesse sido Edison, e se tivéssemos realizado essa estipulação na circunstancia na qual 

o inventor do zíper fosse Edison, então "Julius" se referiria a Edison, levando em conta que 

podemos usar os símbolos linguísticos da maneira que entendermos. Assim, em 

circunstancias diferentes, certamente, teriam diferentes referentes. 

(iii) É contingente que exista um e apenas um inventor do zíper
65

, duas pessoas juntas 

poderiam ter inventado o zíper. 

(iv) É contingente que Julius (o referente de “Julius”) exista. 

(v) É contingente que a estipulação linguística tenha sido feita. 
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 Necessário para que a descrição definida seja adequada. 
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Para que a estipulação “Julius é o inventor do zíper” seja verdadeira, é preciso que as 

contingências envolvidas em (iii) e (iv) sejam o caso no mundo atual ou no mundo onde a 

estipulação tenha sido feita. Mas a contingência que dá o status de contingente é a (i), porque 

a contingência envolvida em (i) é a metafísica. 

Por outro lado, há uma leitura segundo a qual a proposição é necessária, viz. se 

estipulei que "Julius" se refere ao inventor do zíper, então, necessariamente, "Julius" se refere 

ao inventor do zíper. Se estou no mundo w1, nesse mundo w1 João inventou o zíper e em w1 

estipulo que "Julius" se refere ao inventor do zíper, então "Julius" refere a João nesse mundo 

possível w1. Se estou no mundo w2, e nesse mundo w2 José inventou o zíper, e nesse mundo 

w2 estipulo que "Julius" refere o inventor do zíper, então "Julius" se refere a José nesse 

mundo possível w2. Em cada mundo no qual eu faço a estipulação, "Julius" refere a quem 

quer que seja que tenha inventado o zíper naquele mundo. 

O que é necessário aqui é uma condicional sobre "Julius" (o símbolo linguístico): se 

fiz essa estipulação, então "Julius" não pode não referir ao inventor do zíper. Mas, esse 

sentido de necessidade é enganador, pois essa é a leitura que dá o status de a priori para a 

estipulação, afinal cada vez que faço uma estipulação em um mundo possível diferente, estou 

usando um nome próprio diferente
66

. Portanto, as sentenças usadas por um autor de uma 

história para construí-la não expressam afirmações, i.e., não descrevem situações do mundo, 

porém elas são necessariamente verdadeiras a priori. Portanto, Sherlock Holmes apenas é 

contingentemente detetive no sentido de (v). 
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Capítulo 5 - Objeções à proposta 

 

Neste capítulo aqui iremos responder a duas objeções que podem ser feitas à nossa 

proposta. Primeiro vamos lidar com o problema da referência a personagens de histórias 

inacabadas e depois com o problema de sentenças que atribuem propriedades a objetos 

ficcionais, mas que não podemos dizer que fazem parte do conjunto de propriedades que 

fornece a identidade deles. No entanto, essas sentenças parecem verdadeiras. 

 

5.1- Referência a personagens de histórias inacabadas 

Um problema que se põe diante da tese de que objetos ficcionais são conjuntos de 

propriedades concerne à referência e à identidade de personagens em processo de descoberta. 

Deveria ser uma consequência dessa tese que a cada adição de uma propriedade no conjunto 

que define o personagem, a identidade não se mantém. Afinal, se o critério de identidade de 

conjuntos são os seus elementos, então cada adição de uma nova propriedade ao conjunto, 

geraria um objeto diferente
67

. Isto é, se o critério de identidade é puramente extensional, 

alterar a extensão altera o conjunto e, por conseguinte, o objeto não é o mesmo. 

Aparentemente, quando um autor está compondo uma história ele refere aos 

personagens contidos nela antes de terminá-la ou após terminar uma parte dela, com é o caso 

de histórias que possuem sequências. Uma possível saída para esse problema está na 

assunção de que a referência se dirige ao conjunto total que vamos conhecer quando a 

história (e talvez as suas sequências) estiver terminada. No entanto, isso provavelmente nos 

levaria a uma concepção determinista sobre a noção de histórias. Por exemplo, quando Conan 

Doyle escrevia as histórias sobre Sherlock Holmes parece que ele podia se referir a Sherlock 
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Holmes antes mesmo do término da história
68

 por meio de frases como “estou escrevendo 

uma história sobre um personagem chamado Sherlock Holmes, que é um detetive capaz de 

desvendar os crimes mais bem cometidos”. 

Uma consequência desagradável de identificar objetos ficcionais com conjuntos de 

propriedades seria admitir que a referência muda a cada nova propriedade selecionada, pois a 

identidade de um conjunto com x propriedades é diferente da identidade de um conjunto com 

x+1 propriedades. Não obstante, pensamos ter uma saída para esse problema sem nos 

comprometermos com um determinismo, como pode ser uma consequência a partir da 

solução dada acima. 

Dizer que Doyle se referia ao conjunto que contém todas as propriedades de Holmes 

do final das histórias, não implica dizer Doyle não poderia ter selecionado propriedades 

diferentes da que selecionou no sentido que explicamos no capítulo anterior, o que garante 

recuperar, em certa medida, a intuição artefatualista de que objetos ficcionais são produtos da 

imaginação ou criatividade. Mas, afirmamos que a referência se faz a um desses conjuntos 

possivelmente selecionáveis por ele, mesmo que não saibamos quais são as propriedades 

ficcionais que pertencem a tal conjunto. 

A segunda alternativa de resposta a essa objeção é aceitar que a referência muda a 

cada seleção de propriedade. Isto é, a cada nova propriedade adicionada ao conjunto pelo 

autor, o referente passa a ser outro personagem, pois a identidade não é a mesma, já que as 

propriedades pertencentes ao conjunto não são a mesmas. No entanto, tal objeção deve ser 

levantada sobre qualquer critério de identidade de objetos ficcionais. 

O artefatualismo de Thomasson, por exemplo, gera o problema de que não podemos 

referir ao personagem ou à história antes que ela esteja terminada
69

. Quanto a histórias 
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seriadas o problema é maior porque nos parece evidente que referimos a ela, e aos 

personagens contidos nela, mesmo que as sequências da série não tenham sido publicadas. 

Destarte, ficamos com a primeira solução, aquela que coloca a referência ao conjunto 

total mesmo que tal conjunto não tenha sido completamente selecionado, ou seja, sem que 

esse conjunto possa ser conhecido ainda. Tal saída não nos compromete com um 

determinismo da mesma forma que a onisciência não implica um determinismo. Saber que x 

irá escolher y não implica dizer que x é obrigado a escolher y. Se x sabe que um amigo vai 

escolher uma camisa preta em vez de uma vermelha porque x sabe que o amigo prefere preto 

a vermelho, não implica dizer que y está determinado a escolher a camisa preta. Isso mostra 

como a nossa concepção separa ontologia de epistemologia melhor que o artefatualismo. 

 

5.2 – Propriedades extraficcionais 

Outra questão que deve ser feita para qualquer tese sobre objetos ficcionais está 

relacionada a certas propriedades que não foram selecionadas por um conjunto de autores, 

mas que os objetos ficcionais parecem possuir. Podemos citar uma série de sentenças por 

meio das quais atribuímos propriedades a objetos ficcionais. Tais sentenças parecem 

verdadeiras, mas elas não foram expressas por nenhum autor. Portanto, as propriedades 

atribuídas por meio delas não podem pertencer ao conjunto que fornece a identidade de 

ficções. 

Os exemplos são os seguintes: 

(1) “Sherlock Holmes é mais famoso que qualquer detetive real” 

(2) “Sherlock Holmes é o personagem ficcional preferido de Pedro” 

(3) “Sherlock Holmes é psicologicamente complexo” 

(4) “Édipo é um personagem trágico paradigmático” 
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(5) “Harry Potter de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ é apenas um aspecto do Harry Potter 

mesmo” 

(6) “Pégaso não existe” 

(7) “Cervantes morreu alguns anos após Dom Quixote” 

(8) “Super Homem voa mais rápido do que Peter Pan” 

(9) “Oscar Wilde matou Dorian Gray colocando uma faca no coração dele”. 

Se substituirmos as ocorrências dos nomes dos personagens por “o conjunto que 

contém as propriedades F, G H (...)” aparentemente o valor de verdade desses enunciados 

passará a ser falso. Mas, se há uma identidade entre os personagens e os seus conjuntos de 

propriedades, então a substituição deveria conservar o valor de verdade. Para lidar com esse 

problema precisamos elucidar quais são os tipos de enunciados metaficcionais externos que 

estão em questão. Voltolini (2006) classifica sentenças metaficcionais externas em dez 

categorias diferentes, o que ressalta a complexidade e o quanto devemos dar um tratamento 

refinado a esse problema. 

Uma sentença do tipo de (1) é chamada por Voltolini (2006, p. 175) de sentença 

relacional transficcional independente da ficção. À parte o debate entre realistas e anti-

realistas quanto a objetos ficcionais, sabemos que (1) não pode ser formalizada usando a 

estratégia de Parsons e Zalta que envolve um operador do tipo (De acordo com a história), 

afinal não está dito em nenhuma lugar das histórias de Sherlock Holmes que ele é mais 

famoso que qualquer detetive real. 

A relação de “ser mais famoso que” entre A e B significa que mais pessoas estão 

conectadas a rede causal de A do que a rede causal de B e isso não é um problema para nós 

aqui, pois a rede causal de Sherlock Holmes está também na origem do batismo ou da 

descoberta. Ou seja, mais pessoas estão causalmente conectadas com Holmes do que com 

qualquer detetive real, i.e, Conan Doyle deu o nome “Sherlock Holmes” ao conjunto de 
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propriedades que ele selecionou e mais pessoas estão conectadas a esse batismo do que com a 

rede causal do batismo de qualquer detetive concreto. 

Uma sentença como (2) pode ser lida de re ou de dicto. Na leitura, de dicto, afirma-se 

de um sujeito S que Sherlock Holmes é o personagem preferido de S. Nesse caso não há 

compromisso ontológico com Sherlock Holmes, pois “preferir” é um verbo intencional. Já na 

leitura de re, atribui-se a Sherlock Holmes a propriedade de ser um personagem ficcional e de 

ser o personagem ficcional preferido de S. Nesse caso temos duas maneiras diferentes de 

dizer que Holmes possui tal propriedade. Uma envolve a relação de pertencimento e a outra a 

de exemplificação. Ou defendemos que a propriedade de ser o personagem preferido de S 

pertence ao conjunto chamado “Sherlock Holmes”; ou que o conjunto chamado “Sherlock 

Holmes” exemplifica a propriedade de ser o personagem preferido de S. 

Por um lado, a primeira solução diz que, além das propriedades intraficcionais, que 

fornecem a identidade do objeto ficcional, certas propriedades extraficcionais também 

pertencem ao conjunto de propriedades que identificam objetos ficcionais. Dessa forma, 

teríamos que rejeitar, pelo menos em parte, a rigidez modal das propriedades de objetos 

ficcionais, pois em outro mundo possível Pedro tem outro personagem preferido. Isso nos 

levaria a modificarmos o critério de identidade, afinal teríamos que restringir quais 

propriedades constituem o critério de identidade. Além disso, a rigidez modal, como 

colocamos no capítulo anterior, não seria uma consequência do critério de identidade. Por 

outro lado, a segunda solução consiste em assumir que conjuntos podem exemplificar 

propriedades. Algo que qualquer realista em relação a conjuntos não teria nenhum problema 

em endossar. Aqui vamos defender que conjuntos exemplificam propriedades, o que nos 

aproxima de Zalta (1983) mais uma vez, porque, além da exemplificação, há a relação de 

pertencimento (ou estar contida) que conjuntos podem possuir com propriedades. 
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No caso da sentença (3), poderíamos resolver por meio de uma paráfrase assim como 

a sentença (1), pois não podemos encontrar a propriedade de ser psicologicamente complexo 

no conjunto selecionado por Conan Doyle nem podemos dizer que um conjunto exemplifica a 

propriedade de ser psicologicamente complexo. Tal propriedade nem está selecionada pela 

história nem um objeto que não possui capacidade cognitiva pode ser psicologicamente 

complexo. Certamente alguém que defende que objetos ficcionais são idênticos a conjuntos 

de propriedades, poderia defender que ser psicologicamente complexo é uma propriedade 

ficcional derivada das propriedades que Holmes tem nas histórias. Porém, não queremos nos 

comprometer com um fechamento além do fechamento lógico e tal derivação, das 

propriedades de Holmes para a citada acima, não seria meramente lógica. Por isso, parece-

nos que a melhor saída é via a seguinte paráfrase: “caso houvesse alguém que exemplificasse 

as propriedades psicológicas pertencentes ao conjunto de Sherlock Holmes, esse alguém seria 

psicologicamente complexo”. 

  (4) é chamada por Voltolini de sentença monádica interficcional independente da 

ficção. Em “Édipo é um personagem trágico paradigmático”, a substituição de “Édipo” por 

“o conjunto que contém propriedades F, G, H (...)” também parece não conservar o valor de 

verdade. Afinal, “o conjunto que contém as propriedades F, G, H (...) é um personagem 

trágico” aparentemente é uma frase que expressa uma proposição falsa, pois conjuntos não 

parecem poder ser personagens trágicos. O termo “interficcional independente da ficção” não 

é explicado por Voltolini. Ele diz que a preocupação dele no capítulo está relacionada, dentre 

outras coisas, à eliminação da estratégia da paráfrase. Aqui, já que vamos reduzir objetos 

ficcionais a conjuntos de propriedades em vez de correlatos de conjuntos de propriedades, 

consideramos que podemos parafrasear todas as sentenças que aparentemente nos 

comprometem com objetos ficcionais como objetos que vão além de conjuntos de 

propriedades. 
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Ser um personagem trágico não é uma propriedade que está no conjunto que 

identificamos como Édipo, pois essa propriedade não foi selecionada na história. No entanto, 

pensamos que, deixando de lado a interpretação literal, uma paráfrase pode ser oferecida de 

tal modo que a substituição obedeça ao principio de substituição salva veritate. Entendemos 

que dadas certas características consideradas pela crítica literária como constituintes de um 

personagem trágico, Édipo é um conjunto cujas propriedades levam os críticos a 

classificarem como um personagem trágico. Além disso, essas propriedades são tidas pela 

crítica como paradigmáticas para um personagem trágico. Fazer a paráfrase nesse caso tem 

mais dificuldades com a explicitação do que é um personagem trágico e um paradigma do 

estilo que é classificado
70

. São as propriedades do conjunto que fornecem a identidade do 

personagem, que o tornam trágico. 

Além disso, o tempo (e a maneira) no qual foi escrito o torna um caso paradigmático 

de um personagem trágico. Lembrando que tais propriedades externas não alteram a 

identidade do personagem. Caso ele fosse escrito em outra época, ele poderia não ser 

considerado um paradigma para a Tragédia, mas ainda assim seria o mesmo personagem. 

Dessa forma, “o conjunto de propriedades que fornece a identidade de Édipo, tem como 

subconjunto propriedades consideradas como caracterizadoras de um personagem trágico e, 

além disso, o contexto no qual foi escrito faz com que seja um paradigma desse tipo de 

personagem”, parece expressar (4) nos moldes da nossa proposta. Assim, vamos considerar 

que ser um personagem trágico é uma propriedade dependente da ficção, apesar de ser um 

personagem trágico paradigmático não ser, porque ser paradigmático é independente da 

ficção. 

 Já a análise de (5) “Harry Potter de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ é apenas um 

aspecto do Harry Potter mesmo”, é-nos ainda mais simples, pois ser um aspecto nesse caso é 
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ser um subconjunto. Ou seja, essa sentença expressa uma semelhança transficcional entre um 

conjunto e seu subconjunto. Nesse caso, a paráfrase seria “O conjunto de propriedades de 

Harry Potter do primeiro livro da série (Harry Potter e a Pedra Filosofal) é um subconjunto do 

personagem ao final da série”. 

 (6) é um caso de sentença existencial negativa comumente formalizada por ~∃x(Px), 

onde P representa a propriedade de ser Pégaso. Para nós, ser Pégaso é ser um conjunto que 

contém propriedades como: ser cavalo, ter asas, ser capaz de voar etc. Ou seja, assumindo 

que a nossa tese está correta, a sentença diz que não existe um conjunto que contenha as 

propriedades de ser cavalo, ter asas, ser capaz de voar etc. Como aqui vamos defender que 

Pégaso é um objeto abstrato, afinal conjuntos são objetos abstratos, podemos dispensar a tese 

meinonguiana de que ele é um objeto não existente e devemos rejeitar que a fórmula acima 

expresse algo verdadeiro. 

Aqui vamos considerar que o quantificador existencial não implica que o objeto sobre 

o qual ele quantifica seja concreto. Dessa forma, “Pégaso não existe” é verdadeira no sentido 

de Pégaso não ser concreto, i.e., “Pégaso não existe” equivale a “Pégaso não é concreto”. 

Essa mesma leitura podemos ter de “Sócrates não existe mais” que equivale a dizer “Sócrates 

não é concreto neste momento”. Ser concreto é ter uma localização no espaço e no tempo. 

Destarte, “Pégaso não existe” deve ser entendida como: ~∃x (Px ∧ Ctx). 

Já “Sócrates não existe mais” equivale a ~∃x (Sx ∧ Ctx), onde Ct representa a 

propriedade de ser concreto em um tempo t e S representa a propriedade de ser Sócrates. Não 

é porque Sócrates não é concreto no momento atual, que não podemos quantificar sobre ele, 

assim como não é porque é necessário que Pégaso não seja concreto, que não podemos 

quantificar sobre ele. Portanto também é correto dizer que existe algo que é Pégaso, mas esse 

algo não é um objeto concreto. Dessa forma, seria mais correto dizer que existe algo que é 
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Pégaso, mas ele não é concreto atualmente (∃x (Px ∧ ~Ctx))
71

 e que existe algo que é 

Sócrates, mas ele não é concreto atualmente (∃x (Sx ∧ ~Ctx))72. Daí, podemos concluir que 

quando alguém diz que Pégaso ou outro objeto ficcional não existe, na verdade, está negando 

que o conjunto que contém as propriedades F, G, H (...) seja concreto, que é uma platitude. 

 Agora vamos analisar a sentença (7) “Cervantes morreu alguns anos após Dom 

Quixote”. Para tanto, devemos primeiro esclarecer o que a sentença quer dizer. Considerando 

que Voltolini chama essa sentença de relacional transficcional dependente da ficção, devemos 

entender que a propriedade que Cervantes possui de ter morrido alguns anos após Dom 

Quixote depende da ficção. Se essa propriedade depende da ficção, é porque a morte de Dom 

Quixote (e não a de Cervantes) depende da ficção, afinal a morte de Cervantes não pode ter 

qualquer relação causal com objetos ficcionais. Portanto, o que a frase quer dizer é que 

Cervantes faleceu em um ano posterior ao ano que Dom Quixote morreu. Por hipótese, 

vamos dizer que Dom Quixote tenha morrido em 1610, ou seja, que Cervantes tenha 

selecionado, para compor o personagem Dom Quixote, a propriedade de ter morrido em 

1610. Como Cervantes morreu em 1616, pode-se dizer que Cervantes morreu alguns anos 

após Dom Quixote. 

 Conjuntos não nascem nem muito menos morrem, pois não podemos identificar uma 

localização no tempo onde conjuntos passem a existir e, tampouco, uma localização onde eles 

deixam de existir. Assim, a substituição de “Dom Quixote” por “o conjunto que contém as 

propriedades F, G, H (...)”, iria tornar a sentença falsa. Mas, novamente, podemos oferecer 

uma paráfrase que consiga dar conta das nossas intuições e que esteja adequada à nossa 

proposta, a saber: “se fizermos uma operação de subtração estando de um lado o número que 

representa o ano no qual Cervantes morreu (1616) e do outro o número que representa a 

propriedade que Cervantes selecionou que Dom Quixote tenha morrido (1610, vamos supor), 
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 Nesse caso é necessário que Pégaso não seja concreto: ∃x (Px ∧ (□~Ctx). 
72

 Podemos lidar com outros casos da mesma maneira. e.g. objetos futuros e possibilia. 
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teremos um resultado que, se convertido em anos, será de seis anos e essa quantia podemos 

chamar de alguns anos”. Outra forma de parafrasear (7) seria modalizar a sentença assim 

como fizemos com (3). Dessa forma, teríamos: “caso alguém tivesse a propriedade de ter 

morrido em 1610, essa pessoa teria morrido alguns anos após Cervantes”, mas a primeira 

paráfrase parece capturar melhor o que (7) quer dizer. 

 Já ao analisar (8) “Super Homem voa mais rápido do que Peter Pan”, devemos ter em 

mente que a propriedade de voar mais rápido que Peter Pan não foi selecionada por nenhum 

autor autorizado das histórias do Super Homem, assim como a propriedade de voar mais 

devagar que o Super Homem não foi selecionada por nenhum autor autorizado das histórias 

de Peter Pan. Portanto, não podemos dizer que essas propriedades estão contidas nos 

conjuntos que definem as identidades dos personagens, mas mesmo assim, a sentença (8) 

parece ser verdadeira. 

Seria bizarro, e também falso, se disséssemos que o conjunto “Super Homem” 

instancia a propriedade de voar mais rápido do que o conjunto de nome “Peter Pan”, afinal 

objetos abstratos não podem voar
73

. Destarte, a substituição do nome do personagem pela 

descrição “o conjunto que contém as propriedades F, G, h (...)” não conserva o valor de 

verdade. Por conta disso, novamente, formularemos uma paráfrase que mantenha a tese de 

que objetos ficcionais são conjuntos de propriedades e a nossa intuição sobre o valor de 

verdade da proposição expressa por essa frase, que é o verdadeiro. 

 Para Voltolini, (8) é um caso de sentença “relacional interficcional dependente da 

ficção”, pois ela estabelece uma relação comparativa entre ficções diferentes, mas depende da 

maneira como os personagens são construídos por seus respectivos autores. Isto é, mesmo 

relacionando personagens de histórias diferentes, ainda assim, essa propriedade que não está 

selecionada por nenhuma delas, depende das propriedades que foram efetivamente 

                                                           
73

 Por isso o objeto ficcional Super Homem não pode exemplificar a propriedade de voar. 
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selecionadas pelos autores de cada uma delas. Dito isto, agora podemos compor a melhor 

paráfrase para (8), a saber: “O conjunto ‘Super Homem’ contém a propriedade de voar de 

certo modo e o conjunto ‘Peter Pan’ contém a propriedade de voar de outro modo. As 

propriedades contidas no primeiro conjunto implicam a propriedade de voar a uma 

velocidade x e as propriedades do segundo implicam a propriedade de voar a uma velocidade 

x – n.”. 

Por exemplo, se nas histórias de Super Homem é dito que ele alcançou um trem sem 

freio em movimento, então deduzimos que ele voa mais rápido do que um trem. Assim como, 

se, por hipótese, é dito nas histórias de Peter Pan que ele foi alcançado por um cavalo 

enquanto voava, deduzimos que ele voa mais devagar que um cavalo. No entanto, essas 

propriedades não fazem parte dos conjuntos que fornecem as identidades dos personagens, 

pois elas não foram selecionadas por seus autores. Novamente, não queremos nos 

comprometer com um fechamento além do lógico. Dessa forma, vamos dizer que essas 

propriedades deduzidas não fazem parte do conjunto que fornece a identidade do 

personagem, mas a sentença pode ser entendida como verdadeira com base nas implicações 

que nós fazemos. 

 (9) “Oscar Wilde matou Dorian Gray colocando uma faca no coração dele” é do tipo 

que Voltolini chama de “sentença de autoria”. Ele chama assim, pois pensa que esse tipo de 

sentença estabelece uma relação entre um personagem e seu autor, mas não é apenas isso. 

Para sermos mais precisos, essa sentença estabelece uma relação entre uma propriedade 

selecionada por um autor e seu personagem. Por exemplo, “o personagem preferido de Conan 

Doyle é Sherlock Holmes” estabelece uma relação entre um personagem e seu autor, mas não 

uma relação de autoria, afinal não menciona nenhuma propriedade selecionada por ele. 

 Oscar Wilde não poderia ter colocado uma faca no coração de Dorian Gray porque, 

como defendemos no capítulo anterior, não é possível que objetos físicos migrem para 
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histórias ficcionais e, principalmente, não é possível que objetos abstratos tenham relações 

físicas com outros objetos. Mas, por que a frase parece verdadeira? Porque Wilde selecionou 

a propriedade de morrer por causa de uma perfuração de faca no coração para o conjunto 

“Dorian Gray”. 

 A última frase desse tipo é uma do tipo “O autor x criou o personagem y”, que nós já 

analisamos no terceiro capítulo. Ainda, poderíamos parafrasear outros tipos de sentenças para 

mostrarmos como é possível não nos comprometermos com entidades ficcionais além de 

conjuntos de propriedades, mas as estratégias de paráfrases iriam se repetir. 
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Conclusão 

  

 Durante todo o capítulo 3 tentamos mostrar que a definição de objetos ficcionais 

como conjuntos de propriedades é a que melhor podemos ter. Também esperamos ter deixado 

claro quais são as teses deriváreis dessa que é a nossa tese principal. 

 Argumentamos que considerar objetos ficcionais como sendo conjuntos de 

propriedades é parcimonioso, pois assim podemos usar apenas uma distinção, viz. a distinção 

entre pertencimento e exemplificação. Outra consequência disso é que podemos dispensar a 

separação entre personagens imigrantes e nativos de uma história (mais um ponto a nosso 

favor tendo em vista a simplicidade). Daí, conseguimos excluir o problema dos many-ficta e 

explicar a questão dos no-ficta. 

 Conseguimos mostrar que a melhor saída para a questão da flexibilidade modal é 

negá-la quanto a entidades ficcionais e também que a melhor maneira de classificar o 

processo de construção de objetos ficcionais envolve um processo idêntico ou ao menos 

análogo ao da estipulação linguística. Além disso, assumir que tal ferramenta da linguagem é 

usada para construir um personagem também se ajusta muito bem à concepção platonista dos 

objetos ficcionais. 

 Assim, esperamos ter exposto uma teoria consistente, apesar de parecerem 

contraintuitivas algumas das teses que defendemos. Porém, não intencionamos explicar ou 

descrever os usos da linguagem ou as intenções que as pessoas ou filósofos têm, mas oferecer 

a melhor perspectiva que conseguimos construir sobre o problema. 
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