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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo relacionar três teses sobre a natureza dos objetos 

concretos. Uma tese sobre existência: universalismo mereológico; e duas teses sobre 

identidade: composição como identidade e essencialismo mereológico. Todas estas teses 

dizem respeito à relação parte-todo, objeto de estudo da mereologia. No decorrer do trabalho 

será argumentado que apesar de o essencialismo mereológico apresentar resultados 

desastrosos prima facie (i.e. objetos não sobrevivem à qualquer mudança em suas partes), tais 

resultados podem ser mitigados se admitirmos a plausibilidade do universalismo e da tese de 

composição como identidade. A primeira destas duas teses é uma resposta à Questão especial 

da composição postulada por Peter van Inwagen em seu livro de 1995, Material Beings (a 

saber, em que circunstâncias alguns objetos se relacionam de modo a formar um objeto 

composto?) e amplamente defendida por David Lewis em On The Plurality of Worlds (1986a) 

e Parts of Classes (1991). De acordo com o universalismo mereológico, dada a mera 

existência de pelo menos dois objetos quaisquer, existe também aquele objeto que é sua fusão 

mereológica. A segunda tese é uma tentativa de reduzir o custo ontológico da Mereologia 

Extensional Clássica, defendida não só por Lewis como por diversos autores contemporâneos. 

Em grandes linhas, a ideia por trás da tese de composição como identidade é a de que objetos 

compostos não são nada além ou a mais do que suas partes tomadas coletivamente. 
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ABSTRACT 

The present dissertation’s objective is to relate three theses on the nature of the concrete 

objects. One thesis about existence: mereological universalism; and two theses about identity: 

composition as identity and mereological essentialism. All of them concern the part-whole 

relation whose study is the object of mereology. Along the work it will be argued that despite 

mereological essentialism, prima facie, presents disastrous results, such results can be 

mitigated if we admit the plausibility of mereological universalism and composition as 

identity. The first of these two theses is an answer to the Special composition question stated 

by Peter van Inwagen in his book from 1995, Material Beings (namely, in which 

circumstances some objects relate to each other in order to form a composite object?) and 

largely defended by David Lewis in On The Plurality of Worlds (1986a) and Parts of Classes 

(1991). According to mereological universalism, given the mere existence of at least two 

objects, there is also that object that is their mereological fusion. The second thesis is an 

attempt to decrease the ontological cost of Extensional Classical Mereology, championed not 

only by Lewis but also by various contemporary authors. Broadly speaking, the idea behind 

the thesis of composition as identity is that composite objects are nothing over and above its 

parts taken together. 

 

 

Key-words: metaphysics; ontology; mereology; composition; identity. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo relacionar três teses sobre a natureza dos 

objetos concretos. Uma tese sobre existência: universalismo mereológico; e duas teses sobre 

identidade: composição como identidade e essencialismo mereológico. Todas estas teses 

dizem respeito à relação parte-todo, objeto de estudo da mereologia. Em grandes linhas, a 

estratégia argumentativa é a seguinte: 

 

(a) Essencialismo mereológico é a tese segundo a qual toda e qualquer mudança em 

uma totalidade (perda, ganho ou troca de partes) é suficiente para comprometer sua 

identidade. 

 

(b) Universalismo mereológico é a tese segundo a qual, dada a existência de dois 

objetos quaisquer, a e b, existe outro objeto, a saber, c, que possui aqueles como 

partes. Em outras palavras, c é a fusão de a+b. 

 

(c) Se o essencialismo mereológico for verdadeiro, então na medida em que um objeto 

muda de parte, ele deixa de ser o mesmo. Por outro lado, se o universalismo 

mereológico for verdadeiro, então enquanto as partes do objeto existirem, o objeto 

existe, dado que ele é sua fusão. 

 

(d) Se (a) e (b) são verdadeiros um objeto não pode, strictu sensu, perder ou ganhar 

nenhuma parte. Objetos compostos são mereologicamente estáticos. 

 

(e) A ponte entre o universalismo mereológico e o essencialismo mereológico será 

feita através da tese de composição como identidade, segundo a qual uma 

totalidade é idêntica às suas partes constituintes. Um todo é suas partes tomadas 

em conjunto. Nada a mais ou além de suas partes coletivamente. 

 

O leitor atento irá notar, no entanto, que esta estratégia parece nos guiar 

inevitavelmente à falácia da negação do antecedente, a saber: 

 

i. Se os objetos sofrem mudanças mereológicas, então eles deixam de serem os 

mesmos; 

ii. Os objetos não sofrem mudanças mereológicas; 
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iii. Logo, os objetos não deixam de serem os mesmos. 

 

Para escaparmos desta armadilha, o caminho seguro será reformular esta estrutura 

lógica de modo a formar um modus tollens: 

 

i. Se os objetos deixaram de serem os mesmos, então eles sofreram mudanças 

mereológicas; 

ii. Os objetos não podem sofrer mudanças mereológicas; 

iii. Logo, os objetos não deixaram de serem os mesmos. 

 

De fato, esta estrutura estabelece de modo muito mais claro o que será argumentado 

daqui para frente: de um ponto de vista da relação parte-todo, objetos só podem mudar se 

sofrerem mudanças mereológicas. É fundamental ter isso em vista, já que evitaremos 

discussões acerca do essencialismo de propriedades
1
, nos limitando apenas a questões 

mereológicas. 

Sendo assim, no que se segue o trabalho será dividido em três grandes capítulos 

cobrindo cada um destas teses de modo a esclarecer seus principais problemas e virtudes e as 

razões pelas quais devemos adotá-las. 

No primeiro capítulo, discutiremos as principais respostas à questão especial da 

composição de Peter van Inwagen, que tenta estabelecer condições necessárias e suficientes 

para a ocorrência da relação de composição. Em outras palavras, responder à questão especial 

da composição é determinar o que é preciso ocorrer entre alguns objetos para que eles formem 

outro objeto, um todo. Em primeiro lugar, o capítulo apresenta uma breve história da 

mereologia, partindo então para uma análise mais direta sobre a relação de composição e 

então apresentando as principais respostas encontradas na literatura contemporânea sobre o 

tema. São elas: composição restrita, universalismo mereológico, e niilismo mereológico. 

Grosso modo, a primeira resposta corresponde às nossas crenças ordinárias sobre a ocorrência 

da composição. De acordo com ela, nem toda pluralidade de objetos compõem uma 

totalidade, alguns objetos tomados em conjunto só compõem outro se ele satisfizer certos 

critérios. O universalismo mereológico, por sua vez, é a tese segundo a qual a mera existência 

de alguns objetos é suficiente para a existência de sua fusão, isto é, aquele objeto que possui 

                                                           
1
 Apesar de que seria plenamente possível tratar o operador binário ‘ser parte de’ como uma relação diádica, e, 

portanto, uma propriedade. Mas ainda assim há um tipo de essencialismo que lida com propriedades que não 

dizem respeito algum à relação parte-todo, i.e., todas as outras propriedades (‘ser vermelho’, ‘ser pesado’...). 
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os originais como partes. Finalmente, o niilismo é a tese que nega completamente a 

ocorrência da composição. De acordo com tal tese, não existem objetos compostos de nenhum 

tipo. Após a apresentação detalhada de cada uma destas teses, veremos como a composição 

restrita e o niilismo mereológico serão rejeitados em favor do universalismo mereológico, 

com enfoque especial no argumento da vagueza contra restrições na composição. As críticas a 

ao universalismo serão apresentadas e respondidas e sua aceitação como melhor resposta à 

questão especial da composição será motivada. 

O segundo capítulo será dedicado à apresentação e defesa da tese de composição como 

identidade. De acordo com esta tese, um todo não é nada a mais ou além das partes que o 

compõem. Portanto, quando dizemos que as partes são o todo, este ‘são’ deve ser entendido 

como a forma plural do ‘é’ de identidade, como na sentença ‘A estrela da manhã é a estrela da 

tarde’. Na literatura atual existem três versões desta tese: a tese fraca, que trata a relação de 

composição como sendo meramente análoga à relação de identidade; a tese forte, que toma a 

relação de composição como sendo literalmente a relação de identidade; e a tese sui generis 

que toma a relação de composição como sendo a relação de identidade, mas nega que esta 

última se comporta de acordo com a Lei de Leibniz. Dado que nosso objetivo é defender a 

tese de composição como identidade, favoreceremos a tese forte. O principal motivo para 

isso, por um lado, é a ideia de que a tese fraca não é uma tese de composição como 

identidade, visto que a mera analogia entre as duas relações não é suficiente para atingir os 

resultados esperados, e por outro, é a ideia de que a tese sui generis não é uma tese de 

composição como identidade na medida em que ela não respeita à nossa melhor teoria do que 

é identidade. A partir daí serão apresentados os principais argumentos contra a tese forte de 

composição como identidade, com ênfase na discussão sobre a relação plural ‘ser um dos’, e 

as respostas a tais objeções. 

Finalmente, o último capítulo se dedica à apresentação dos problemas relativos à 

possibilidade da mudança mereológica, isto é, ganho, perda ou troca de partes em um todo. 

Ali será introduzida uma versão análoga à questão especial da composição, a qual será 

chamada de questão especial da mudança, que tenta estabelecer quais são as condições nas 

quais uma totalidade pode mudar de partes e continuar a ser a mesma. Assim como no caso da 

composição, a questão especial da mudança admite três possíveis respostas: essencialismo 

mereológico; inessencialismo mereológico; integralismo mereológico. Em grandes linhas, o 

essencialismo mereológico é a tese segundo a qual toda e qualquer mudança de partes é 

suficiente para comprometer a identidade de um todo; o inessencialismo mereológico, por sua 

vez, sustenta que nenhuma mudança de partes é suficiente para comprometer a identidade de 
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um todo; já o integralismo admite que algumas mudanças mereológicas comprometem a 

identidade de uma totalidade enquanto outras não. As principais críticas ao inessencialismo 

mereológico e ao integralismo mereológico serão apresentadas de modo a rejeitá-los como 

melhor resposta à questão especial da mudança e então o essencialismo mereológico será 

avaliado. Fazendo uso do que foi estabelecido no segundo capítulo e também das 

considerações sobre a natureza da composição através do paradoxo do crescimento, será 

mostrado que o essencialismo mereológico é uma tese inevitável, ainda que esteja longe de 

ser intuitiva. 

O final do terceiro capítulo será dedicado a mostrar como o universalismo 

mereológico pode ser usado para superar as consequências do essencialismo. Se o 

essencialismo for verdadeiro, então toda e qualquer mudança de partes é suficiente para 

comprometer a identidade de um todo o que é problemático do ponto de vista intuitivo (afinal, 

nem toda mudança parece ser relevante para que um todo deixe de ser o mesmo), mas se o 

universalismo for verdadeiro, então uma totalidade não pode, strictu sensu, troca nenhuma de 

suas partes. Os objetos são mereologicamente estáticos. Por fim, será feita uma tentativa de 

dar conta da nossa experiência de mudança, visto que parece ser óbvio que objetos trocam de 

partes. Para tanto será necessário considerar brevemente as principais teorias da persistência 

contemporâneas, a saber, o tridimensionalismo e o tetradimensionalismo. Veremos que é 

possível obter resultados satisfatórios ao adicionarmos o universalismo ao 

tridimensionalismo, sem precisar apelar para o aspecto temporal do tetradimensionalismo. 

Obviamente o objetivo aqui não é meramente relacionar teses a bel prazer. O 

universalismo e a tese de composição como identidade são teses amplamente aceitas na 

literatura e em geral usa-se a segunda para motivar a adoção da primeira. Mas pouco se diz a 

respeito das implicações de tais teses, especialmente no que diz respeito ao essencialismo 

mereológico. Por outro lado, a literatura sobre este último é surpreendentemente escassa nos 

artigos escritos a partir do século XX. Em geral usa-se o essencialismo como um modus 

tollens contra a tese de composição como identidade visando então negar o universalismo. 

Mas uma análise mais cuidadosa sobre o universalismo, o que nós entendemos por 

‘composição’ e sua ligação com a relação de identidade pode lançar luz sobre todas essas 

discussões. Apenas por tais motivos, a proposta do trabalho se justifica como uma tentativa de 

lançar luz sobre nossa compreensão a respeito da estrutura dos objetos concretos do ponto de 

vista mereológico. 
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Mas antes de entrarmos na discussão filosófica propriamente dita, é importante 

estabelecer três pontos preliminares, um em relação ao escopo do trabalho, e os outros dois 

em relação à natureza da investigação proposta e seu método. 

Primeiramente, no que se segue discutiremos exclusivamente a natureza dos objetos 

concretos, isto é, aqueles objetos que ocupam um lugar no espaço e se estendem pelo tempo, 

objetos familiares como mesas, cadeiras e gatos, mas também objetos menos familiares como 

elétrons, moléculas e quasares. 

Em segundo lugar, ficará claro para o leitor que o uso extensivo da ideia quineana de 

compromisso ontológico. Nas palavras do próprio Quine, em On What There is (1948) tal 

critério afirma que “uma teoria está comprometida com aquelas e somente aquelas entidades 

às quais as variáveis ligadas da teoria têm de ser capazes de se referir na medida em que as 

afirmações feitas na teoria são verdadeiras”. A noção de compromisso ontológico será 

expandida para casos envolvendo nossas crenças do senso comum: nosso discurso do senso 

comum está comprometido com aquelas e somente com aquelas entidades às quais as 

variáveis ligadas de nosso discurso têm de ser capazes de se referir na medida em que as 

afirmações feitas pelo mesmo são verdadeiras. O desafio será mostrar como nossos 

compromissos ontológicos ordinários entram em conflito com os resultados de uma reflexão 

cuidadosa sobre os objetos que nos cercam e que, em alguns casos, eles devem ser 

abandonados ou revistos de maneira radical. 

Por fim, há uma questão meta teórica sobre a plausibilidade da aplicação universal da 

mereologia enquanto teoria correta da relação parte-todo, isto é, se é possível aplicar seus 

resultados a todo e qualquer área de investigação, seja ela filosófica ou não. 

Para adiantar o que será dito em breve, os termos ‘mereologia’ e ‘mereológico’ usados 

até aqui se referem a uma família de sistemas formais desenvolvidos no período 

contemporâneo, especialmente por Stanislaw Lesniewski (1916). O objetivo de tais sistemas é 

estabelecer axiomas que determinam a relação lógica x é parte de y. Pouco antes de 

Lesniewski, no entanto, Edmund Husserl dedicou uma parte de suas Investigações Lógicas 

(1901) ao estudo rigoroso da relação parte-todo, que ele considerou como parte da ontologia 

formal. Ontologia formal, no sentido husserliano da expressão é uma teoria metafisicamente 

neutra, isto é, algo capaz de ser aplicado de forma geral, independente do domínio de 

discurso. Entendida assim supõe-se que a mereologia possa ser usada para clarificar a relação 

parte-todo não só no contexto da filosofia, mas também no contexto de todas as ciências 

naturais tais como a física, a química, a biologia, etc., e inclusive no nosso discurso ordinário. 
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Durante seus quase 100 anos de existência, a mereologia enquanto sistema formal 

também tem sido entendida por seus defensores como universalmente aplicável no sentido 

husserliano. Apesar disso, algumas discussões sobre conceitos fundamentais desta disciplina 

têm levantado questões sobre esta suposta generalidade. Tome, por exemplo, a própria noção 

de ‘parte’. Supõe-se que ela possui as seguintes propriedades formais: (i) irreflexividade; (ii) 

transitividade; (iii) anti-simetria. Respectivamente, isso quer dizer que nada é parte de si 

mesmo; dados três objetos, x, y e z, se o primeiro é parte do segundo e este é parte do terceiro, 

então o primeiro também o é; se um objeto é parte de outro, o último não é parte do primeiro. 

Nem todos estão inclinados a aceitar que estas características são traços essenciais do que 

significa a noção de ‘parte’. Alguns diriam que a transitividade falha em alguns contextos, 

(meu fígado é parte de mim e eu sou parte da minha família, mas meu fígado não é parte da 

minha família) ou que nós devemos restringir o que significa para um objeto ser parte de 

outro de modo que o que vale para objetos concretos, não necessariamente valeria para 

objetos temporais ou abstratos. Se este for o caso, então nossas discussões mereológicas 

dependem da natureza dos objetos aos quais elas se aplicam, não sendo neutras num sentido 

radical. 

A discussão sobre o escopo da mereologia, apesar de bastante rica e importante, não 

será objeto direto de estudo deste trabalho. A partir daqui, estaremos pressupondo que, de 

fato, a mereologia é neutra em relação ao que existe e sua natureza, podendo ser aplicada de 

maneira geral. Ainda assim, este problema não será totalmente deixado de lado, na medida em 

que algumas das questões discutidas no primeiro capítulo sobre a natureza e ocorrência da 

composição estão intimamente ligadas à ele. 
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1. CAPÍTULO I: A QUESTÃO ESPECIAL DA COMPOSIÇÃO E SUAS 

RESPOSTAS 

 

1.1.Preliminares 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar e defender certa teoria da composição, 

a saber, o universalismo mereológico. Para tanto, meu procedimento será por eliminação: 

apresentarei as teorias rivais e darei boas bases para rejeitá-las. No entanto, é fácil se perder 

quando o caminho não é claro. Por isso, dedicarei algum tempo para dar conta de questões 

básicas que serão pressupostas no decorrer do trabalho como um todo. Expressões comuns 

que surgirão a partir daqui serão ‘mereologia’, ‘composição’ e ‘vagueza’. Afinal, o que é 

mereologia? E o que é composição? O que estamos realmente falando quando usamos o termo 

vagueza? 

 

1.1.2. Mereologia, uma breve introdução 

A primeira das perguntas é a mais fácil de responder: mereologia é um termo genérico 

que designa qualquer teoria que tente estabelecer ou determinar o comportamento da relação 

entre as partes e o todo. Daí poder-se-ia afirmar que a mereologia é quase tão antiga quanto a 

própria metafísica. Já os pré-socráticos se preocupavam com tal relação, e Platão e Aristóteles 

são herdeiros destas discussões. Na filosofia contemporânea, o primeiro a tratar de problemas 

mereológicos de maneira mais sistemática foi Edmund Husserl em suas Investigações Lógicas 

(1901). Apesar disso, nenhum dos filósofos em questão chamou esta investigação de 

‘mereologia’. Este é um termo novo, que foi cunhado já no século XX alguns anos depois de 

Husserl. Entendida de um ponto de vista mais específico, mereologia significa o estudo do 

comportamento da relação lógica ‘ser parte de’, também expressa na forma ‘x é parte de y’. 

Dois trabalhos seminais sobre esta disciplina foram desenvolvidos de forma 

independente entre 1916 e 1919 pelos filósofos e lógicos Stanislaw Lésniewski e Alfred 

North Whitehead. Focarei no primeiro, visto que seu trabalho foi a principal influencia para 

desenvolvimentos posteriores da mereologia por Alfred Tarski, Henry S. Leonard e Nelson 

Goodman. 

Lésniewski desenvolveu sua teoria da relação parte-todo como uma resposta aos 

resultados contraditórios da teoria dos conjuntos, em especial, como uma forma de superar o 

paradoxo de Russell. Apesar das diferenças no que diz respeito à linguagem formal utilizada, 

a teoria de Lésniewski estabeleceu as bases do que viria a se chamar Mereologia Extensional 

Clássica (MEC). O objetivo era atender às demandas nominalistas: chegar a uma teoria 
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elegante, que aliasse o alto poder expressivo com a economia ontológica. Em especial, dois 

pontos importantes da teoria dos conjuntos desagradavam Lésniewski: o primeiro deles era o 

conjunto vazio e o segundo eram os conjuntos unitários. Na analogia entre teoria dos 

conjuntos e mereologia, um conjunto corresponde a um todo e os elementos do primeiro às 

partes do último. Assim, a mereologia de Lésniewski negava a existência de um objeto nulo 

que seria parte de todos os outros todos por um lado, e, por outro lado, havia também a recusa 

em admitir haver uma diferença entre um conjunto unitário e seu único elemento, isto é, entre 

a e {a}. De uma perspectiva nominalista, a teoria dos conjuntos insere entidades duvidosas e 

multiplicam as categorias ontológicas ao nos comprometer com uma ontologia de objetos 

abstratos. A mereologia, por sua vez, seria tópico neutro com relação ao que existe. 

A mereologia encontra sua formulação clássica com a aceitação de pelo menos três 

axiomas: 

 

Axioma de Transitividade. 

Axioma de Singularidade. 

Axioma de Fusões Irrestritas. 

 

Em grandes linhas, o primeiro destes axiomas garante que se x é parte de y e y por sua 

vez é parte de z, então x também é parte de z (se uma célula é parte de um tecido e o tecido é 

parte de um órgão, então a célula também é parte do órgão); o segundo é um pouco mais 

controverso. Também chamado de Princípio de Extensionalidade, este axioma garante que 

dois objetos sejam idênticos se, e somente se possuírem as mesmas partes (e vice-versa). O 

terceiro axioma também é alvo de bastante controvérsia. Ele garante que exista um objeto que 

é a soma mereológica dos objetos em nosso domínio de quantificação. Assim, se existem a e 

b, também existe um objeto que é sua fusão, a saber, c, para quaisquer a e b. De modo mais 

preciso, dada uma quantidade n de objetos, a cardinalidade de nosso universo é      (um 

universo com 3 átomos mereológicos teria cardinalidade 7. Sejam a, b e c objetos simples, 

nosso universo de discurso consiste de a, b, c, ab, bc, ac e abc). Com exceção do primeiro 

axioma
2
 existem paralelos entre os dois últimos princípios mereológicos e princípios da teoria 

dos conjuntos (condição de identidade entre conjuntos e união de conjuntos, respectivamente). 

O axioma de fusões irrestritas será importante no decorrer do trabalho e controvérsias a seu 

respeito serão retomadas posteriormente. 

                                                           
2
 Sabemos que a relação ‘ser elemento de’ não é transitiva: b pode ser elemento do conjunto X={b} que por sua 

vez é elemento do conjunto Y={a, {b}}, mas b não é elemento de Y. 
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Falar em mereologia hoje significa falar em uma família de sistemas formais, e não de 

uma única disciplina. Assim como há diversas extensões e complementos para a lógica 

clássica, assim também acontece com a mereologia. Se há alguma similaridade entre tais 

sistemas, talvez seja simplesmente o fato de eles serem sistemas formais da relação ‘ser parte 

de’. Mas até mesmo o próprio significado da palavra ‘parte’ está em jogo quando se trata de 

discussões mereológicas. Afinal, o que significa para algo ser parte de outra coisa? Em outras 

palavras, o que significa que alguns objetos compõem—i.e, são parte de— outro? 

 

1.1.3. Composição, um problema complexo 

Esse é o segundo dos pontos citados no início desta seção que gostaria de esclarecer, 

na medida do possível. Composição, em termos mereológicos, significa uma relação que uma 

multiplicidade de objetos estabelece entre si na medida em que eles são partes de um todo. 

Essa explicação obviamente não é satisfatória, pois ela inclui os termos mereológicos que 

supostamente deveria explicar, como as noções de ‘parte’ e ‘todo’. A questão sobre a natureza 

da composição foi batizada de questão geral da composição por Peter van Inwagen em seu 

livro Material Beings (1995). Ali ele determina os requerimentos para responder a esta 

questão, bem como a posição padrão em relação a uma resposta para a mesma. Uma resposta 

satisfatória à pergunta ‘o que é a composição’ deve ser informativa e não circular. Em outras 

palavras, ela não deve envolver noções mereológicas como ‘parte’ e ‘todo’ (além de outras 

relações definidas em termos destas, como ‘sobreposição’, ‘disjunção’, etc.). 

É de se pensar que esta resposta deve revelar aspectos importantes sobre a natureza de 

objetos compostos em geral: propriedades que estes possuem na medida em que são objetos 

complexos e não simples. Porém, para nossa infelicidade, há uma forte tendência na literatura 

sobre o tema em admitir que não apenas não há uma resposta satisfatória a essa questão como 

também que não é possível que venha a existir alguma no futuro
3
. 

O pessimismo em relação à questão geral da composição tem início com o próprio van 

Inwagen
4
. De acordo com ele, não seríamos capazes de saber o que a relação de composição é 

nem mesmo se pudéssemos saber quando ela ocorre (os problemas relativos à ocorrência da 

composição serão objeto do resto do capítulo, por isso não entrarei em detalhes no momento). 

Por exemplo, suponha que saibamos quais são as condições que devem ser satisfeitas para que 

                                                           
3
 O único artigo que encontrei recentemente que vai à direção contrária da literatura tradicional e defende uma 

posição otimista em relação à questão geral da composição se intitula Principles of Composition and Criteria of 

Identity (2005), de autoria de Katherine Hawley. 

 
4
 van Inwagen, 1995, cap. 4. 
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uma pluralidade de partes componha determinado objeto complexo, por exemplo, uma casa. 

Mesmo sabendo disso, ainda não saberíamos outras informações relevantes sobre a natureza 

da composição, como por exemplo, se há alguma relação entre composição e o número 

mínimo e máximo de objetos complexos que existem. Isso porque o nosso critério para a 

ocorrência da composição seja ele qual for, não nos dá respaldo para afirmar que as partes que 

compõem a casa não compõem outro objeto simultaneamente. Ou seja, não sabemos se dois 

objetos complexos podem compartilhar as mesmas partes num mesmo instante (o que, num 

caso positivo, implicaria que dois objetos podem ocupar o mesmo lugar no espaço). Em 

termos mais precisos, não sabemos se o axioma de singularidade é verdadeiro ou não. Mas 

essa é uma informação interessante na medida em que nós queremos saber o que a 

composição é, qual é sua natureza. Como afirma Inwagen: 

 

“It may, of course, be that spatially coincident objects are metaphyscally impossible. 

But that they are impossible is a substantive metaphysical thesis and should not, 

therefore, be "built into" what is essentially an explanation of parthood.” (Peter van 

Inwagen, Material Beings, 1995, cap 4, pp. 51). 

 

Uma definição do que é ‘ser parte de’ ou, do que é para que de determinadas partes 

seja verdadeiro dizer que elas compõem um todo não comporta a afirmação da verdade ou 

falsidade de uma tese metafísica robusta como a co-locação de objetos concretos. 

Mesmo a resposta mais satisfatória a esta questão ainda poderia ser alvo do que ele 

chama de ‘argumento da questão aberta’. Para exemplificar o argumento: suponha que 

tenhamos uma resposta satisfatória para a questão geral da composição. Esta resposta teria a 

forma: 

 

Os xs
5
 compõem y   (onde ‘’ é uma sentença livre de termos mereológicos). 

 

Ainda assim um cético poderia afirmar, usando o argumento da questão aberta: “Sim, 

eu concordo que para quaisquer xs, o que quer que os xs componham irá satisfazer . Mas eu 

acredito que eu possa imaginar um objeto que não é uma das coisas que os xs compõem e que 

também satisfaz ”. 

Por exemplo, se nosso critério fosse: 

 

Os xs compõem y  y ocupa a soma das regiões do espaço que os xs ocupam. 

                                                           
5
 Utilizando a linguagem da quantificação plural. 
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Ainda assim, um cético poderia afirmar: “Sim, eu concordo que para quaisquer xs, o 

que quer que os xs componham ocupará a soma das regiões do espaço que os xs ocupam. Mas 

eu acredito que eu possa imaginar um objeto que não é uma das coisas que os xs compõem e 

que também possuem esta propriedade”. 

A posição final de van Inwagen sobre a questão geral da composição é a de que os 

termos mereológicos (‘parte’, ‘todo’, ‘sobreposição’, etc.) formam uma família fechada de 

conceitos, o que ele chama de círculo mereológico (em analogia ao círculo modal e ao círculo 

moral). 

Por fim, outro problema relativo à natureza da composição é levantado por Katherine 

Hawley (2005): mesmo que consigamos uma resposta minimamente satisfatória para a 

questão geral da composição, é provável que ela não contemple todos os tipos de objetos. Isto 

é, uma resposta para a pergunta em questão pode revelar aspectos da natureza de objetos 

compostos concretos e excluir os objetos abstratos. Na medida em que a mereologia, mesmo 

em sua formulação clássica, é neutra em relação ao que existe, uma resposta parcial não seria 

desejável ou satisfatória. 

No decorrer deste trabalho eu irei assumir uma postura pessimista em relação à 

questão geral da composição, irei admitir que não há uma resposta satisfatória para esta 

pergunta e que, não obstante, há respostas satisfatórias para a pergunta ‘quando a composição 

ocorre?’ 

Há, no entanto, outro problema paralelo à questão geral da composição, a saber, o 

problema de se toda a composição é mereológica ou não. A possibilidade de uma relação de 

composição não mereológica já vem sido discutida desde os anos 80 do século passado, 

principalmente entre David Lewis e David Armstrong
6
. Armstrong admite a existência de 

universais estruturais, isto é, universais que possuem outros universais como partes. Um 

universal é uma entidade capaz de estar completamente presente em mais de um lugar e em 

geral são propriedades que os objetos particulares possuem como ser vermelho ou ser 

esférico, etc. Um exemplo de universais estruturais é a propriedade ser metano, instanciada 

por algumas moléculas, que possui como partes os universais carbono e hidrogênio. David 

Lewis tem problemas com o fato de que o universal metano instancia o universal hidrogênio 

quatro vezes, isto é, ele possui o universal hidrogênio como parte quatro vezes. Isso 

obviamente parece um absurdo, visto que um objeto só pode ter outro como parte uma vez (eu 

                                                           
6
 Ver o artigo de David Lewis Against Structural Universals, 1986b. 
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não possui ter meu braço como parte mais de uma vez, por exemplo). Outro problema é no 

caso dos universais estruturais metano e butano, que são compostos pelos mesmos universais, 

carbono e hidrogênio. Este segundo caso é problemático para Lewis porque é um exemplo 

genuíno de duas totalidades distintas compostas pelas mesmas partes, violando assim o 

axioma de singularidade da composição. É exatamente por violar os princípios fundamentais 

da Mereologia Extensional Clássica que David Lewis não considera tais casos como sendo 

casos genuínos da ocorrência da relação parte-todo e, portanto, como não sendo casos de 

composição, como fica claro na seguinte passagem: 

 

“But if he does insist that his unmereological composition is nevertheless 

composition, in a perfectly literal sense, then I need to be told why. Saying so 

doesn't make it so. What is the general notion of composition, of which the 

mereological form is supposed to be only a special case? I would have thought that 

mereology already describes composition in full generality. If sets were composed in 

some unmereological way out of their members, that would do as a precedent to 

show that there can be unmereological forms of composition;” (David Lewis, 

Against Structural Universals, 1986b pp. 19) 

 

De fato, Lewis considera as possíveis objeções à sua posição e as descarta. Mas mais 

recentemente em um artigo de 2009, intitulado Structure-Making, Kris McDaniel considera a 

plausibilidade da abordagem de Armstrong no que diz respeito à composição não 

mereológica. Independente da plausibilidade desta posição, o presente trabalho se focará 

apenas nos casos típicos de composição mereológica, tanto por uma questão de simplicidade e 

escopo quanto pelo fato de que a maioria dos casos de composição não mereológica não 

envolverem objetos concretos. 

 

1.1.4. Vagueza, um conceito vago 

A última das perguntas colocadas no início desta seção era: o que é vagueza? No 

desenvolvimento deste capítulo, o problema da vagueza (mais precisamente, o problema dos 

objetos vagos) terá um lugar privilegiado. Nesse sentido, seria interessante, de um ponto de 

vista metodológico, deixar claro o que nós queremos dizer quando falarmos em vagueza ou 

em objetos vagos no decorrer do trabalho. 

Em primeiro lugar seria interessante ter uma noção mais concreta de vagueza. Aqui 

vão alguns exemplos: as cores de um pôr do sol, que gradualmente mudam de dourado para 

carmesim; os limites imprecisos de uma nuvem que paira no céu; os pelos de um gato que não 
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estão totalmente presos nem totalmente separados de seu corpo; propriedades como ‘ser 

careca’ ou ‘ser alto’, etc. Em geral a imprecisão (seja quando falamos de objetos imprecisos 

ou propriedades imprecisas) que se manifesta nestes exemplos é o tipo de coisa ao qual nos 

referimos quando usamos a palavra ‘vagueza’. Poderíamos tanto afirmar que a mudança 

gradual de cores em um pôr do sol torna vago dizer onde o dourado se transforma em 

carmesim quanto que é indeterminado o ponto em que ocorre tal mudança. Por outro lado, 

deve-se levar em conta o fato de que o termo ‘indeterminação’ passou a ser fortemente 

associado com os resultados no campo da física quântica. Porém, como apontam alguns 

autores
7
, não é claro até que ponto os casos envolvendo indeterminação quântica são 

relevantes para os casos de vagueza com os quais os filósofos estão interessados. Portanto, 

alguns casos de indeterminação não são casos de vagueza, e por isso os termos devem ser 

devidamente separados. No que se segue, usaremos o termo ‘vagueza’. 

O estado de arte das discussões sobre vagueza inclui três abordagens dominantes, a 

saber, a tese semântica, a tese epistêmica e a tese ontológica
8
. As duas primeiras teses tratam 

a vagueza como algo irreal na medida em que ela seria o sintoma de uma falha nas nossas 

capacidades de representar a realidade. A tese semântica nega a existência da vagueza ao 

deslocá-la para a linguagem. Se, por exemplo, é vago quando determinada quantidade de 

grãos formam um monte, isso não se dá porque os grãos ou o monte enquanto tais são objetos 

imprecisos ou vagos, mas sim porque nosso uso da palavra ‘monte’ é impreciso. 

Russell pode ser visto como um proponente desta tese: 

 

“Vagueness and precision alike are characteristics which can only belong to 

representations, of which language is an example. They have to do with the relation 

between a representation and that which it represents. Apart from representation, 

whether cognitive or mechanical, there can be no such thing as vagueness or 

precision; things are what they are, and there is an end of it.” (Bertrand Russell, 

Vagueness, 1923, p. 85) 

 

 A tese epistêmica, por outro lado, apesar de concordar com a ideia de que não há 

vagueza genuína no mundo, discorda das razões para sustentá-la. De acordo com a abordagem 

epistêmica, termos como ‘monte’, por exemplo, são termos precisos, assim como grãos e 

montes são objetos precisos, e provavelmente há uma resposta verdadeira para a pergunta 

“Quantos grãos de areia são necessários para fazer um monte?”. O ponto é que, de acordo 

com a tese epistêmica, nós provavelmente não podemos conhecer esta resposta. Nossas 
                                                           
7
 Entre eles Ken Akiba (ver nota seguinte). 

 
8
 Ken Akiba, 2014, Vague Objects and Vague Identity: New Essays on Ontic Vagueness. 
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faculdades cognitivas não nos permitem saber quando um monte começa ou termina de 

existir, mesmo que haja uma resposta verdadeira para essa questão. 

A tese ontológica é com certeza a mais controversa de todas, pois de acordo com ela, a 

realidade em si mesma comporta vagueza. Sendo assim, o fato de que é vago quando as cores 

de um pôr do sol mudam de uma para outra é explicado porque um pôr do sol é, em si mesmo, 

um objeto vago (ou, caso usar a palavra ‘objeto’ para se referir a pores do sol soe estranho, 

podemos dizer que é um fenômeno vago). 

Se a tese ontológica for verdadeira, então nós estamos cercados de objetos curiosos, 

objetos que não contrastam totalmente com seu arredor, pois possuem bordas imprecisas, 

limites borrados. Pior ainda, há aqueles objetos cuja própria existência estaria em jogo, visto 

que eles nem estariam totalmente presentes na realidade nem totalmente ausentes dela. 

Muito poderia ser dito sobre vagueza, mas isso demandaria um trabalho totalmente 

voltado para isso. Meu objetivo aqui é simplesmente esclarecer os pressupostos que servirão 

de base para o restante do trabalho. Para atingir meus objetivos, assumirei a tese semântica 

com relação à vagueza, e quando a discussão sobre objetos vagos vir à tona, apresentarei os 

argumentos que fundamentam a minha escolha. 

Tendo esclarecido os termos ‘mereologia’, ‘composição’ e ‘vagueza’(na medida em 

que eles podem ser realmente esclarecidos, obviamente) passo agora à discussão central do 

capítulo. 

 

1.2.A questão especial da composição 

Antes de entrarmos em questões filosóficas de maneira sistemática, consideremos 

algumas crenças que a maioria das pessoas sustentaria como óbvias: o mundo ao nosso redor 

é povoado por objetos dos mais variados tipos. Estes objetos normalmente são tudo o que 

podemos chamar de ‘coisa’. Existem mesas e existem cadeiras, assim como camas, 

computadores, casas, carros, etc. Organismos vivos também são considerados objetos e com 

razão poder-se-ia julgar totalmente trivial afirmar que existem árvores, gatos, rinocerontes, 

protozoários e seres humanos. O que nossas crenças pré-filosóficas nos dizem é que a 

realidade é povoada por entidades que se estendem pelo espaço e ocupam instantes no tempo. 

Assim, o senso comum parece identificar a extensão da palavra ‘objeto’ (aquilo a que a 

palavra se refere) com a extensão do termo ‘objeto concreto’. O predicado ‘concreto’ é o 

oposto do predicado ‘abstrato’, de modo que um objeto abstrato seria um objeto tal que sua 

existência não se dá no espaço e no tempo (apesar de haver controvérsias quanto à 
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atemporalidade de um objeto abstrato. Eventos
9
 parecem ser coisas que não existem de forma 

concreta como uma mesa, mas são tais que nós podemos nos referir a eles de forma temporal: 

a Guerra dos Canudos foi um evento que durou de 1896 a 1897). 

Ao analisar de perto estas crenças pré-filosóficas podemos chegar a uma conclusão 

igualmente óbvia: a maioria esmagadora dos itens citados acima possuem partes. Partindo do 

nível microscópico ao macroscópico: átomos possuem elétrons, nêutrons e prótons; moléculas 

possuem pelo menos dois átomos como partes; células possuem membranas e organelas, etc.; 

órgãos são formados a partir de tecidos; árvores possuem galhos, folhas e raízes, uma 

constelação é formada por milhares de estrelas, que por sua vez possuem uma quantidade 

absurda de partes; há também quasares, buracos negros, etc. Seria possível escrever inúmeras 

páginas listando tudo aquilo que nós reconhecemos como objetos compostos (objetos que 

possuem partes). No que diz respeito a objetos simples (sem partes) A situação é um pouco 

diferente. É difícil afirmar que tenhamos descoberto definitivamente algum objeto que 

poderíamos chamar de átomo tal como essa palavra é entendida filosoficamente (é certo que 

os átomos aos quais nos referimos no cotidiano são os átomos postulados pela física, mas 

estes, como vimos, claramente possuem partes constituintes). Supostamente, exemplos de 

objetos simples seriam as ditas partículas elementares como elétrons, quarks e neutrinos, mas 

como a história da ciência tem nos mostrado, deduzir conclusões definitivas a partir de 

evidências empíricas pode ser enganador. Portanto, pelo menos a princípio, existe a 

possibilidade dos objetos que compõem a realidade serem infinitamente divisíveis. Apesar 

disso, nada do que dissemos até aqui é exótico ou incompatível com nossas crenças pré-

filosóficas e não seria estranho que qualquer pessoa, por mais desinteressada que fosse por 

metafísica e ontologia, assentisse a estes truísmos. 

Dessa forma, já temos material suficiente para nos movermos do campo das crenças 

do senso comum para a investigação filosófica por excelência. Uma questão razoável que 

surge da consideração dos objetos listados acima é: quando um objeto possui outro como 

parte? Em termos mais concretos: quando uma árvore tem uma folha como parte? Quando um 

sistema solar tem um planeta como parte? Essa é apenas uma forma de apresentar o problema. 

Outra forma seria: quando determinados objetos compõem outro objeto? Em termos mais 

concretos: quando determinadas células compõem uma árvore? Quando determinados objetos 

compõem um planeta? No que se segue pretendo abordar o problema a partir desta segunda 

perspectiva, em especial porque na literatura corrente sobre o assunto, esta é a abordagem que 

                                                           
9
 Outra controvérsia: Seria correto atribuir a palavra ‘objeto’ a um evento? 
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se tornou padrão. Tal abordagem é apresentada de forma sistemática por van Inwagen (1995) 

e foi batizada por ele de questão especial da composição (Special Composition Question). 

De acordo com ele: 

 

“Our official formulation of the Special Composition Question is this: When is it 

true that y the xs compose y? (…) Less formally, in what circumstances do things 

add up to or compose something? When does unity arise out of plurality?” (Peter 

van Inwagen, Material Beings, 1995, cap. 2, pp. 31). 

 

Essa é uma questão propriamente filosófica porque ela procura explicitar um aspecto 

que diz respeito à natureza de determinado recorte da realidade (no caso, os objetos 

concretos). Ela não é uma pergunta trivial que possa ser respondida de forma satisfatória a 

partir das nossas crenças pré-filosóficas. Ou seja, responder de forma satisfatória essa questão 

significa fazer uma descoberta ontológica genuína, revelando um aspecto fundamental da 

realidade e daquilo que a compõe (usando as palavras de Merricks: “Ontological discovery is 

not empirical. But ontolgists do make discoveries
10

”). 

Responder à questão especial da composição significa determinar critérios ou 

condições que devam ser satisfeitas por múltiplos objetos na medida em que eles formam um 

único objeto composto. 

Como havia dito acima, o que torna essas questões propriamente filosóficas é o fato de 

nossas crenças pré-filosóficas não nos darem subsídios para respondê-las. Uma resposta a esta 

pergunta deve ser estabelecida através de uma investigação mais profunda, conduzida por 

uma linha argumentativa que não apenas seja válida, mas nos dê uma conclusão que não é 

óbvia, mesmo que suas premissas contenham informações baseadas em nossas crenças do 

senso comum
11

. No entanto, parece que há respostas totalmente plausíveis para a questão 

especial da composição que poderiam ser dadas por alguém que não tem o menor interesse 

por metafísica e ontologia. Tais respostas estariam plenamente calcadas nas evidências que 

temos a partir da nossa relação cotidiana com os objetos que povoam a realidade. De fato, 

existem respostas à questão que nos interessa que parecem ir ao encontro do senso comum, 

como veremos em breve. Mas veremos também que tais respostas implicam determinadas 

conclusões que se distanciam das nossas crenças cotidianas de forma extravagante, e seria 

difícil admitir que um leigo assentiria a elas. 

                                                           
 
10

 Merricks, 2001. 

 
11

 É claro que é plenamente possível que nossas crenças ordinárias correspondam à estrutura mais fundamental 

da realidade. Mas este não é o caso no que diz respeito ao presente problema. 
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Podemos dividir as respostas à questão especial da composição em dois grandes 

grupos: as respostas conservadoras e as respostas revisionárias. As respostas conservadoras 

costumam ser aquelas que respondem à Questão na medida em que tentam salvaguardar 

nossas crenças pré-filosóficas a respeito dos objetos concretos. Assim, adeptos de teorias 

conservadoras sobre a ocorrência da composição tentam manter um compromisso ontológico 

com a ontologia popular ou ordinária. As respostas revisionárias rejeitam a ontologia 

popular, dando preferência a uma postura radical, que rejeita a maioria (e em alguns casos 

todas) das nossas crenças pré-filosóficas. 

As principais respostas conservadoras são: Composição restrita e Composição brutal. 

As principais respostas revisionárias são: Universalismo mereológico e Niilismo mereológico. 

No que se segue, pretendo esclarecer as principais versões de cada uma delas. 

 

1.2.1. Composição Restrita 

Em um artigo publicado em 2005 chamado Composition and Vagueness, Merricks 

define a tese de composição restrita da seguinte maneira: 

 

“‘Restricted composition’ is a pair of commonsense claims. First, there are some 

composite objects, that is, objects with proper parts. Second, some objects jointly 

compose nothing. For example, a defender of restricted composition might say that 

my body is a composite object, having many atoms as parts. And she might deny 

that there is anything at all composed of my body and your nose and the planet 

Mercury.” (Trenton Merricks, 2005, pp. 1) 

 

De acordo com a tese de composição restrita, há casos em que a composição ocorre 

(por exemplo, quando há uma bicicleta diante de nós (suas diversas partes juntas a compõem) 

e há casos em que ela não ocorre (quando, ao invés da bicicleta, temos um amontoado de 

partes da bicicleta arranjado de outra forma) talvez com o guidão no lugar do selim e as rodas 

no lugar do quadro). 

Tudo isso está de acordo com nossas crenças pré-filosóficas. O ponto agora é: o que 

precisa ocorrer para que haja um objeto composto. Como o mundo deve ser para que haja uma 

bicicleta na minha frente e não um mero amontoado de partes desconexas? Uma resposta 

satisfatória a essa questão não deve ser trivial ( não deve ser algo do tipo “as partes precisam 

compor a bicicleta”) e precisa dar um critério claro que possa ser aplicado ao maior número  

de casos possíveis (senão a todos), em outras palavras, determinar condições necessárias e 

suficientes para que a composição ocorra. Considerarei a seguir algumas possibilidades, a 

saber, contato físico, organicismo e função. 
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1.2.1.1.Contato físico 

Uma resposta bastante simples que pode ser dada à questão especial da composição é a 

de que determinados objetos compõem outro quando os primeiros estão em contato físico 

entre si. Afinal, nossas crenças cotidianas parecem indicar que há evidências suficientes para 

acreditarmos que as células dos nossos corpos estão em contato físico umas com as outras. 

Assim com as partes que compõem minha bicicleta ou as folhas, galhos e raízes de uma 

árvore. Para que haja uma casa, é necessário que haja tijolos ligados uns aos outros por 

cimento, de modo que um milheiro de tijolos desconexos não a compõe. 

Ainda assim, existem quatro objeções a esta resposta, a saber: (a) o critério do contato 

físico resolve uma parte do problema, mas não o problema todo; (b) o critério do contato 

físico indiretamente introduz mais objetos em nossa ontologia, fazendo com que nossa 

ontologia popular seja substituída por uma ontologia revisionária no processo; (c) o critério 

do contato físico não é uma resposta precisa mesmo para os casos em que ele resolveria o 

problema e, portanto, (d) o critério do contato físico implica resultados inaceitáveis. 

(a) Essa objeção é simples de ser entendida: Nem todo objeto composto o é por 

resultado de contato físico entre suas partes. Isto é, nossas crenças pré-filosóficas nos levam a 

crer que existem objetos cujas partes são/podem ser desconexas: biquínis, uma caneta e sua 

tampa, ilhas que formam um território nacional, um sistema solar, um planeta gasoso, um 

átomo, etc. Um contra argumento poderia ser a negação de que alguns destes objetos são um 

só objeto (uma coisa é a caneta, outra coisa é sua tampa, e eles só são um objeto quando estão 

em contato físico). A objeção é plausível, mas levando em conta, por exemplo, a constituição 

atômica, deveríamos negar que objetos compostos por átomos existam de fato (átomos não 

existiriam porque suas partes não estão em contato físico, logo aquilo que eles supostamente 

viriam a compor também não pode existir). Além disso, parece totalmente compreensível do 

ponto de vista do senso comum considerar um biquíni como um objeto, uma coisa, algo, 

composto de duas partes. Se um biquíni não for aceitável (um contra argumento seria afirmar 

que o fato de duas peças de roupa formarem um biquíni seja uma questão de mera convenção 

social), o que falar de sistemas solares ou planetas gasosos? Se Júpiter não existe, como 

explicar o fato de que ele possui relação causal com seus satélites através da gravidade, por 

exemplo? Abrir mão de objetos desconexos parece ser um preço muito alto a se pagar. 

(b) Se admitirmos que o critério de contato físico seja uma resposta satisfatória à 

questão especial da composição, então seríamos obrigados a admitir a existência de uma série 
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de objetos que nossas crenças pré-filosóficas negam de forma óbvia. Os dois exemplos abaixo 

deixam isso bastante claro: 

O primeiro é apresentado por van Inwagen
12

: 

Imagine que eu e você nos encontremos pela rua e, ao nos cumprimentarmos, 

troquemos um aperto de mãos. Será que no instante em que nós nos tocamos uma nova 

entidade passa a existir? Uma entidade que se assemelha a uma estátua de duas pessoas 

trocando um aperto de mãos? De um ponto de vista do senso comum, pelo menos, isso não 

parece plausível. 

O segundo é colocado por Meg Wallace: 

Imagine que exista uma máquina capaz de fundir qualquer pluralidade de objetos num 

só de maneira perfeita. Você coloca a sua mesa e o seu celular na máquina e segundos depois 

o resultado obtido é seu celular literalmente colado na mesa. Isso é um objeto novo? Não 

parece. Nós temos a forte intuição de que o que está diante de nós é simplesmente um celular 

colado numa mesa. Um mero agregado, não uma unidade. 

Nestes dois experimentos de pensamento, percebemos que admitir que contato físico 

seja uma resposta satisfatória para determinar a ocorrência da composição não parece ser uma 

boa ideia. Em primeiro lugar porque nossas crenças do senso comum negam que um objeto 

novo possa surgir de determinadas situações, e em segundo lugar porque se nós admitirmos a 

existência destes objetos exóticos estaremos substituindo nossa ontologia popular por uma 

ontologia revisionária (uma ontologia que está comprometida com a existência de objetos que 

não são dados em nossa experiência cotidiana com a realidade que nos cerca
13

). 

(c) Mesmo nos casos em que o contato físico seria uma resposta óbvia para a 

ocorrência da composição (como no caso dos tijolos que compõem uma casa), ainda assim o 

critério deixa a desejar em certos aspectos. Qual o grau de proximidade que um objeto deve 

estar do outro para que estejam em contato
14

? 

Considere a objeção de Ned Markosian: 

 

                                                           
12

 Em Composition as Identity, 1994. 

 
13

 Não que essa objeção seja um problema para a proposta deste trabalho. De fato, ao final do capítulo o leitor 

terá motivos suficientes para aceitar uma posição revisionária em relação à composição. O real problema está no 

fato de que muitas vezes o critério de contato físico é usado para eliminar objetos cujas partes são desconexas de 

determinada ontologia. Nesse sentido, os exemplos acima mostram que o tiro sai pela culatra. 

 
14

 Retomamos a partir daqui as discussões sobre vagueza iniciadas na seção preliminar. 
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To begin with, we may note that the relation being fastened together
15

 is one that 

admits of degrees. Things can be tightly fastened, or very loosely fastened. This 

raises a question for the Fastenator: To what degree must some xs be fastened 

together in order for it to be the case that there is an object composed of those xs? 

Answering this question with some specific number – say, 0.5 on a scale from 0 to 1 

– seems implausibly arbitrary; why should it be that objects fastened together to 

degree 0.5 compose something, but objects fastened together to degree 

0.49999999999999999 do not? (Ned Markosian, 1998, pp. 14). 

 

A imprecisão do predicado ‘estar em contato’ torna tal critério uma resposta ruim. Não 

é possível saber quando a composição ocorre simplesmente porque não há um corte preciso 

que delimite o começo e o fim da relação. Apesar de ser sempre possível escolher um ponto 

arbitrariamente, o preço a se pagar é ter uma resposta artificial, que poderia ser tão boa quanto 

qualquer outra dentro do atual contexto, e assim chegamos a (d): Pelo fato de ser um critério 

impreciso, o critério de contato físico implica um resultado bastante desagradável para o 

metafísico e que dificilmente se enquadra dentro de uma ontologia popular: a possibilidade de 

vagueza genuína no mundo. Como dito antes, o problema da vagueza é uma das pedras 

fundamentais deste capítulo e, apesar de ter surgido nesta discussão sobre o contato físico em 

particular, veremos que ele será generalizado para todos os casos de composição restrita. Por 

ora, podemos prosseguir com a investigação das alternativas. 

 

1.2.1.2.Organicismo 

A segunda versão da tese de composição restrita é a desenvolvida por van Inwagen em 

Material Beings. De acordo com ela, os únicos objetos compostos que existem são 

organismos vivos. Ou seja, a composição só ocorre nas situações em que a relação entre as 

diversas partes de um todo constitui uma vida. Assim, eu, você, as árvores, os animais e 

microrganismos existem. Mas não existem coisas como computadores, mesas e bicicletas, 

tampouco Júpiter ou a Via Láctea. Van Inwagen escolhe os organismos vivos como bons 

exemplos de objetos compostos porque estes apresentam uma boa unidade e coordenação 

funcional: cada parte do organismo parece ser relevante para a existência do mesmo. Nesse 

sentido, tais objetos são melhores candidatos para o status de unidade complexa ao contrário 

de meros agregados. 

É preciso notar que esta é uma tese que apesar de estar contida no conjunto das teses 

conservadoras, possui um aspecto claramente revisionário. Se o organicismo estiver correto, 

então precisaremos revisar nosso conjunto de crenças sobre o mundo, visto que uma série de 

                                                           
15

 Markosian usa ‘fasten together’ para se referir aos casos para os quais van Inwagen simplesmente usa o termo 

‘in contact’. 
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objetos que considerávamos como existentes deixariam de sê-lo. De fato, ela atende às 

condições colocadas por Merricks: nos dá um critério para a ocorrência da composição e para 

quando ela falha em ocorrer. O problema é que neste segundo caso, o preço a se pagar parece 

ser alto demais. Das principais objeções ao organicismo a primeira e que mais chama a 

atenção é: (a) o organicismo elimina a maioria dos objetos cuja existência nós estamos 

comprometidos
16

. Além desta, há outras duas que são semelhantes às objeções da tese de 

contato físico, mais especificamente às duas últimas: (b) o organicismo não é uma resposta 

precisa mesmo para os casos em que ele resolveria o problema; (c) organicismo implica 

resultados inaceitáveis. 

Sobre (a): se o organicismo estiver correto, então aparentemente uma série de 

sentenças que nós julgamos verdadeiras (por exemplo: “há uma cadeira no canto da sala”) são 

na realidade falsas. O que nos salta aos olhos, no entanto, é que parece simplesmente óbvio 

que há objetos inanimados como mesas, cadeiras e cata-ventos! Isso já seria um bom motivo 

para descartar esta posição se nosso objetivo é salvaguardar nossas crenças cotidianas a 

respeito da realidade que nos cerca e dos objetos que a compõem. Adeptos do organicismo 

como van Inwagen defendem um método segundo o qual é possível conciliar sentenças do 

senso comum com seus resultados teóricos. Pretendo retomar esta discussão em especial 

quando tratar do niilismo mereológico. 

Em relação à objeção (b): A questão de quando diversas partes se relacionam de modo 

a constituir uma vida é algo tão impreciso (senão mais) quanto à questão de quando 

determinadas partes estão em contato entre si. Isso parece claro se pensarmos em alguns casos 

práticos: se soubéssemos a resposta para essa pergunta, provavelmente algumas versões o 

problema ético da legitimidade do aborto teria sido resolvido há bastante tempo visto que 

poderíamos afirmar com certeza absoluta quando um amontoado de células no útero da mãe 

passa a compor um ser humano
17

. E o fato de ser impreciso nos leva novamente ao problema 

da vagueza. Se é vago quando uma vida ocorre, então é vago quando um ser vivo existe: 

estaríamos endossando a tese ontológica sobre a vagueza. Ainda assim, van Inwagen parece 

feliz em admitir a possibilidade de vagueza genuína no mundo: 

 

“There can be no right answer to the question ‘When, exactly, did they begin to be 

parts of Alice?’ And, therefore, there are moments such that there is no right answer 

to the question whether they were parts of Alice at those moments. If I am right 

                                                           
16

 Como já dito na introdução, dentro de critérios quineanos de compromisso ontológico. 

 
17

 Mas não resolveria casos em que o que está em jogo é o infanticídio. Agradeço à professora Célia Teixeira por 

esta observação. 
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about parthood and composition, there is no way round this. Being caught up in the 

life of an organism is, like being tall, a matter of degree, and is in that sense a vague 

condition”. (Peter van Inwagen, 1995, cap. 17 Pp. 217.) 

 

O organicismo parece ter mais pontos contra do que a favor: além de eliminar a 

maioria dos objetos com os quais estamos comprometidos ordinariamente, ainda admite a 

existência de vagueza genuína. Um ponto interessante a ser mencionado
18

 é que van Inwagen 

rejeita a tese de contato físico como uma resposta satisfatória à questão especial da 

composição por ela gerar objetos indesejados como objeto o resultante quando duas pessoas 

executam o ato de apertar as mãos. Por outro lado, o organicismo, sua resposta favorecida, faz 

com que ele se comprometa com objetos vagos, que são ainda mais problemáticos. Não 

parece claro o que motiva tal escolha. 

 

1.2.1.3.Função 

Retomemos o exemplo da bicicleta: (i) por um lado, suas peças arranjadas de forma 

apropriada a compõem; (ii) por outro, suas peças arranjadas de forma inapropriada não a 

compõem. A solução por contato físico falha porque as peças estarem em contato físico é uma 

condição necessária, mas não suficiente para que haja uma bicicleta diante de nós. O que 

parece plausível, no entanto, é que as peças da bicicleta possuem funções próprias a cada 

uma, e que um arranjo de partes só é apropriado quando cada peça da bicicleta é uma parte 

funcional da mesma. Logo, parece que uma resposta satisfatória à questão especial da 

composição poderia ter a seguinte forma: diversos objetos compõem outro quando os 

primeiros estão numa relação funcional para com o último. Artefatos são ótimos exemplos de 

objetos compostos por partes funcionais: nossa bicicleta possui pedais cuja função é gerar 

movimentos, um selim serve para apoiar o corpo do ciclista de modo a fazer com que ele se 

desgaste menos, a estrela, o peão e a corrente funcionam de forma coordenada com os pedais, 

cabos e pastilhas para os freios fazem com que a bicicleta perca velocidade, etc. Parece haver 

exatamente um lugar para cada coisa e cada coisa parece estar em seu lugar, então porque não 

admitir que esta seja a melhor resposta? Pelos seguintes motivos: (a) não parece haver um 

critério definitivo para que uma parte de um objeto seja tomada como parte funcional, isto é, 

não é claro quando as partes de um dado objeto são funcionais ou não. Exemplo: o selim da 

bicicleta é parte funcional da bicicleta? Se o retirarmos, a bicicleta provavelmente ainda seria 

capaz de realizar todas as suas funções. O mesmo pode-se dizer dos freios. Isso pode 

significar que há uma bicicleta diante de nós mesmo que não possua um selim ou freios, ou se 
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 Este ponto é ressaltado por Ned Markosian (1998). 
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colocarmos um no lugar do outro. Mesmo que este não tenha sido o melhor dos exemplos, 

parece plausível admitir que seja possível arranjar as partes da bicicleta de tal forma que ela 

execute todas as funções que uma bicicleta padrão executaria, mas onde nem todas as partes 

seriam partes funcionais, e, dessa forma, teríamos dois bons candidatos à referência da 

palavra ‘bicicleta’ e seria indeterminado qual deles escolher. 

Outra objeção que pode ser relacionada à anterior: (b) objetos distintos podem exercer 

as mesmas funções. Inicialmente, pressupomos que não é qualquer coleção arbitrária de 

objetos que forma uma bicicleta, mas é bastante razoável imaginar que uma tábua colocada no 

lugar do selim ou esteiras colocadas no lugar das rodas faria com que a bicicleta executasse as 

mesmas coisas, ou seja, se comportasse exatamente como uma bicicleta padrão. Isso ocorreria 

porque tais partes poderiam executar as mesmas funções que as originais, e, logo, poderiam 

ser boas candidatas a compor a bicicleta. Até onde se pode imaginar, seria possível compor 

uma bicicleta com partes completamente aleatórias e ainda teríamos uma bicicleta. Isso com 

certeza não parece algo que estaríamos dispostos a aceitar do ponto de vista do senso comum. 

Não são quaisquer partes que são capazes de compor uma bicicleta. 

Por fim, outra objeção seria essa: (c) o que falar de organismos? Será que todas as 

partes de um organismo são partes funcionais do mesmo? Atualmente é bastante comum que 

as pessoas consultem o dentista para extrair seus dentes sisos, pois eles normalmente ficam 

inclusos. Quando um dente siso está incluso, ele não se projeta para fora da gengiva, e pode 

provocar dores fortes, além de se tornar uma parte completamente inútil do corpo. Estaríamos 

autorizados a dizer, se a tese da função estiver correta, que os sisos não fazem parte do nosso 

corpo? E o que dizer do apêndice? Ou de um rim que parou de funcionar adequadamente por 

motivos de doença? Sem falar dos dedos mínimos do pé humano
19

. Além disso, poder-se-ia 

argumentar que não é claro que organismos são objetos cuja unidade é dada por meio de 

interação funcional entre as partes
20

.  

Acredito que estes são bons motivos para afirmar que apelar para a noção de função, 

seja no que diz respeito a artefatos ou a organismos, não parece ser uma ideia promissora. 

 

1.2.2. Composição Brutal 

                                                           
19

 Sabe-se que poderíamos nos manter em pé e nos movimentar normalmente sem a ajuda do dedo mínimo em 

nossos pés. Sua presença é um mero resquício, um traço evolutivo remanescente dos nossos ancestrais primatas 

que utilizavam este dedo para se agarrar ao galho das árvores. 

 
20

 Ver o organicismo de van Inwagen (1995) e Merricks (2001). 
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Tendo terminado o estudo das diversas versões da tese de composição restrita, passo 

agora a discutir a tese de composição brutal. Esta tese foi defendida por Ned Markosian em 

seu artigo de 1998, Brutal Composition e, em grandes linhas, é motivada por um pessimismo 

em relação à possibilidade de dar uma resposta interessante e satisfatória à questão especial da 

composição. De acordo com Markosian, dado o fracasso de todas as respostas à questão, 

temos bons motivos para admitir que a ocorrência da relação de composição seja um fato 

bruto, isto é, um fato que não pode ser obtido em virtude de outros fatos
21

, algo análogo à 

ideia de ‘noção primitiva’. De forma precisa, a tese de composição brutal não é uma resposta 

à questão especial da composição visto que ela não nos apresenta nenhum critério para a 

ocorrência de objetos compostos. Markosian claramente usa o termo inglês ‘response’ e não 

‘answer’ para se referir à sua tese. Ele também diz que a possibilidade de vir a existir uma 

resposta realmente satisfatória à questão especial da composição inevitavelmente dá à sua tese 

um caráter provisório: 

 

“Of course, a coherent moderate answer to SCQ that is not susceptible to 

counterexamples and that does not entail that there can be genuine vagueness in the 

world would accord even better than [Brutal Composition] with my intuitions. So if 

someone were to discover such an answer to SCQ, then I would endorse that answer 

(...). In the meantime, however, I am inclined to accept [Brutal Composition]. For of 

all the known responses to [Special Composition Question], it alone is consistent 

with my pretheoretical views about the world’s composite objects.” (Ned 

Markosian, 1998, pp. 23). 

 

Além das respostas conservadoras à questão especial da composição, Markosian 

também rejeita explicitamente as respostas revisionárias (i.e, universalismo e niilismo 

mereológico). Não é óbvio, no entanto, que a composição brutal seja convincente. Supondo 

que Markosian esteja certo e todas as respostas atuais para o problema da ocorrência da 

composição não sejam satisfatória. Disso se segue que não há uma resposta à questão? Isto é, 

disso se segue que estamos autorizados a tomar a ocorrência da composição como fato bruto? 

Pois parece bem plausível que haja fatos em virtudes dos quais a composição ocorre, mas tais 

fatos estejam foram de nosso alcance epistêmico. Em outras palavras, pode ser que haja uma 

resposta, mas não seja possível conhecê-la, o que parece ser uma tese bem mais plausível do 

que a composição brutal, então porque adotar esta e não aquela? Em especial, por que assumir 

que a ocorrência da composição é um fato dado? Por fato dado, quero dizer o seguinte: nós 

saberíamos exatamente quando a composição ocorre (apesar de não sabermos explicar o 
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 Nas palavras de Markosian: “F is a brute fact    F is a fact, and it is not the case tha F obtains in virtue of 

some other fact or facts”. Brutal Composition (1998), pp. 05. 
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porquê). Parece-me plenamente razoável o seguinte cenário: duas pessoas observam uma 

pluralidade de objetos e uma delas toma tal pluralidade como um objeto composto, ao passo 

que a outra nega que haja um objeto composto por tais objetos. Nesse caso, como a tese de 

composição brutal nos ajudaria a resolver o problema? Ela não pode nos dizer quando a 

composição ocorre, apenas que, quando ela ocorre, não há fatos mais básicos em virtude dos 

quais ela é explicada. 

A tese de composição brutal seria conveniente uma vez que todos os possíveis casos 

de composição fossem bem definidos, mas isso não ocorre. Então como proceder? A questão 

sobre a ocorrência ou não da composição deve ser decidida arbitrariamente? Compare o caso 

acima com um exemplo envolvendo as relações de identidade e diferença: duas pessoas 

observam um objeto. Seria possível que uma delas tome tal objeto como idêntico a si mesmo 

a outra não? Ou no caso de dois objetos. Será que faz sentido pensar em um caso em que uma 

pessoa toma os dois objetos como distintos e a outra os toma como idênticos? Isso não parece 

plausível. Tudo indica que tomar a ocorrência das relações de identidade e diferença como 

fato bruto não seria problemático. Mas isso não é claro no caso da relação de composição. 

Acredito que o principal ponto fraco da defesa da composição brutal por parte de 

Markosian está em seu apelo frequente à noção de ‘intuição’. Ele mesmo reconhece que isto 

pode ser alvo de objeções na seguinte passagem (onde ‘BC’ é sua abreviação para Brutal 

Composition e SQC para Special Composition Question): 

 

“(…) My argument involved saying that various answers to SCQ are inconsistent 

with my intuitions about compositional matters. On that basis I ruled out every 

answer to SCQ that was considered, and concluded that BC must be true. But, it 

might be objected, BC does not entail that my intuitions about compositional matters 

are actually true. BC does not entail, for example, that the objects that I would 

intuitively consider “the parts of my bicycle” actually compose anything. In general, 

BC is consistent with there being a body of compositional facts about the world that 

are just as counterintuitive as (…) any other answer to SCQ. Hence, the objection 

would go, there is no good reason to prefer BC over (…) any other response to 

SCQ.” 

 

Sua resposta é a seguinte: 

 

“I think that this objection is a good one right up until the final inference. I agree 

that BC does not entail that my intuitions about compositional matters are actually 

true. And I agree that BC is consistent with there being a body of compositional 

facts that are highly counterintuitive. But I don’t think it follows from these things 

that there is no good reason to prefer BC over any other response to SCQ. For the 

fact that BC is the only response available that is consistent with my intuitions about 

compositional matters seems to me a good reason to prefer BC over the other 
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responses. And if you share the relevant intuitions, then you also have a good reason 

to prefer BC over its rivals.”(Ned Markosian, 1998, pp. 30). 

 

A questão que se mantém é: o que significa compartilhar as intuições relevantes
22

? E 

se há algum sentido nisso, como lidar com relação àqueles que se não compartilham tais 

intuições? Pior para eles? Tendo estes problemas em vista, assumirei a posição defendida por 

Meg Wallace: 

 

“(…) committing oneself to brute facts is always a bit suspicious and reeks of 

anthropocentrism. How convenient that all of the object-types that we happen to 

pick out and name just happen to be the right ones! And how inconvenient for any 

other race or society that might pick out something else—perhaps they find it useful 

to track a mother and her child, for example, as one unit—since they would be 

wrong.” (Meg Wallace, 2009, cap. 2, pp. 51) 

 

Concluo este tópico rejeitando a tese de composição brutal como uma reação (e não 

uma resposta) satisfatória à questão especial da composição. 

Passo agora a examinar as respostas revisionárias à questão especial da composição. 

 

1.2.3. Universalismo Mereológico 

A tese chamada de universalismo mereológico é central para o desenvolvimento deste 

capítulo. Esta é uma das teses mais controversas sobre a estrutura dos objetos compostos e 

tem gerado um debate intenso na literatura sobre o assunto pelo menos desde a década de 70 

do século passado. Na realidade, o universalismo aparece (ainda que implícito) pela primeira 

vez na formulação do axioma de fusões irrestritas, apresentado nas preliminares deste capítulo 

e, portanto, muitos de seus adeptos são adeptos também da Mereologia Extensional Clássica 

(MEC), e a entendem como a única e correta teoria da relação parte todo. Como já foi dito 

durante a breve explicação sobre o axioma de fusões irrestritas, o universalismo é a tese 

segundo a qual, toda e qualquer pluralidade de objetos compõe um todo, um objeto complexo 

que tem a dita pluralidade como partes. Isso significa duas coisas: (a) todos os objetos 

cotidianos, aqueles pressupostos por nossas crenças ordinárias, existem; (b) muitos outros 
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 Até aqui evitei utilizar o termo ‘intuição’, substituindo-o sempre que possível por ‘crença ordinária’, ‘crença 

do senso comum’ e ‘crença pré-filosófica’. Um dos motivos para isso é o fato do termo ‘intuição’ me parecer 

esconder muita vagueza sob a aparência de ser um termo óbvio ou de compreensão comum. Parece-me que o 

termo ‘crença’ é mais compreensível do ponto de vista intersubjetivo do que o termo ‘intuição’: pessoas 

diferentes podem ter intuições diferentes sobre o significado do termo ‘intuição’. Além do fato de este ser um 

termo técnico utilizado nas teorias de diversos filósofos clássicos como Kant e Husserl, por exemplo. Para uma 

crítica da utilização do termo na filosofia analítica recente, ver o artigo de Jaakko Hintikka Who is About to Kill 

Analytic Philosophy? em The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes, 2002. 
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objetos que escapam totalmente do escopo de nossas crenças ordinárias também. Para um 

universalista, assim como há carros, bicicletas e o Cristo Redentor, também há um objeto que 

é a soma de Júpiter com uma concha no fundo do oceano pacífico, um objeto que tem 

exatamente estes dois objetos como partes. E da mesma forma há ainda muitos outros (talvez 

quase incontáveis) objetos que qualquer leigo jamais cogitaria. Mas o que realmente interessa 

saber é o que motiva o universalismo? O que nos leva e nos autoriza a afirmar e nos 

comprometer com a existência de tais objetos? 

Ao contrário das diversas versões da tese de composição restrita, o universalismo é 

motivado por um argumento bastante forte, e não orientado por nossas crenças sobre como a 

realidade é. Este argumento foi apresentado pela primeira vez por David Lewis em On the 

Plurality of Worlds, de 1986 e ficou conhecido como argumento da vagueza. 

Aqui está sua formulação original: 

 

“The trouble with restricted composition is as follows. It is a vague matter whether a 

given class satisfies our intuitive desiderata for composition. Each desideratum 

taken by itself is vague, and we get still more vagueness by trading them off against 

each other. To restrict composition in accordance with our intuitions would require a 

vague restriction. It's not on to say that somewhere we get just enough contrast with 

the surroundings, just enough cohesion, ... to cross a threshold and permit 

composition to take place, though if the candidate class had been just a little worse it 

would have remained sumless. But if composition obeys a vague restriction, then it 

must sometimes be a vague matter whether composition takes place or not. And that 

is impossible.” (David Lewis, 1986, cap 4, pp.212) 

 

Retomemos brevemente as respostas dadas à tese de composição restrita. Segundo 

elas, a composição ocorre quando: (i) há contato físico entre as partes; (ii) as partes se 

relacionam de modo a formar uma vida; (iii) as partes estabelecem relações funcionais com o 

todo. Vimos que todos estes critérios abriam a possibilidade para indeterminação, isto é, para 

casos em que não seria possível determinar de forma precisa, i.e, exata quando um objeto 

composto passava a existir. Com o argumento de Lewis, podemos ver com mais clareza como 

isso é problemático. 

Podemos reconstruir o argumento da seguinte maneira: 

 

1. Toda restrição em relação à composição é uma restrição vaga. 

2. Se for vago quando a composição ocorre, então será vago se existe um objeto 

composto pelas partes. 

3. Existência não pode ser vaga. 
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4. Logo: a composição não pode ser restrita. 

 

Dissecando o argumento: a premissa (1) determina que toda restrição à composição é 

vaga, onde o termo ‘restrição’ se refere a qualquer critério que possa ser dado como condição 

a ser satisfeita para a ocorrência ou não da composição (contato físico, formar uma vida, etc). 

Uma nota: uma resposta precisa sobre quando a composição ocorre pode ser dada, mas até 

onde se viu na literatura sobre o tema, tais respostas tendem a ser arbitrárias
23

. Respostas 

arbitrárias devem ser evitadas a todo custo se quisermos evitar que nossas teorias corram o 

risco de se tornar artificiais. Dando continuidade à análise do argumento, a premissa (2) é 

central. Ela diz que vagueza na relação de composição implica vagueza ontológica, isto é, 

implica que a existência de um objeto seja vaga. Isso parece um resultado plausível, uma vez 

que dado que a existência de um objeto composto depende da relação de composição e esta é 

vaga, então a existência de tal objeto está comprometida de alguma forma. A premissa (3) é a 

negação da tese de que é possível que haja vagueza genuína no mundo. As seguintes citações 

reforçam esta premissa: 

 

David Lewis: 

 

“The only intelligible account of vagueness locates it in our thought and language. 

The reason it's vague where the outback begins is not that there's this thing, the 

outback, with imprecise borders; rather there are many things, with different 

borders, and nobody has been fool enough to try to enforce a choice of one of them 

as the official referent of the word 'outback'. Vagueness is semantic indecision.” 

(David Lewis, 1986, cap. 4, pp. 212). 

 

Em Parts of Classes, de 1991, Lewis retoma a crítica à tese de vagueza ontológica: 

 

“(…) existence cannot be a matter of degree. If you say there is something that 

exists to a diminished degree, once you've said 'there is' your game is up. Existence 

is not some special  distinction that befalls some of the things there are. Existence  

just means being one of the things there are, nothing else. The fuzzy line between 

less queer and more queer fusions cannot  possibly coincide with the sharp edge 

where existence gives  out and nothing lies beyond.” 

 

Por fim, Donald Baxter, em seu artigo Many-One Identity de 1988 defende que: 
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 Compare com o dilema apresentado na discussão sobre composição brutal. 
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“(…) vagueness occurs when there is something which neither clearly has nor 

clearly lacks a property. For existence to be vague there would have to be something 

which neither clearly exists nor clearly does not exist. But if there is such a thing 

then it clearly exists. So it is absurd to say that its existence is vague. For this to be, 

it would have to both clearly exist and neither clearly exist nor clearly not exist.” 

(Donald Baxter, 1988, pp. 5).
24

 

 

Dessa forma, pelo menos a princípio, o universalismo mereológico seria a única 

alternativa viável para evitar a conclusão infeliz de que há objetos problemáticos como estes. 

Simplesmente não faz sentido falar que há objetos cuja existência é vaga porque essa 

afirmação é autocontraditória: se há tais objetos, então não há nada de vago em sua presença 

na realidade. Mas, além disso, ainda há mais a ser dito sobre a possibilidade de vagueza da 

composição. Uma complicação em relação à vagueza da composição é que esta implica 

vagueza da identidade, como admite van Inwagen com relação ao organicismo: 

 

“(…) there could be a case in which, owing to its being indeterminate whether the 

activity of certain objects constituted a life, it was indeterminate whether a 

composite object was present. And there could be a case in which, owing to its being 

indeterminate whether a life now going on was the same event as a life that had been 

going on at an earlier time, it was indeterminate whether a currently existing 

composite object was the same object as one that had existed at an earlier time.” 

(Peter van Inwagen, 1995, cap. 18, pp. 228). 

 

Assim, além de colapsarmos a noção de existência, estaríamos pondo em cheque 

também a noção de identidade. No entanto, tais noções nos são tão familiares que qualquer 

teoria da composição que as comprometa parece suspeita. 

Contudo, o universalismo também possui suas próprias objeções, e passaremos a tratar 

de algumas delas agora. Os principais oponentes do universalismo apontam que tal tese: (a) 

nos compromete com uma série de objetos que simplesmente extrapola nossas crenças 

cotidianas sobre a natureza dos objetos concretos; (b) de um ponto de vista teórico, viola 

princípios de parcimônia ao multiplicar as entidades em nossa ontologia; (c) gera objetos que 

se comportam de forma duvidosa.
25

 

                                                           
24

 O argumento de Baxter parece pressupor que ser e existência são o mesmo. Há, porém, filósofos que admitem 

objetos não existentes em suas ontologias, isto é, objetos que possuem propriedades, que possuem ser e, no 

entanto, não possuem existência. Mas, como afirma van Inwagen em Material Beings, mesmo tais filósofos não 

parecem supor que a fronteira entre a existência e não existência possa ser vaga. Em outras palavras, parece que 

mesmo que existência e ser sejam distintos, a primeira nãopoderia ser vaga. 
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 Existe ainda uma objeção mais séria ao universalismo mereológico, apresentada por Crawford Elder em seu 

artigo Against Universal Mereological Composition de 2008. De acordo com Elder, a única forma de 

caracterizar uma totalidade como aquelas postuladas pelo universalismo mereológico é através das ditas 

propriedades estruturais (introduzidas por Armstrong em A World of States of Affairs, 1997). Mas, apesar de 
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Em grandes linhas, objeções como (a) são as mesmas objeções levantadas contra a 

teoria de composição por contato físico. O universalismo gera entidades que estão fora da 

agenda do senso comum, pois admite que haja objetos que são a fusão entre eu e meu 

computador, Júpiter e Vênus, uma formiga no Himalaia e um pudim de chocolate. Nenhum 

desses objetos é algo que consta em nosso conjunto de crenças cotidiana sobre as coisas que 

povoam a realidade, e, além disso, parece não haver nenhum fim pragmático para admitir que 

hajam criaturas como o lendário peru-truta de David Lewis.
26

 

A objeção (b) é estritamente filosófica. Motivações meta teóricas levam alguns 

filósofos a assumir o princípio de parcimônia manifesto na imagem da Navalha de Ockham. 

Assim, eles seguem de forma rigorosa o ditado de que “não devemos multiplicar as entidades 

sem necessidade”. Vimos no início do capítulo que este é o mesmo princípio que motivou o 

desenvolvimento formal da mereologia: obter uma teoria com alto poder expressivo e que ao 

mesmo tempo não nos comprometesse com entidades de natureza duvidosa como conjuntos e 

outros objetos abstratos. Nesse sentido, oponentes do universalismo veem que suas fusões 

irrestritas são tão duvidosas quanto os conjuntos na teoria de conjuntos. 

Por fim, a objeção (c) tenta mostrar que o critério universalista para a ocorrência da 

composição faz com que seus objetos se comportem de forma muito distinta em relação ao 

que estamos acostumados. Por exemplo, se o universalismo estiver correto, a mera existência 

das partes garante a existência de um objeto composto por elas. Nenhuma outra relação entre 

as partes é necessária, nenhuma outra relação entre as partes é relevante. Esqueça coisas como 

contato físico, proximidade, relações funcionais ou relações causais. Tudo isso é abolido sob a 

acusação de implicar vagueza genuína no mundo. Se for assim, as coisas se tornam um pouco 

estranhas, pois, digamos, por exemplo, que você rasgue um livro e lance suas folhas ao vento. 

Tudo indica que o livro deixou de existir. Não se o universalismo estiver correto. Se as partes 

existem, o todo existe independente das relações que aquelas estabelecem entre si. 

Estes seriam bons motivos para rejeitar o universalismo como uma boa resposta à 

questão especial da composição. Será? 

                                                                                                                                                                                     
Elder reconhecer a legitimidade de algumas propriedades estruturais, aquelas que estão em jogo na 

caracterização de totalidades universalistas não seriam genuínas. Sendo assim, as fusões mereológicas 

implicadas pelo universalismo mereológico não possuiriam propriedade alguma, e, portanto, falhariam em serem 

inclusive idênticas a si mesmas. Na literatura recente, poucos textos citam o artigo de Elder diretamente, de 

modo a atacar este argumento sobre as propriedades estruturais. Um destes textos é Parthood and Composition 

in Quantum Mechanics (2014) de Claudio Calosi e Gino Tarozzi. Porém, a resposta ao argumento de Elder 

depende de uma discussão complexa sobre física quântica e mereologia, tornando difícil sua reprodução 

sumarizada no presente trabalho, e, portanto, foi omitida. 

 
26

 Lewis, 1991. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar como o problema da troca de partes em um todo se 

relaciona com o universalismo mereológico, e, portanto, o objetivo deste capítulo é mostrar 

porque o universalismo é uma resposta adequada à questão especial da composição. Para 

tanto é preciso responder às objeções colocadas acima de modo a motivar a ideia de que o 

universalismo é uma escolha plausível. 

Em resposta a (a), poder-se-ia afirmar o seguinte: em primeiro lugar, objetos 

estranhos, porém consistentes, são mais desejáveis do que objetos supostamente familiares e, 

no entanto, contraditório. É de se duvidar que qualquer leigo admita que haja objetos que 

pairam entre as planícies da existência e o abismo da não existência, e isso põe em cheque a 

suposta familiaridade que temos com tais objetos. Afinal, eles nos surpreenderam escondendo 

características extremamente problemáticas. Essa é uma objeção que faz sentido ao tentarmos 

responder à questão especial da composição dentre de um contexto conservador, mas vimos 

que as propostas conservadoras mais interessantes falharam em responder à questão, o 

argumento de Lewis tem se mostrado bastante influente na literatura sobre o tema. Em 

segundo lugar, nem sempre é possível agradar a gregos e troianos, e muitas vezes conclusões 

filosóficas nos levam a nos afastarmos das crenças do senso comum. Não parece haver algum 

motivo para que a realidade deva se adequar às nossas demandas intuitivas. Ainda assim, 

muitos filósofos (Markosian, por exemplo) torcem o nariz para os resultados do universalismo 

e se agarram à ideia de devemos satisfazer as crenças do senso comum e seria desejável fazer 

um esforço honesto para compatibilizar nossas posições. Será que o universalismo é 

realmente incompatível com tais crenças? Parece-me que há contextos em que claramente 

aceitaríamos uma fusão de objetos aparentemente desconexos. Aqui vão alguns exemplos: 

 

(i) Um combo num restaurante fast food consiste em um hambúrguer, um copo de 

refrigerante, um pacote de batatas fritas e um brinquedo. Nós nos referimos ao 

combo como um objeto único quando vamos comprá-lo (você pode querer o 

combo número 1 e não o combo número 2, há diferenças claras entre eles, as 

partes que o compõem, etc.) Não poderíamos admitir que eles formam um todo 

porque são objetos do mesmo tipo (comida, por exemplo) visto que o brinquedo 

também é parte do combo; 

 

(ii) Um enxoval é uma coleção de objetos que podem variar na sua relação entre si e 

que, no entanto, claramente reconhecemos como uma unidade. Podemos atribuir-

lhes adjetivos (“O enxoval da Maria foi generoso”) comparar dois enxovais 
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diferentes (“Meu enxoval foi melhor que o da minha mãe”). Por que negar que há 

um todo(o enxoval) composto pelas partes? (iii)  

 

(iii) Nos referimos à uma pluralidade completamente desconexa de objetos indesejados 

usando o termo ‘lixo’. Dizemos coisas como “o caminhão levou todo o meu lixo 

esta manhã”; “não mexa nisso, faz parte do lixo”; “Neste quartinho ficava todo o 

seu lixo”. 

 

(iv) Reconhecemos objetos como sendo partes de outros mesmo quando estes 

aparentemente não estão compondo-o. Por exemplo, se você estiver caminhando 

com uma criança na praia e ela encontrar um objeto que parece uma placa metálica 

verde adornada por detalhes dourados e não souber o que tal objeto seja você 

provavelmente diria que se trata de uma placa de memória RAM, uma parte de um 

computador. 

 

(v) A referência de termos de massa como ‘água’, ‘ouro’ ou ‘petróleo’. É muito 

comum admitir que haja uma totalidade destas coisas mesmo que elas estejam 

espacialmente desconexas. Falamos coisas como “toda a água do planeta” ou “o 

ouro sob a montanha”. 

 

Admito que nenhum destes exemplos seja definitivo e que alguns deles não são 

totalmente convincentes, mas parecem-me bons indícios de que nosso uso ordinário da 

linguagem não apenas nos permitem fazer referência a pluralidades aparentemente 

heterogêneas de objetos como uma unidade, como também nos permite reconhecer um objeto 

como parte de outro mesmo num contexto em que ele obviamente não seria. É claro que se 

poderia argumentar que em nenhum destes exemplos, há uma unidade, mas, no máximo, uma 

coleção, uma multiplicidade de objetos que nós tratamos como um só por convenção. A base 

disso seria a ideia de que essa pluralidade não satisfaz nossas condições para que algo seja um 

objeto. Mas isso seria exatamente ignorar o argumento da vagueza e, portanto, admitir que 

possa haver vagueza da existência, o que é absurdo. Afinal de contas, porque tais pluralidades 

não seriam um objeto? Eles são espacialmente desconexos? Júpiter também, na maior parte de 

sua composição. Eles não formam uma vida? A minha cadeira também não, e, no entanto, 

estamos dispostos a admitir sua existência. Eles não possuem relações funcionais entre si? 

Um apêndice também não possui relação funcional com o corpo daqueles que o possuem, 
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assim como diversas partes do organismo que foram excluídas de suas funções pela evolução 

da espécie e, no entanto, continuam a habitá-lo
27

. Tudo isso já foi dito no decorrer do capítulo 

e nós vimos que defender a ocorrência da composição com base nestes critérios não é o 

melhor caminho. Se ganha muito pouco e perde-se em demasia. Talvez, o contrário seja 

verdadeiro e, coincidentemente, ao chamar uma pluralidade de alimentos de ‘combo número 

1’, não estejamos estabelecendo uma convenção, mas nomeando um objeto que já existia. 

Muito poderia ser dito em relação à objeção (b), e de fato, voltaremos a ela no 

próximo capítulo onde discutirei da relação entre composição e identidade. Por ora, diria que 

o aumento das entidades em questão não é ontologicamente problemático pelo fato de todas 

as entidades pertencerem ao mesmo grupo (dos objetos concretos). Nesse sentido, é uma 

multiplicação que parece preferível se comparada, por exemplo, ao que ocorre na teoria dos 

conjuntos, onde você não apenas é obrigado a aceitar uma nova categoria ontológica (de 

objetos abstratos) como também obtém infinitos objetos literalmente a partir do nada. Por 

mais que a quantidade de objetos gerados pelo universalismo seja exorbitante, ainda não são 

infinitos objetos (é claro que se houverem infinitos objetos no universo (átomos, por exemplo) 

a quantidade de objetos complexos vai ser também infinita, mas se a realidade é ou não é 

habitada por infinitos objetos concretos é uma questão externa à mereologia e, obviamente, ao 

universalismo). Além disso, as fusões geradas pelo universalismo parecem ter bons critérios 

de identidade (suas partes). Nesse sentido eles são tão precisos quanto os conjuntos, cuja 

identidade é obtida por sua extensão. 

A objeção (c) também é central para o presente trabalho, mas não a responderei no 

momento. Ela será retomada no capítulo final, onde a relação entre o universalismo e o 

essencialismo mereológico será tratada de forma mais aprofundada. 

Para finalizar a discussão sobre a questão especial da composição, discutiremos o 

principal rival do universalismo mereológico. 

 

1.2.4. Niilismo mereológico 

Assim como o universalismo, o niilismo mereológico é uma tese revisionária sobre a 

ocorrência da composição e, da mesma maneira, ela também evita o principal obstáculo das 

respostas conservadoras, a saber, o argumento da vagueza. De acordo com o niilismo, não 

existem objetos complexos de nenhum tipo. Estrelas, montanhas, planetas, rochas, cadeiras, 

mesas, carros, sorvetes de chocolate, pessoas, gatos, ornitorrincos... nada disso existe! 
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 Novamente, há controvérsias quanto a isso. Ver nota 17. 
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Niilistas sobre a composição nos dizem que os únicos objetos que realmente existem são os 

objetos simples, átomos mereológicos
28

. Se eles estiverem certos, a realidade é habitada por 

diversos enxames de partículas simples que nós tomamos (erroneamente) por objetos 

complexos. 

O niilismo mereológico atinge nossas crenças do senso comum como um soco, e se 

apresenta ainda mais espantoso que o universalismo, afinal, por mais que seja plausível 

duvidar que haja um objeto que é a soma da minha cadeira com o computador, parece 

totalmente implausível negar que haja, diante de mim, a cadeira ou o computador. A crença 

de que há uma cadeira e um computador diante de mim são fortemente fundamentados na 

experiência empírica que eu tenho com eles. Afinal, se não houvesse um computador e um 

organismo vivo aqui e agora, provavelmente esta dissertação de mestrado não estaria sendo 

escrita. No entanto, assim como George Berkley nos dá meios para compatibilizar seus 

resultados ontológicos com as crenças do senso comum, assim fazem os niilistas. 

Há diversas versões do niilismo mereológico, mas, em grandes linhas, há uma versão 

padrão e normalmente aceita
29

 em que seus adeptos se propõem a compatibilizar as sentenças 

cotidianas como “há uma cadeira no canto da sala” com as verdades ontológicas. Esta forma 

de compatibilização se dá um método de paráfrase das sentenças cotidianas em temos de 

outras que não fazem referência a objetos complexos
30

. Sendo assim sentenças do senso 

comum (como por exemplo, “há um computador diante de mim”) são falsas, mas apesar 

disso, são legítimas na medida em que pode-se parafraseá-las em sentenças equivalentes e 

verdadeiras da forma “há uma enxame/coleção/pluralidade,etc. de partículas arranjada em 

forma de F”
31

 (como em “há um enxame de partículas arranjado em forma de computador 

diante de mim”. Dessa maneira, a verdade da sentença sobre múltiplos objetos garante a 

legitimidade da sentença falsa sobre objetos compostos
32

. Assim, de fato não há mesas, 

                                                           
28

 Lembrando que os átomos da física têm partes: elétrons, prótons e neutros. 

 
29

 Filósofos que normalmente descrevem o niilismo dessa maneira são Schaffer (2007), Sider (2007), van Cleve 

(2008), entre outros. 

 
30

 Retomemos a resposta que van Inwagen favorece à questão especial da composição segundo a qual, só seres 

vivos existem. O organicismo é um niilismo parcial na medida em que nega que todos os objetos inanimados não 

existem. As abordagens apresentada aqui podem ser usadas para responder à objeção colocada na seção sobre o 

organicismo, a saber, de que esta resposta elimina diversos objetos pressupostos por nossas crenças do senso 

comum. 

 
31

 Na literatura em inglês, costuma-se utilizar o sufixo ‘-wise’, como em ‘particles arranged table-wise, chair-

wise, car-wise’, etc. 

 
32

 Versões não típicas do niilismo incluem o niilismo hermenêutico segundo o qual as sentenças do senso comum 

são estritamente e literalmente verdadeiras, mas contra as aparências, não carregam  comprometimento 
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cadeiras e cavalos, mas há enxames de partículas arranjados em forma de mesas, em forma de 

cadeiras e em formas de cavalos. 

A questão especial da composição é: quando diversas partes se relacionam para formar 

um todo? O universalista responderia: “sempre”; o niilista responderia “nunca”. Ao negar que 

haja objetos complexos, o niilista evita uma série de puzzles filosóficos associados a eles e, de 

quebra, evitam o problema da vagueza. Ao contrário das diversas versões da composição 

restrita, não há um argumento tão forte a ponto de expulsar o niilismo do jogo. Ainda assim, 

algumas objeções podem ser levantadas e, se elas não forem suficientes para convencer o 

leitor a aceitar o universalismo e rejeitar o niilismo, o presente trabalho terá um caráter 

hipotético: supondo que o universalismo é verdadeiro, tais e tais conclusões se seguem. 

Entre as objeções que poderíamos levantar, temos as seguintes: (a) o método de 

paráfrase do niilismo soa como trapaça linguística e não resolve realmente o problema; (b) o 

niilismo é motivado por um princípio de parcimônia exagerado, mas não atende às suas 

demandas completamente; (c) os problemas que atacam algumas versões da composição 

restrita e do universalismo mereológico reaparecem de outra forma no niilismo; (d) não há 

garantias de que a realidade seja como o niilista a descreve. Veremos cada uma delas de 

forma mais detalhada a seguir. 

Sobre (a): ao se deparar com o método de paráfrase do niilismo, um leigo poderia 

experimentar uma sensação de decepção. Afinal, qual é a diferença entre uma mesa e um 

enxame de partículas arranjado em forma de mesa? O método do niilismo parece ser algum 

tipo de truque de mágica semântico, um jogo de espelhos que nos engana ao substituir termos 

que se referem a objetos complexos por termos que se referem a pluralidades. O ponto é: tanto 

o universalista quanto o niilista concordam que há enxames de partículas arranjados de 

diversas formas (de mesa ou de jabuti), mas discordam sobre o fato de se tal enxame se 

enquadra como um objeto ou não. E a pergunta que parece óbvia é: Por que não? Não parece 

óbvio que para ter uma mesa tudo o que precisamos é ter objetos arranjados em forma de 

mesa? Nesse caso, o niilista parece estar colocando os requisitos para a existência de um 

objeto composto num padrão muito elevado. Como se, para termos um objeto composto, nós 

precisássemos de algo a mais ou além das partes que o compõem arranjados de tal forma
33

. 

                                                                                                                                                                                     
ontológico com objetos compostos (ver Karen Bennet, Composition, Colocation and Metaontology, 2009 em 

Metametaphysics de David Chalmers.) e o niilismo extremo que simplesmente nega a existência de objetos 

simpliciter (o que normalmente é tratado como uma posição absurda. Ver Jonathan Tallant, 2014). 

 
33

 Para uma caracterização desta discussão em termos metametafísicos, ver o artigo Composition, Colocation 

and Metaontology de Karen Bennet, 2009. 
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Para fazer justiça ao niilismo, há um bom motivo para que seus adeptos defendam que 

um enxame arranjado em forma de mesa não seja um objeto composto. Tal posição é baseada 

num princípio segundo o qual não é possível aumentar o número de objetos no mundo sem 

aumentar a quantidade de objetos no mundo. Isso significa que meramente rearranjar os 

objetos já existentes não aumenta o total de objetos no mundo. Se quisermos ter mais objetos, 

temos que aumentar a quantidade de objetos! (no caso, temos que aumentar a quantidade de 

átomos mereológicos). 

Responder a essa tese não é fácil. Acredito que o melhor caminho seria tentar mostrar 

que certas propriedades dos supostos objetos complexos não podem ser redutíveis à mera 

atividade de suas partes constituintes, de modo que esta espécie de independência justificasse 

chamá-los de ‘objetos’. 

A objeção (b) é a seguinte: o niilismo é uma tese de espírito nominalista. Seu objetivo 

é se livrar de entidades como objetos complexos e manter apenas os simples, reduzindo assim, 

nossa ontologia. Aqui temos dois problemas: (i) se a regra é a redução, porque ser um niilista 

ao invés de um monista? De acordo com o monista, a realidade é um único objeto simples que 

instancia propriedades distribucionais, dando conta assim, das variações deste objeto. Se o 

niilismo nos dá uma quantidade absurda (talvez até mesmo infinita) de átomos mereológicos, 

porque preferi-lo ao invés do monismo?
34

; (ii) na medida em que nega a existência de objetos 

compostos, o niilismo precisa de um maquinário muito mais complexo envolvendo 

propriedades instanciadas pelos objetos simples. 

De acordo com Bennet: 

 

“(…) the nihilist wants to not only recapture relatively simple claims like ‘there is a 

toaster in my kitchen’, but also trickier claims like ‘the chairs are arranged in rows’, 

or ‘these paper clips form a chain’. So he needs to introduce clever techniques that 

allow him to talk about the very complicated, highly structured ways in which 

simples can be arranged. On the face of it, however, these very complicated 

predications of simples appear to commit nihilists to the claim that the simples 

collectively instantiate very complicated, highly structured properties. The simples 

collectively instantiate (((being arranged quarkwise) arranged atomwise) arranged 

moleculewise)... At least, the nihilist is committed to the complex structured plural 

predicates themselves.” (Karen Bennet, 2009, pp. 64). 

 

Assim, o niilista parece depender de um arsenal muito mais complexo do que 

inicialmente colocado para dar conta de sentenças simples do cotidiano. É interessante notar, 

que isso pode inclusive ferir alguns princípios metodológicos, em especial no que diz respeito 

                                                           
34

 Para uma defesa do monismo, ver Schaffer, 2007: From Nihilism to Monism. 
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à elegância das teorias. E aqui a questão não é meramente estética: se uma teoria cujo objetivo 

é descrever um fenômeno relativamente familiar como a existência de uma mesa nos obriga a 

adotar um aparato extremamente complexo para tanto, em alguns casos isso é um indício de 

que pode haver algum problema com a mesma. 

Em relação à objeção (c): Alguns problemas que são enfrentados pelos que rejeitam o 

niilismo possuem paralelos. Um deles é a questão especial da composição: quando 

determinadas partes se relacionam de modo a compor um todo? O paralelo niilista é a 

chamada Questão especial do arranjo
35

: quando determinados simples se relacionam de modo 

a estar arranjados em forma de F? Esta é uma pergunta interessante, pois, de algum modo o 

niilista nega que haja cadeiras e mesas, alegando que o que existem são enxames de partículas 

arranjados em forma de cadeiras e mesas. Mas como ele consegue diferenciar tais enxames? 

Como ele consegue determinar quando um enxame está arranjado em forma de mesa ou de 

cadeira? Outro problema importante é o clássico problema do múltiplo (em inglês, problem of 

the many): Diante de nós está o famoso gato Tibbles. Seria plausível admitir que Tibbles 

sobreviveria à perda de um de seus inúmeros pelos. Desse modo, Tibbles menos um pelo 

qualquer, por exemplo, P1, ainda é um gato. Não é razoável admitir que arrancar um pelo 

geraria um gato novo, distinto de Tibbles com o pelo. Dessa forma, temos inúmeras 

combinações de partes que se diferenciam entre si por apenas um único pelo e que contam 

igualmente como sendo um gato. Logo, nossa crença de que há apenas Tibbles diante de nós 

se mostrou errônea, na medida em que, na realidade, há milhares de gatos, todos ocupando o 

mesmo espaço que Tibbles ocupa. Supostamente, o niilismo seria capaz de evitar o problema 

do múltiplo, alegando que simplesmente não há o gato Tibbles. Mas a saída não parece ser 

tão simples. Ao invés de Tibbles, Karen Bennet usa uma mesa em seu exemplo: 

 

“The problem of the many arises from the following two claims: a) that the property 

being an F supervenes on the properties of and relations among simples, and b) that 

certain minute differences in the supervenience base cannot make a difference to 

whether or not being an F is instantiated. But the nihilist endorses his own versions 

of those claims as well. He thinks that a) being arranged F-wise just is a relational 

property of simples, and thus trivially supervenes on the properties of and relations 

among simples, and b) that certain minute differences in the properties of and 

relations among the simples cannot make a difference to whether or not being 

arranged F-wise is instantiated.” (Karen Bennet, 2009, pp. 67) 

 

                                                           
35

 Ver Karen Bennet (2009), Jonathan Tallant em Against Mereological Nihilism (2014) e Andrew Brenner em 

Mereological Nihilism and The Special Arrengement Question (2014). 



48 
 

Além desses, há ainda outros problemas que surgem de forma paralela no niilismo 

mereológico. Tudo indica que tais problemas reaparecem porque os adeptos do niilismo 

empregam técnicas para aumentar o poder expressivo de sua teoria de modo a serem capazes 

de expressar tudo o que as teorias rivais podem dizer, porém, sem fazer referência a 

compostos. O efeito colateral é que os problemas daquelas teorias agora reaparecem sem fazer 

referência a compostos. Essa objeção é importante porque, se tivermos que escolher entre o 

niilismo e o universalismo, por exemplo, dado que os problemas são quase os mesmos, 

porque escolher uma teoria em detrimento de outra? 

Finalmente, a objeção (d) pode ser entendida da seguinte maneira: O niilismo depende 

da existência de simples para dar conta da explicação dos fenômenos da realidade. De fato, é 

plenamente possível adotar o niilismo e negar o atomismo, mas isso significa dizer que nada 

existe. Há uma discussão acalorada
36

 sobre o fato de a estrutura última da realidade ser 

descrita corretamente pelo atomismo ou se o que há é uma estrutura gunk, i.e., infinitamente 

divisível. Se o último caso for verdadeiro, o niilista se encontra numa situação constrangedora 

onde precisa explicar como não há objetos concretos e, apesar disso, temos a experiência 

óbvia e familiar de que eles de fato existem. 

De fato, não há um argumento definitivo contra o niilismo, e pode ser que nunca 

venha a existir um. Muito poderia ser dito em respostas às objeções apresentadas aqui, e elas 

mesmas poderiam ser desenvolvidas com maior rigor e precisão. No entanto, acredito que os 

pontos negativos do niilismo apresentados aqui sejam suficientes para justificar minha adoção 

do universalismo. 

 

1.3.Considerações finais 

O objetivo deste capítulo foi introduzir os problemas mereológicos e apresentar as 

diversas respostas à questão especial da composição, de modo a justificar a escolha pelo 

universalismo. Considero que o argumento da vagueza seja suficiente para descartar a maioria 

das respostas conservadoras, baseadas em composição restrita. Finalmente, ficamos apenas 

com o niilismo como rival direto do universalismo. Apesar de não haver uma resposta 

definitiva contra o niilismo, vimos que em muitos pontos as duas teorias não se distanciam e, 

no pior dos cenários, a verdade do niilismo torna o caráter deste trabalho meramente 

hipotético. Assim, daqui para frente assumirei o universalismo como única resposta 
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 Ver Schaffer (2007) e Zimmerman (1996), por exemplo. 
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satisfatória à questão especial da composição e tentarei mostrar como ele se comporta em 

relação ao problema da troca de partes em um todo. 
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2. CAPÍTULO II: EM DEFESA DA TESE DE COMPOSIÇÃO COMO IDENTIDADE 

 

2.1.Recapitulação 

No capítulo anterior, apresentei as diversas respostas à questão especial da 

composição, cujo objetivo é determinar condições necessárias e suficientes para a ocorrência 

da composição, isto é, aquela relação que diversos objetos estabelecem entre si na medida em 

que formam um todo. Vimos que existem dois caminhos possíveis a serem seguidos se 

quisermos dar uma resposta a tal questão: podemos tentar ser fiéis às nossas crenças 

ordinárias sobre a natureza dos objetos compostos ou podemos assumir uma postura 

completamente revisionária e abandonar aquelas crenças. A partir daí, o problema que 

encontramos foi o seguinte: todas as tentativas de manter nossas crenças do senso comum (a 

saber, (a) existem objetos compostos; (b) alguns objetos tomados em conjunto não compõem 

nada) nos levaram inevitavelmente a conclusões inaceitáveis. Em outras palavras, nos 

movemos (contra nossa vontade) de uma ontologia popular para uma ontologia revisionária. 

Além disso, o maior motivo que encontramos para rejeitar as diversas formulações da 

tese de composição restrita foi o fato de esta implicar a ocorrência de vagueza genuína no 

mundo— i.e, vagueza ontológica. Dessa forma, o que nos restou foi apenas as duas respostas 

extremas à questão especial da composição: universalismo mereológico e niilismo 

mereológico. 

Na medida do possível, tentei apresentar argumentos contra o niilismo e a favor do 

universalismo. Em especial, procurei mostrar que nossas crenças e práticas cotidianas não 

estão em conflito com o universalismo. Pelo contrário, elas seriam não apenas compatíveis, 

mas de alguma forma já pressuposta em nosso discurso do dia-a-dia (o que não ocorre no caso 

no niilismo, que necessita de um sistema de paráfrase para validar sentenças do cotidiano 

sobre a existência de objetos compostos). 

Tendo motivado a adoção do universalismo como a resposta correta à questão especial 

da composição, considerarei agora uma tese que possui dois aspectos relevantes para o 

presente trabalho. A tese em questão é chamada de composição como identidade e os aspectos 

são os seguintes: (i) a tese de composição como identidade garante a inocência ontológica da 

mereologia extensional clássica; (ii) a tese de composição como identidade não apenas torna 

plausível como também pode implicar o essencialismo mereológico, tese que será discutida de 

forma detalhada no próximo capítulo. 

O aspecto (ii) é o mais relevante, mas o aspecto (i) também é importante por questões 

metateóricas, uma vez que garantir a inocência ontológica da mereologia (e também do 
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universalismo) é um ponto extremamente positivo a favor de sua aceitação e adoção como 

teoria correta da relação ‘ser parte de’. 

No que se segue, apresentarei as principais formulações de tal tese na literatura 

contemporânea e os principais argumentos que motivam sua adoção. 

 

2.2.Composição como Identidade: O que é? 

Composição como identidade é a tese segundo a qual a relação mereológica de 

composição é equivalente à relação lógica de identidade. Esta tese pode ser expressa pela 

afirmação de que o todo é idêntico às suas partes (tomadas coletivamente ou, em outras 

palavras, de forma conjunta: um todo nunca é idêntico a cada uma de suas partes 

separadamente—i.e., meu corpo não é idêntico ao meu braço direito, mas é idêntico aos meus 

braços, minhas pernas, meu tronco e minha cabeça, tomados de forma coletiva). A tese oposta 

à composição como identidade é a de que um todo é distinto de suas partes, muitas vezes 

expressa na afirmação de que um todo é mais do que a soma de suas partes. Para ilustrar e 

comparar as duas teses, tomemos o exemplo clássico de Baxter em seu artigo Many-One 

Identity (1988): 

Imagine que um fazendeiro chamado Bob decida dividir sua grande fazenda em seis 

parcelas menores de terra e vendê-las a outros agricultores enquanto mantém propriedade 

sobre o todo, isto é, as partes tomadas em conjunto. Ele assim o faz, mas após vender suas 

parcelas de terra, os atuais donos argumentam que eles, em conjunto, detém a propriedade do 

todo e Bob já não é dono de nada. A princípio, parece-nos óbvio que os agricultores têm 

razão, mas isso implica que o todo não é uma sétima entidade, distinta das outras seis. 

A defesa da propriedade coletiva do todo por parte dos agricultores ecoa a tese de 

composição como identidade, enquanto a posição de Bob parece ser a de que o todo é algo 

diferente das partes, algo que poderia continuar pertencendo a ele mesmo que as partes não. 

Vejamos outro exemplo de Baxter: 

Imagine que você vá a um supermercado comprar algumas cervejas para beber 

enquanto assiste ao jogo de futebol mais tarde. Aproveitando uma promoção, você decide 

comprar um engradado inteiro, que é composto por seis latas de cerveja. Na hora de pagar, 

você se dirige à fila rápida, onde só é permitida a passagem de clientes que compram seis 

itens ou menos. Seria no mínimo estranho se a atendente do caixa não lhe permitisse passar na 

fila rápida alegando que você possui sete itens: as seis latas de cerveja mais o engradado, o 

todo composto pelas seis latas. Certamente, ou ela contaria os itens como seis—seis latas—ou 

como um—um engradado. 
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A ideia nos dois exemplos é a de que o todo não é nada a mais ou além das partes que 

o compõem. 

Por outro lado, é preciso ter em mente que há casos nos quais a mera afirmação de que 

uma totalidade é idêntica às suas partes não parece diretamente intuitiva. Pelo menos a 

princípio, não estamos inclinados a afirmar que, por exemplo, uma casa é idêntica às suas 

partes constituintes desqualificadamente. Se fosse assim, porque nos daríamos ao trabalho de 

construir a casa? Na medida em que nós tivéssemos os materiais—i.e., as partes que 

compõem a casa: tijolos, pedras, areia, etc.—necessários para construir a casa, nós teríamos a 

casa, dado que estes são idênticos. 

Na literatura contemporânea, os principais defensores da tese de composição como 

identidade são David Lewis e Donald Baxter. Lewis em especial defende esta posição para 

justificar a inocência ontológica da mereologia extensional clássica. Baxter, por sua vez, para 

resolver paradoxos envolvendo as noções de unidade e multiplicidade. Algumas palavras 

sobre a ideia de inocência ontológica: esta noção não é totalmente precisa, e depende de 

alguns pressupostos metateóricos. De modo geral, ela está ligada a princípios metodológicos 

como parcimônia, elegância, etc., ilustrados pela clássica Navalha de Ockham. Simplesmente 

afirmar que uma teoria é ontologicamente inocente se não introduz entidades em nossa 

descrição da realidade seria descuidado. A menos que você seja um niilista extremo e acredite 

que nada existe num sentido literal, a maioria de nossas teorias sobre a realidade pressupõe e 

se comprometem com a existência de certos objetos. Niilistas mereológicos aceitam a 

existência de inúmeros, talvez infinitos átomos. Mesmo um monista admite a existência de ao 

menos um objeto, seja lá o que tal objeto for. Nominalistas em geral, os principais campeões 

do princípio de parcimônia admitem a existência de certos objetos. A ideia central por trás da 

ideia de inocência ontológica parece estar fundamentada no princípio ockhamniano de não 

multiplicação das entidades sem necessidade, ou seja, uma teoria é ontologicamente inocente 

quando ela não se compromete com entidades supérfluas. Em virtude de quê uma entidade 

pode ser considerada supérflua é motivo de debate, mas o que parece ser uma boa razão é o 

fato das entidades questionáveis serem redundantes. Por exemplo, alguém poderia argumentar 

que uma teoria matemática que expressa todas as verdades aritméticas sem introduzir 

números—i.e, sem se comprometer com a existência de números—é ontologicamente 

inocente em relação à formulação clássica. Se for possível dizer tudo o que se diz sobre um 

determinado domínio de sem apelar para entidades adicionais, então tais entidades seriam 

supérfluas. 
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Voltando ao assunto que nos interessa. Lewis percebeu que as principais objeções em 

relação à mereologia em sua formulação clássica envolviam o fato de esta multiplicar as 

entidades em nossa ontologia. Em suma: formalmente, o alvo era o princípio de fusões 

irrestritas, e em sua contraparte metafísica, o universalismo mereológico. A estratégia de 

defesa de Lewis foi tentar mostrar que, ao contrário da teoria dos conjuntos, as entidades 

adicionais introduzidas pela mereologia não eram problemáticas. Para realizar tal tarefa, tudo 

o que ele precisava era convencer seus opositores de que a relação de composição é 

equivalente à relação de identidade, uma vez que em geral assume-se que não há problema 

algum com a relação de identidade (tal como expressa pela Lei de Leibniz). 

Lewis defendeu um tipo de tese de composição como identidade. Atualmente, admite-

se que há pelo menos três versões desta tese, a saber: a tese fraca (defendida por Lewis 

(1991), Sider (2007) e Varzi, (2014)); a tese forte (defendida por Wallace (2009) e Bohn 

(2009)) e a tese sui generis
37

 (defendida por Baxter, 1998 e Turner, 2014). 

A tese fraca afirma que a relação de composição é análoga à relação de identidade. 

Lewis a formula afirmando que a relação de composição é, por assim dizer (so to speak), 

equivalente à relação de identidade. A ideia aqui é que apesar de no fundo serem duas coisas 

distintas, a relação de composição apresenta aspectos tão próximos da relação de identidade 

que nos permitem dizer que aquela é tão inocente quanto esta. 

A tese forte, por sua vez, estabelece uma identidade literal entre as duas relações. 

Composição é identidade, não por assim dizer, mas de fato. É comum ver seus adeptos 

afirmarem que o ‘são’ da composição—como em ‘as partes são o todo’— é a versão plural do 

‘é’ de identidade— no caso, por exemplo, de ‘a estrela da manhã é a estrela da tarde’. 

Finalmente, a tese sui generis se assemelha à tese forte. De acordo com ela, 

composição é identidade, mas a relação de identidade não é unívoca, isto é, há mais de um 

tipo de identidade, aquela representada pela Lei de Leibniz e o que Baxter chama de cross-

count identity. É importante notar que, além disso, Baxter admite a possibilidade de um objeto 

se distinguir de si mesmo. Desse modo, a tese sui generis viola o princípio de identidade dos 

indiscerníveis. 

Como dito no início, o objetivo deste capítulo é defender a tese de composição como 

identidade. A versão escolhida será a tese forte de composição como identidade e para 
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 Não há consenso na literatura sobre como denominar esta tese. Wallace (2009) usa o termo stronger para 

distingui-la da tese forte (strong). Há também a ocorrência do termo strange. No presente trabalho preferi usar o 

termo latim sui generis por uma questão de estilo e indecisão pela melhor tradução. 
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fundamentar minha escolha, passo a apresentar as principais críticas encontradas na literatura 

em relação à tese fraca e à tese sui generis. 

 

2.2.1. Objeções à tese fraca 

Em Parts of Classes (1991), Lewis dedica uma sessão inteira do terceiro capítulo para 

defender a tese de que a relação de composição é análoga à relação de identidade, e, portanto, 

tão ontologicamente inocente quanto ela. O que motiva tal defesa é a crença de que considerar 

o todo como algo distinto de suas partes constituintes é um algo redundante. Assim, ele 

afirma: 

 

“(…) given a prior commitment to cats, say, a commitment to cat-fusions is not a 

further commitment. The fusion is nothing over and above the cats that compose it. 

It just is them. They just are it. Take them together or take them separately, the cats 

are the same portion of Reality either way. Commit yourself to their existence all 

together or one at a time, it's the same commitment either way. If you draw up an 

inventory of Reality according to your scheme of things, it would be double 

counting to list the cats and then also list their fusion. In general, if you are already 

committed to some things, you incur no further commitment when you affirm the 

existence of their fusion. The new commitment is redundant, given the old one”. 

(David Lewis, Parts of Classes, cap 3, pp. 81-82). 

 

O primeiro ponto importante de ser salientado é que as palavras de Lewis estão 

inseridas no contexto do universalismo mereológico. O próprio exemplo dado por ele é 

estranho: o objeto que é a fusão de todos os gatos que existem. Chamo a atenção para este 

ponto porque um adepto da tese de composição restrita, por exemplo, poderia levantar a 

objeção de que uma lista que contenha, digamos, um ventilador e suas partes constituintes não 

é uma lista redundante na medida em que as diversas partes de um ventilador tomadas de 

forma coletiva simpliciter não compõem um ventilador. Tais partes precisariam satisfazer 

critérios de composição para que o ventilador de fato existisse. Esse não é o caso de fusões 

irrestritas. Como o único critério para a existência de uma fusão de gatos é a mera existência 

dos gatos, o argumento de Lewis parece fazer mais sentido: considere a totalidade de gatos 

que existem ou considere um de cada vez. Ao final de sua contagem, você terá considerado a 

mesma porção da realidade
38

. 

                                                           
38

 Outro ponto importante: No decorrer de seu argumento, Lewis fala de um “inventário da realidade”, ou seja, 

uma lista contendo todos os objetos que existem no mundo. A ideia de uma listagem de objetos é importante 

para clarificar o que ele quer dizer por “tomar os gatos separadamente”. A expressão “tomar separadamente” 

pode induzir à ideia errônea de que a fusão dos gatos é idêntica a cada um dos gatos separadamente, caso em que 

o todo seria idêntico a cada uma de suas partes. Não é isso que Lewis está afirmando. Minha leitura de “tomar os 
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Uma forma de tornar ainda mais plausível o que Lewis está dizendo na passagem 

acima é inverter o ponto de partida, ou seja, ir do todo para as partes. Seja você um 

universalista ou um adepto da composição restrita, você provavelmente admitirá a existência 

de ventiladores e outros artefatos. A partir daí, parece bastante razoável admitir que, se 

ventiladores existem, suas partes constituintes também existem. Ou seja, se comprometer com 

a existência de um ventilador parece implicitamente nos comprometer com a existência de 

suas partes. Seria esquisito afirmar que ventiladores existem, mas suas hélices não. Assim, 

parafraseando o que Lewis disse acima, uma lista que contém objetos complexos e 

adicionalmente inclua suas partes é uma lista redundante. Em geral, se você já se 

comprometeu com a existência de um todo, você não incorre em comprometimentos 

ontológicos adicionais se você admite a existência de suas partes. Até aqui, tudo bem. 

Lewis afirma que há pelo menos quatro pontos a partir dos quais é possível estabelecer 

uma analogia entre composição e identidade
39

. São eles: 

 

1. Composição Irrestrita: Não existem critérios para a existência de um objeto c 

composto pelos objetos a e b. Se os últimos existem, então o primeiro existe 

automaticamente. Da mesma forma não existem critérios para a existência de um 

objeto y idêntico a um objeto x. Se x existe, então existe um y tal que y é idêntico à 

x. 

 

2. Singularidade da Composição: Assim como não podem existir duas coisas 

diferentes ambas idênticas a um objeto x, também não é possível que existam duas 

fusões distintas de a e b—de acordo com o axioma de extensionalidade da 

mereologia clássica, dois objetos compostos pelas mesmas partes são idênticos. 

 

3. Facilidade de Descrição: Descrever um objeto x completamente significa 

descrever um objeto y idêntico à x completamente. Descrever dois objetos a e b 

completamente significa descrever sua fusão, c, completamente. 

 

                                                                                                                                                                                     
gatos separadamente” seria equivalente a adicioná-los um por um ao inventário da realidade, de forma oposta a 

adicioná-los de uma só vez, i.e., como uma fusão. 

 
39

 Na realidade Lewis lista cinco pontos, mas o quinto é a inocência ontológica da composição e da identidade. 

Como isso resulta em uma petição de princípio, muitos autores excluem este item da lista. 
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4. Co-locação: O objeto y idêntico ao objeto x existe ocupando o mesmo lugar, 

tempo ou mundo possível que o objeto x. Da mesma forma, a fusão c dos objetos a 

e b existe ocupando o mesmo lugar, tempo ou mundo possível que a e b. 

 

O ponto 1 e o ponto 2 em especial são um problema para opositores da mereologia 

extensional clássica. Qualquer um que negue fusões irrestritas ou que admita que dois objetos 

distintos possam ter as mesmas partes negará que estes são bons pontos de analogia entre 

composição e identidade, e, portanto, negará que a relação de composição é ontologicamente 

inocente. O ponto 3 e 4 não parecem, prima facie, problemáticos. De fato, descrever as 

diversas partes de um carro parece ser suficiente para descrever o carro. Talvez não para 

aqueles que exijam um critério a ser satisfeito para que as partes componham o carro, mas 

mesmo estes admitiram que 4 é razoável: se o carro existe, ele ocupa o mesmo lugar, instante 

no tempo e mundo possível que suas partes. 

A pergunta agora é: mesmo que Lewis esteja correto em relação aos quatro pontos 

listados acima, essa mera analogia entre composição e identidade é suficiente para garantir a 

inocência ontológica da mereologia? Muitos autores afirmam que não, fazendo coro à 

afirmação de Verity Harte de que ser uma relação parecida com identidade não é ser 

identidade tal como ser parecido com manteiga não é ser manteiga
40

. De fato, há inclusive 

contra exemplos na literatura que tentam construir relações hipotéticas usando os pontos de 

analogia de Lewis, mostrando que mesmo estabelecendo a analogia, tais relações não seriam 

ontologicamente inocentes. Veja, por exemplo, Byeong-Uk Yi (1999) que formula a teoria do 

acompanhante. 

De acordo com a teoria do acompanhante: 

 

i. Tudo o que há possui exatamente uma coisa que o acompanha. 

 

ii. Tudo o que acompanha algo não é acompanhada por ela. 

 

iii. O acompanhante de algo existe no mesmo lugar, tempo ou mundo possível em 

que a coisa acompanhada existe e compartilha todas as suas propriedades ou 

relações ‘usuais’ que a coisa possui (o acompanhante é, por assim dizer, uma 

duplicata copresente). 

                                                           
40

 Harte, 2002. 
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Yi nos mostra que a relação ‘ser acompanhante de’ compartilha os mesmos pontos de 

analogia com a relação de identidade que a relação de composição, isto é, um objeto não 

precisa satisfazer nenhuma condição especial para possuir um acompanhante (i), duas coisas 

distintas não podem acompanhar outra (i), você pode descrever uma coisa completamente ao 

descrever seu acompanhante (iii) e o acompanhante ocupa o mesmo lugar, tempo, etc. que 

aquilo que ele acompanha. Ainda assim, Yi nos questiona: independente da teoria do 

acompanhante ser verdadeira ou não, ela é ontologicamente inocente? A resposta, de acordo 

com ele, é negativa. Ao nos comprometermos com a existência de um objeto, estaremos nos 

comprometendo com a existência de outra coisa distinta deste objeto, seu acompanhante. 

Além disso, o próprio Lewis é reticente ao defender sua versão da composição como 

identidade: 

 

“(…) even though the many and the one are the same portion of Reality, and the 

character of that portion is given once and for all whether we take it as many or take 

it as one, still we do not really have a generalized principle of indiscernibility of 

identicals. It does matter how you slice it—not to the character of what's described, 

of course, but to the form of the description. What's true of the many is not exactly 

what's true of the one. After all they are many while it is one. The number of the 

many is six, as it might be, whereas the number of the fusion is one. And the 

singletons of the many parts are wholly distinct from the singleton of the one 

fusion.” (David Lewis, Parts of Classes, cap. 3, pp. 87) 

 

Em geral, estes aspectos já são suficientes para que muitos simpatizantes da tese de 

composição como identidade rejeitem sua formulação mais fraca. Mesmo que os pontos de 

analogia de Lewis estejam corretos, ela não garante que a composição seja ontologicamente 

inocente por isso. E de qualquer forma, o fato do próprio Lewis admitir que composição não 

seja identidade literalmente já faz com que muitos suspeitem de tal formulação. Afinal, se o 

todo não é literalmente suas partes, então ele é algo distinto delas, e, portanto, um 

comprometimento ontológico adicional. Coisas distintas devem aparecer separadamente em 

um inventário completo da realidade. 

Estas suspeitas formam a base para a rejeição da tese fraca no presente trabalho. Com 

isso, passo a considerar agora a tese sui generis de composição como identidade e seus 

problemas. 

 

2.2.2. Objeções à tese sui generis 
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Em Many-One Identity, Baxter se propõe a solucionar paradoxos envolvendo as 

noções de identidade, número e existência. Segundo ele, tais paradoxos podem ser 

solucionados apenas se considerarmos uma coisa como sendo idêntica a muitas coisas. O 

problema é que identificar unidades com pluralidades é por si só paradoxal e então Baxter 

passa a desenvolver sua própria versão da tese de composição como identidade. De acordo 

com ele, devemos relativizar a relação clássica de identidade ao que ele chama de ‘contas’. 

Assim, não há apenas uma conta do que existe, há várias, nenhuma correta ou errada por si só, 

mas melhores ou piores que outras dependendo do contexto que nos interessa. No que eu 

chamarei de contexto interno de uma conta, a identidade funciona normalmente, obedecendo 

a Lei de Leibniz. Internamente a uma conta, nunca é o caso que muitos objetos sejam 

idênticos a um objeto. Internamente a uma conta, unidade e multiplicidade são exatas. Por 

outro lado, Baxter postula uma nova relação de identidade, que ele chama de cross-count 

identity
41

. É somente na relação de cross-count identity que um objeto pode ser dito idêntico a 

muitos objetos. Em grandes linhas, o que é contado como um numa determinada conta pode 

ser idêntico ao que é contado como muitos em outra conta. Numa conta, há um engradado de 

cerveja, em outra, há seis latas de cervejas. Isso significa que, em temos de cross-count 

identity a Lei de Leibniz não é aplicável, e, portanto, um objeto pode ser distinto de si mesmo. 

Baxter deseja que um objeto possa ser qualitativamente distinto de outro e, ainda assim, 

numericamente idêntico. 

Uma formulação precisa da tese de Baxter é difícil de ser apresentada. No estado de 

arte das discussões sobre o tema, muitos autores simplesmente dizem que a tese proposta é 

ininteligível. Sobre a afirmação de Baxter de que o todo é “as muitas partes contadas como 

uma”, van Inwagen afirma que:  

 

“No one will be able to get anything out of Baxter unless he understands this 

sentence, and I, as I have said, do not understand it”. (van Inwagen, Composition as 

Identity, 1994, pp 9). 

 

Da mesma forma, Harte afirma: 

 

“(…) Baxter proposes an extraordinary understanding of identity (although he might 

not see it this way) according to which many can indeed be identical with one. But, 

at least on my part, this has the consequence that I no longer understand what he 

means by such apparently ordinary terms as ‘one’, ‘many’, and ‘identical’.” (Verity 

Harte, 2002, cap. 1, pp. 24) 

                                                           
41

 Algo como ‘identidade entre contas’ ou ‘trans-contas’. Preferi não traduzir o termo técnico por falta de 

melhores opções. 
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Se a tese é de fato sem sentido pode ser motivo para muito debate, mas uma coisa 

importante deve ser notada. Mesmo que a tese seja inteligível, o preço a se pagar por ela é 

bastante salgado, porque deveríamos abrir mão da Lei de Leibniz em sua versão mais forte, 

isto é, generalizada. A tese de cross-count identity restringe a Lei de Leibniz de modo que ela 

só é aplicável ao contexto interno de uma conta, mas nunca entre contas, e isso é 

problemático, como afirma Wallace: 

 

“(…) Baxter thinks that puzzles about composition are evidence that our intuitions 

about identity are what are in need of revision, not our views about the relation 

between parts and wholes. In effect, he uses puzzles of composition as a modus 

tollens against our ordinary intuitions about identity. Unlike Baxter, however, I think 

that there are certain basic metaphysical principles we should never give up, 

especially if these principles are given up in favor of far sketchier ones. (…) So let 

me put my cards on the table as far as composition is concerned: I am more certain 

of the Indiscernibility of Identicals, than I am that Composition is Identity. If it turns 

out that [composition as identity] cannot be maintained in light of the 

Indiscernibility of Identicals, then I think this gives us good reason to give up 

[composition as identity]. So I certainly do not think that Baxter’s move is the right 

one to make—we should be giving up [composition as identity] if it means that we 

cannot maintain that the identity relation obeys the Indiscernibility of Identicals, not 

the other way around.” (Wallace, Composition as Identity, 2009, cap. 1, pp. 24, 

itálicos do autor). 

 

Por caridade interpretativa, estou assumindo que a tese de Baxter é inteligível. Ao menos a 

princípio, ela me parece completamente inteligível: um objeto pode ser um como um todo e 

muitos como uma pluralidade. Ou seja, diferença qualitativa sem diferença numérica. Os 

exemplos de Baxter são mais concretos, um deles é: 

 

“We reason upon causation insofar as it is a natural relation; we do not reason upon 

causation insofar as it is a philosophical relation. But (…) they are the same 

relation—causation.” 

 

Mas acredito que a objeção de Wallace é base suficiente para rejeitarmos a tese sui generis de 

composição como identidade. É necessário um motivo muito forte para rejeitarmos um 

princípio lógico e metafísico tão básico como a Lei de Leibniz, e não me parece que esse é um 

preço justo a se pagar para se obter o que se quer. De qualquer forma, ainda há outro 

problema. Na medida em que a relação de cross-count identity não é a relação de identidade 

em sua formulação clássica, não faz sentido afirmar que ela é uma tese de composição como 

identidade. Seria preciso mostrar porque a relação de identidade proposta por Baxter é tão 
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genuína quanto a identidade estabelecida pela Lei de Leibniz para que possamos chamá-la de 

identidade com a mesma propriedade. 

Sendo assim, passo por fim a apresentar a tese forte de composição como identidade, 

suas principais objeções e as respostas a ela que são encontradas na literatura sobre o tema. 

 

2.3.Tese forte de composição como identidade: objeções e respostas 

Como havia mencionado inicialmente, a tese forte de composição como identidade nos 

diz que a relação mereológica de composição é literalmente a relação lógica de identidade, ou, 

colocado de outra forma, que o ‘são’ encontrado na sentença ‘as partes são o todo’ é a forma 

plural do ‘é’ encontrado na sentença ‘a estrela da manhã é a estrela da tarde’, ou seja, 

identidade em sua forma clássica e familiar. Porém, apenas afirmar que composição e 

identidade são o mesmo não é suficiente, o adepto desta tese deve demonstrar a equivalência 

entre as duas relações. Em especial, ele deve mostrar que tudo o que vale para os casos de 

identidade também valem para os casos de composição, e isso não é uma tarefa simples. 

Existem diversas objeções à composição como identidade, dentre elas, podemos destacar as 

seguintes: (i) objeções em termos da noção de contagem ou cardinalidade; (ii) objeções em 

termos da generalização da Lei de Leibniz; (iii) objeções em termos do predicado ‘ser um 

dos’ utilizado em lógica plural. 

De forma geral, objeções do grupo (i) tentam mostrar que a lógica de predicados de 

primeira ordem captura de forma correta e unívoca o processo de contagem ou, em outras 

palavras, determina de forma correta e unívoca a cardinalidade de nosso domínio de discurso 

de modo que não é possível contar o todo e suas partes sem que ocorram adições ao número 

de entidades que existem. As objeções do grupo (ii), por sua vez, tentam mostrar que não é 

possível aplicar a Lei de Leibniz em casos de identidade entre unidades e pluralidades: o todo 

e suas partes não podem compartilhar todas as suas propriedades no final das contas. Por fim, 

objeções do grupo (iii) tentam mostrar que a tese de composição como identidade é 

incompatível com princípios básicos da lógica plural, em especial, com a correta análise do 

predicado ‘ser um dos’ (que ocorre em sentenças do tipo ‘x é um dos ys’ ou ‘Jack é um dos 

vilões’). 

Pretendo considerar cuidadosamente cada uma destas objeções e suas respostas tendo 

como base para estas últimas principalmente os trabalhos de Meg Wallace (2009) e Einar 

Bohn (2009). 

 

2.3.1. Composição, Identidade e Cardinalidade 
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Em um artigo de 1994, intitulado Composition as Identity, Peter van Inwagen avaliou 

de forma detalhada a defesa de David Lewis em relação à tese fraca de composição como 

identidade. Algumas de suas conclusões, no entanto, podem facilmente ser transpostas para a 

tese forte de composição como identidade, de modo a também torná-la inviável. Em especial, 

van Inwagen examina a relação entre composição e cardinalidade, isto é, o número de 

entidades quantificadas em nosso domínio de discurso. Ao pegar emprestado o exemplo de 

Baxter, ele afirma o seguinte: 

 

“(…) Suppose that there exists nothing but my big parcel of land and such parts as it 

may have. And suppose it has no proper parts but the six small parcels. (…) Suppose 

that we have a batch of sentences containing quantifiers, and that we want to 

determine their truth-values: 'xyz(y is a part of x & z is a part of x & y is not the 

same size as z)'; that sort of thing. How many items in our domain of quantification? 

Seven, right? That is, there are seven objects, and not six objects or one object, that 

are possible values of our variables, and which we must take account of when we are 

determining the truth-values of our sentences.” (Peter van Inwagen, Composition as 

Identity, 1994, pp. 9). 

 

Essa objeção está alinhada ao espírito quineano de compromisso ontológico: tendo 

formalizado as sentenças de nossas teorias usando a linguagem da lógica de predicados de 

primeira ordem, podemos extrair delas nosso compromisso ontológico, isto é, quais entidades 

nós devemos considerar como existentes para que as sentenças em que elas ocorrem sejam 

verdadeiras. A ideia central (e trivial) é a de que contagens dependem da relação de 

identidade: objetos idênticos são contados como sendo o mesmo, um. Se, no entanto, nós 

podemos distinguir diversos objetos uns dos outros, então se tratam de dois ou mais objetos—

em outros termos, identidade qualitativa implica identidade numérica. No exemplo de van 

Inwagen, há seis parcelas de terra e cada uma não só é distinta entre si como também são 

distintas do todo: a área de cada parcela é menor do que a área do todo. Assim, a conclusão de 

van Inwagen é uma espécie de reductio: nós assumimos que o todo não é algo distinto das 

partes e, ao traduzir nossas sentenças usando a lógica de primeira ordem, percebemos que o 

todo é distinguível das partes que o compõem. Dessa forma, devemos fazer uma escolha: ou 

nos mantemos fiéis à lógica clássica ou à tese de composição como identidade. Parece óbvio 

que abrir mão da lógica clássica não é uma escolha viável. Portanto, composição não é 

identidade
42

. 

                                                           
42

 A mesma estratégia por Wallace e outros autores para recusar a tese de Baxter. 
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Observe, no entanto, que esta objeção não é novidade para quem aceita a mereologia 

extensional clássica. Devemos lembrar que o princípio de fusões irrestritas (contraparte 

formal do universalismo mereológico) já nos dá a cardinalidade de nosso domínio de 

discurso, a saber, dada a existência de n objetos, temos      objetos resultantes, o que 

inclui os primeiros e todas as suas possíveis combinações. Porém, como a mereologia 

extensional clássica é muda em relação ao estatuto ontológico de fusões, o adepto da 

composição como identidade precisa expandir a teoria e tentar demonstrar que o todo não é 

nada a além de suas partes. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é o seguinte. Um adepto da composição como 

identidade não pode levantar objeções contra a estratégia de van Inwagen por si só porque a 

tese de composição como identidade é formulada exatamente para satisfazer o critério de 

compromisso ontológico. Dessa forma, seria um contrassenso argumentar contra o próprio 

princípio que se quer sustentar. Assim, restam duas estratégias para nosso defensor: (a) 

mostrar que a formalização dada por van Inwagen é incorreta; (b) mostrar que a formalização 

dada por van Inwagen é correta, mas incompleta. 

Com relação à alternativa (a), há poucas motivações para afirmar que ela seja 

plausível. Digamos que queiramos formalizar a sentença “existem três gatos”. Teríamos algo 

do tipo (onde G significa ‘x é um gato’, a ‘Alcebíades’, b ‘Bolota’ e c ‘Cereja’): 

 

                                    43 

 

Agora a questão é: como invalidar essa formalização? Talvez dando uma nova 

interpretação ao quantificador existencial ou aos conectivos lógicos ou até mesmo à relação 

de identidade... mas isso seria a mesma coisa que jogar toda a lógica clássica fora e colocar 

outra coisa no lugar. 

Assim, a alternativa (b) é mais provável (e razoável). O exemplo de van Inwagen está 

correto, assim como a formalização acima da sentença “existem três gatos”, mas quando 

vamos formalizar sentenças envolvendo a relação parte-todo, há mais a ser dito. Por exemplo, 

considere a formalização da seguinte sentença: “existe um objeto que possui duas partes”. 

 

                          

 

                                                           
43

 Que na realidade significa há pelo menos três gatos. Poderíamos torná-la mais precisa afirmando que há 

exatamente três gatos e expandindo a fórmula, mas por questões de simplicidade, a manteremos como está. 
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Algumas observações sobre a fórmula acima: em primeiro lugar, é necessário 

introduzir os símbolos novos. O operador binário ‘ ’ significa ‘ser parte própria de’. Um 

objeto é parte própria de outro quando o último não é parte própria do primeiro (em outras 

palavras, trata-se de uma relação antissimétrica: meu braço é parte do meu corpo, mas o 

contrário não é verdadeiro). Também é possível formular a noção de parte própria em termos 

de identidade: um objeto x é parte própria de outro, y, quando além de ser parte, eles também 

são distintos. O símbolo ‘ ’, por sua vez, significa o operador binário ‘estar disjunto de’. 

Objetos estão disjuntos um dos outros quando eles não possuem partes em comum. Na 

fórmula acima foi dito que, apesar de ambos x e y serem partes de z, eles estão disjuntos, o 

que implica que eles não são idênticos (se dois objetos são idênticos, então eles são o mesmo. 

Porém, nenhum objeto está disjunto de si mesmo—disjunção é irreflexiva—, portanto, x e y 

não podem ser idênticos). 

Prima facie, podemos aplicar o critério de contagem usado por van Inwagen e afirmar 

que há três objetos: o todo e cada um de suas partes próprias. O todo, z não é idêntico à x nem 

a y. “Porém”, dirá o defensor da tese de composição como identidade, “isso é só uma parte da 

história. É claro que o todo é distinto de cada uma de suas partes! Este é um princípio que eu 

sempre aceitei e afirmei: nenhum todo é idêntico a cada uma de suas partes separadamente. O 

que realmente interessa é que o todo é idêntico às suas partes tomadas coletivamente”. De 

acordo com o adepto da composição como identidade, então, é preciso completar a fórmula 

dada acima com uma extensão, a saber: 

 

                   

 

Novamente, algumas palavras sobre o que foi dito: o predicado ternário ‘F’ na 

sentença acima significa ‘z é uma fusão de x e y’ e o conectivo ‘ ’ que liga as variáveis entre 

colchetes foi usado no lugar do conectivo sentencial ‘ ’ para indicar que y e z estão sendo 

tomados de forma coletiva e não distributiva, isto é, x e y juntos são idênticos à fusão z
44

. 

Assim, a fórmula completa, de acordo com o adepto da composição como identidade é: 

 

                                             

 

                                                           
44

 Este conectivo pertence à lógica plural tal como formulada por Byeong-Uk Yi (2005, 2006) e será discutido 

com mais precisão na seção (iii). 
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Ou seja, há um objeto qualquer que possui duas partes e, seja qual for a fusão de dois 

objetos, ela é idêntica a estes tomadas coletivamente. 

Obviamente, de acordo com a lógica clássica, esta não é uma fórmula bem formada, 

porque o operador ‘=’ só estabelece identidade entre unidades
45

. Para conseguir expressar sua 

posição de forma correta, o adepto da composição como identidade precisa de um operador 

híbrido que possa ser usado em conjunto com unidades e pluralidades, como em ‘x = yy’. 

A solução proposta por Meg Wallace para defender a tese de composição como 

identidade da objeção em termos de contagem/cardinalidade é adotar o que ela denomina 

contagem plural. A contagem plural é uma alternativa à contagem singular ou contagem 

lógica (o modelo de contagem standard através da formalização de sentenças pela lógica 

clássica) em que é possível estabelecer identidades entre unidades e pluralidades. Para isso, 

Wallace introduz o operador híbrido ‘  ’. Este operador de identidade híbrida é mais geral 

que o operador padrão, visto que ele permite casos de identidade entre termos singulares, 

plurais e híbridos (singulares e plurais e vice-versa). Ou seja, a relação de identidade clássica 

se torna um caso da relação de identidade híbrida. 

Assim, diante da pergunta: quantos objetos existem? O adepto da tese de composição 

como identidade poderia afirmar: existem n objetos e sua fusão mereológica, e a fusão é 

idêntica aos n objetos. De forma mais concreta. Suponha que dentro de uma sala existem três 

objetos quaisquer. Se alguém lhe pedir para contar quantos objetos há na sala, de acordo com 

Wallace você poderia responder da seguinte maneira: “existem três objetos e uma fusão, e a 

fusão é idêntica aos três objetos tomados coletivamente”. Assim, de acordo com ela, a 

resposta pode ser “três objetos” ou “um objeto”, mas de forma alguma “quatro objetos” ou 

mais. Da mesma maneira que, se ao invés dos objetos houvesse um indivíduo em especial na 

sala, a resposta “Gottlob Frege” seria tão apropriada quanto “O autor da Conceitografia”, mas 

de forma alguma responderíamos que há duas pessoas na sala, i.e, Gottlob Frege e o autor da 

Conceitografia. 

Tendo apresentado o problema, gostaria de fazer considerações sobre composição e 

contagem. Afinal, quais são as motivações para que van Inwagen, adote seu método de 

contagem? De alguma forma, toda essa discussão envolvendo contagem parece ser gratuita: 

van Inwagem adota a lógica de predicados de primeira ordem como expressão correta do 

processo de contagem porque ele pressupõe que composição não é identidade e, Wallace, por 

outro lado, exatamente por admitir que composição seja identidade, adota a contagem plural 
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 Ou entre pluralidades, no caso da lógica plural, como em: xx = yy ou “assassinos são os mordomos”. 
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como forma de expressar sua posição de maneira coerente. Agora, temos que tomar cuidado 

para não cairmos numa petição de princípio em cada lado da discussão. A pergunta que 

considero fundamental aqui é: o que vem primeiro? Quando van Inwagen formaliza suas 

sentenças sobre a quantidade de objetos existentes, ele conta o todo como distinto das partes 

por acaso ou porque há fatos em virtude dos quais é possível distinguir o todo das partes? 

Afinal, me parece que a lógica de predicados de primeira ordem é neutra em relação à 

natureza dos objetos concretos ou abstratos, e, portanto, não é em virtude da lógica que 

totalidades e partes são idênticas ou distintas entre si. O mesmo poderia ser dito da abordagem 

de Wallace. 

A resposta de Wallace em relação a este ponto é afirmar que a contagem plural 

também é neutra em relação ao fato da tese de composição como identidade ser verdadeira ou 

não. A contagem plural afirma que é possível haver identidade entre unidades e pluralidades, 

mas não que esta relação é a relação de composição mereológica. Seria possível haver 

relações de outra natureza ocorrendo entre unidades e pluralidades que também fossem 

equivalentes à identidade
46

. 

Ainda assim, me parece que o ponto central aqui não é lógico, mas sim metafísico. 

Portanto, cabe considerar aquelas objeções que dizem respeito à Lei de Leibniz. 

 

2.3.2. Composição como identidade e a Lei de Leibniz 

O segundo grupo de objeções comumente levantadas contra a tese forte de composição 

como identidade é a de que não é possível aplicar a Lei de Leibniz em casos de identidade 

entre partes e todos. Em outras palavras, não basta introduzir um operador de identidade 

híbrido, é preciso mostrar que este operador obedece ao princípio de identidade dos 

indiscerníveis, que o todo e suas partes coletivamente compartilham todas as suas 

propriedades. Essa abordagem é mais interessante que a anterior, afinal, parece óbvio que 

primeiro nós temos que saber se o todo é ou não idêntico às suas partes para sabermos se é 

possível ou não formalizar esta tese em termos da lógica clássica ou da lógica plural. Aqui o 

plano de discussão ainda possui seu aspecto lógico, mas o aspecto metafísico é evidente: nós 

queremos saber se o todo e suas partes, estas coisas diante de nós são idênticos ou não. 

David Lewis pode ser indicado como uma figura icônica nesta discussão. Lembremos 

que ele defende que a mereologia extensional clássica é ontologicamente inocente, mas ao 
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 Não entrarei no mérito da discussão, mas fica a pergunta: se há mais de uma relação uno-múltiplo que contam 

como identidade, então, por transitividade, estas relações são a mesma, colapsando a própria ideia de parte e 

todo. 
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mesmo tempo, ele adota a versão fraca da tese de composição como identidade. Na realidade, 

ele assume que as dificuldades enfrentadas pela tese forte são intransponíveis: 

 

“(…) even though the many and the one are the same portion of Reality, and the 

character of that portion is given once and for all whether we take it as many or take 

it as one, still we do not really have a generalized principle of indiscernibility of 

identicals. It does matter how you slice it—not to the character of what's described, 

of course, but to the form of the description. What's true of the many is not exactly 

what's true of the one. After all they are many while it is one. The number of the 

many is six, as it might be, whereas the number of the fusion is one. And the 

singletons of the many parts are wholly distinct from the singleton of the one 

fusion.” (David Lewis, Parts of Classes, 1991, cap. 3, pp. 87) 

 

Assim o primeiro problema, de acordo com Lewis, é que a grande parcela de terra 

dividida em seis parcelas menores tem propriedades distintas de suas partes. O todo é um em 

número, as partes, seis. Este é apenas um exemplo de propriedades distintas, é claro. Poder-

se-ia argumentar que as parcelas de terra possuem cada uma 8 metros de comprimento e 6 

metros de largura, enquanto a totalidade possui 24 metros de comprimento e 12 metros de 

largura. O segundo problema é que os conjuntos unitários das diversas partes são distintos do 

conjunto unitário do todo. 

Bohn (2009), afirma que uma resposta possível à objeção de propriedades numéricas é 

adotar uma posição fregeana com base nas seguintes citações dos Fundamentos da 

Aritmética: 

 

“The Illiad, for example, can be thought of as one poem, or as twenty-four Books, or 

as some large Number of verses; and a pile of cards can be thought of as one pack or 

as fifty-two cards.” (Gottlob Frege, The Foundations of Arithmetic, 1884, §22) 

 

“[I]t will help to consider number in the context of a judgement that brings out its 

ordinary use. If, in looking at the same external phenomenon, I can say with equal 

truth ‘This is a copse’ and ‘These are five trees’, or ‘Here are four companies’ and 

‘Here are 500 men’, then what changes here is neither the individual nor the whole, 

the aggregate, but rather my terminology. But that is only the sign of the 

replacement of one concept by another. This suggests (…) that a statement of 

number contains an assertion about a concept.” (Gottlob Frege, The Foundations of 

Arithmetic, 1884, §46). 
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De acordo com Frege, números não são propriedades de de objetos, mas sim 

propriedades de conceitos
47

. Se for assim, sustenta Bohn, não faz sentido afirmar que o todo é 

um e as partes são seis porque a propriedade de ser um ou seis não é algo dos objetos em si 

mesmos, mas relativos à determinada conceitualização destes. De acordo com uma 

conceituação, há uma parcela grande de terra, e de acordo com outra, há seis
48

. Ainda assim, 

ele continua, isso não resolveria totalmente o problema, pois a segunda parte do argumento de 

Lewis relativa à teoria dos conjuntos ainda é um obstáculo. O conjunto unitário do todo é 

distinto dos conjuntos unitários das partes (e, a bem da verdade, distinto do conjunto que 

contém todas as partes). A estratégia de Bohn é generalizar o insight fregeano para todas as 

propriedades, não apenas as propriedades numéricas: 

 

“This Fregean insight now properly generalizes beyond numerical properties. (…) 

Consider the property of (…) forming the singleton set of my body. The portion of 

reality that is my body/body-parts has the property of forming the singleton set of 

my body relative to being conceptualized as my body, and it has the property of not 

forming this set relative to being conceptualized as my arms, legs, head, and torso.” 

(Einar Bohn, Composition as Idenitity, a Study in Ontology and Philosophical 

Logic, 2009, cap. 1, pp. 8). 

 

Em outras palavras, ser elemento de um conjunto ou não é uma propriedade relacional 

que depende de uma conceitualização, não sendo aplicável aos objetos simpliciter. 

Adversários da tese de composição como identidade provavelmente vão discordar do 

passo adicional de Bohn, afinal, defender que todas as predicações se comportam como 

predicações numéricas é uma tese bastante forte. 

Uma alternativa seria adotar a posição de Wallace, em especial, com relação a 

predicações não numéricas
49

. Por exemplo, imagine que três pessoas, a saber, Platão, Sócrates 
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 É importante frisar que não estou assumindo—nem os autores aqui citados—que Frege defendeu a tese de 

composição como identidade. O que importa é que suas teses sobre a natureza dos números e predicações 

numéricas podem lançar luz sobre o problema da composição e identidade. 

 
48

 O leitor atento notará aqui uma familiaridade com a tese sui generis sustentada por Baxter. Lembre-se que de 

acordo com Baxter, algo pode ser tomado como um todo ou como uma pluralidade de partes em relação a uma 

contagem. Aqui, estamos falando de conceitualização. Mas Baxter dá um passo adiante ao admitir sua relação de 

cross-count identity, i.e, identidade entre contagens. Aqui, não havendo identidade entre conceitualizações, só há 

identidade em seu sentido clássico: tome uma conceitualização e cada objeto será idêntico a si mesmo relativo a 

esta conceitualização. 

 
49

 A resposta de Wallace para o caso de predicações numéricas é semelhante à de Bohn, e, também, semelhante à 

de Baxter. De acordo com ela, predicações numéricas pressupõem a contagem lógica (já discutida 

anteriormente), isto é, pressupõem que diante de nós há algo que é um e muitos ao mesmo tempo. Porém, de 

acordo com a contagem plural, não há uma contagem unívoca do que há. De fato, há algo diante de nós, e nós 

podemos contá-lo como um (o todo) ou muitos (as partes), mas nunca como um e muitos (lembre-se do exemplo 

da pessoa na sala: na sala está Gottlob Frege ou está O autor da Conceitografia. Como eles são o mesmo, seria 
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e Aristóteles tenham se encontrado para o almoço. Agora, sabendo que há um objeto que é a 

fusão de Platão, Sócrates e Aristóteles, a saber, Placrates, e, supondo que a tese de 

composição como identidade é verdadeira, então a seguinte inferência deve ser correta: 

 

Platão, Sócrates e Aristóteles se encontraram para o almoço. 

Plácrates = [Platão, Sócrates, Aristóteles] 

Plácrates se encontrou para o almoço. 

 

O problema neste caso é que, enquanto as partes tomadas coletivamente tem a 

propriedade de poder se encontrar para o almoço, o todo não. Em tese, uma coisa não pode se 

encontrar para o almoço, visto que esta é uma atividade coletiva. Ainda assim, defende 

Wallace, parece completamente plausível admitir que sentenças do tipo “a seleção brasileira 

se reuniu para o treino” ou “a câmara dos deputados decidiu manter a coligação partidária”, 

etc. são verdadeiras. Ou seja, parece haver casos ordinários em que nós afirmamos que uma 

coisa pode realizar as mesmas tarefas que muitas coisas tomadas coletivamente. Nos 

exemplos dados, é óbvio que a seleção brasileira são os jogadores tomados coletivamente, e a 

câmara dos deputados não é nada além de todos os deputados juntos. 

Outro contra exemplo: suponha que exista um gato, Tom, um rato, Jerry, e sua fusão 

mereológica, a saber, Genie. Agora, pode ser o caso que Tom e Jerry estejam um ao lado do 

outro, mas não é o caso que Genie esteja um ao lado do outro. Inclusive, tal formulação nem é 

bem formada, visto que ‘estar ao lado um do outro’ é um predicado com dois espaços vazios 

(melhor representado pela expressão ‘x está ao lado de y’). 

Porém, independente de questões sintáticas, Wallace afirma que este contra-exemplo é 

fraco na medida em que ele falha em mostrar que o todo possui propriedades que as partes 

coletivamente não tem. Isso porque o predicado ‘estar ao lado do outro’ é distributivo, não 

coletivo. Sabendo que t = Tom, j = Jerry e L = x está ao lado de y, podemos ver que a leitura 

correta é: 

 

               

 

e não: 

                                                                                                                                                                                     
incoerente afirmar que há duas pessoas na sala). Tanto no caso de Baxter, Wallace e Bohn, o que está em jogo é 

o fato de que certas coisas são atribuídas às partes e o todo em relação a contas, conceitualizações, etc. 
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A primeira fórmula afirma que Tom está ao lado de Jerry e vice-versa (por simetria do 

predicado ‘estar ao lado de’), ou seja, que ambos possuem a propriedade de estar ao lado um 

do outro de forma distributiva, enquanto a segunda fórmula afirma que Tom e Jerry possuem 

a propriedade de estar ao lado um do outro de forma coletiva, algo que Genie não poderia ter 

na medida em que um único objeto não pode ter a propriedade de estar ao lado um do outro. 

Um argumento que apela para a Lei de Leibniz deve mostrar que há uma propriedade que as 

partes possuem coletivamente, mas que o todo não possui e este argumento não funciona—

segundo Wallace—porque a propriedade em questão é distributiva, e não coletiva. 

Resumindo esta seção: um dos principais argumentos contra a tese de composição 

como identidade é o de que o todo possui propriedades que suas partes tomadas coletivamente 

não possuem. Vimos que a primeira objeção tinha a ver com predicação numérica: o todo é 

um, as partes são muitas. Duas respostas possíveis a essa objeção são (i) negar que há uma 

contagem unívoca dos objetos que existem, adotando a contagem plural de Wallace e 

relativizando propriedades numéricas às contagens possíveis; (ii) adotar um insight fregeano e 

negar que números não são propriedades de primeira ordem de objetos, mas sim propriedades 

de segunda ordem de conceitos. Esta estratégia adotada por Bohn relativiza propriedades 

numéricas a conceitualizações da realidade. Por fim, vimos também que há a possibilidade de 

mostrar que a composição como identidade resiste a objeções envolvendo propriedades não 

numéricas. As objeções de Wallace tentam mostrar que os contra-exemplos são insuficientes 

na medida em que nenhum deles apresenta uma propriedade não-distributiva que o todo 

possua e as partes tomadas em conjunto não. 

Consideremos agora as objeções com base no predicado ‘ser um dos’ da lógica plural. 

 

2.3.3. Composição como Identidade e Lógica Plural 

Um dos argumentos mais fortes contra a tese de composição como identidade diz 

respeito à incompatibilidade entre esta e o operador ‘ser um dos’, considerado central para 

sistemas de lógica plural. Os principais defensores deste argumento são Yi (1999) e Sider 

(2007). A ideia é que a lógica plural não apenas é correta como também é uma ferramenta 

muito importante, uma vez que pode ser aplicada para solucionar ou esclarecer diversos 

problemas filosóficos. Assim, como no caso dos argumentos envolvendo a Lei de Leibniz, se 

nós tivermos que escolher entre a tese de composição como identidade e os sistemas de lógica 
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plural, devemos ficar com os últimos e descartar a primeira. De fato, a lógica plural é uma 

ferramenta interessante na medida em que é capaz de expressar determinadas sentenças que 

não são capturadas pela lógica clássica. Isto é, o fato de nem todas as nossas sentenças plurais 

poderem ser reduzidas ou traduzidas em termos de sentenças singulares já é uma razão 

suficientemente forte para motivar o desenvolvimento de tais sistemas. 

Um exemplo clássico é a sentença de Geach-Kaplan: “alguns críticos admiram apenas 

uns aos outros”, mas há outros ainda mais óbvios como “Joseph e Johny levantaram o piano”. 

Sentenças do segundo tipo nos interessam mais, visto que elas apresentam a distinção entre 

predicação distributiva e predicação coletiva. É possível ver com clareza que as sentenças: 

 

Joseph e Johny são humanos. 

e 

 Joseph e Johny levantaram o piano. 

 

são distintas na medida em que na primeira, o que está sendo dito é que tanto Joseph quanto 

Johny são humanos, isto é, cada um deles é humano, enquanto que na segunda, o que é está 

sendo dito é que Joseph e Johny levantaram o piano juntos, ou seja, não é o caso que cada um 

deles levantou o piano sozinho. 

Para capturar tais nuances, os diversos sistemas de lógica plural expandem a 

linguagem da lógica clássica com novos operadores e relações. A partir daqui seguirei o 

sistema de lógica plural desenvolvido por Yi (2005, 2006), visto que ele os utiliza como base 

para argumentar contra a noção de composição como identidade. Na seção anterior nós já 

vimos uma das duas noções que apresentarei aqui, a saber, o conectivo plural ‘ ’. A outra 

noção é a relação ‘ser um dos’, representada pelo símbolo ‘ ’. Numa linguagem formal, as 

sentenças acima devem ser expressas respectivamente como (onde H significa ‘ser humano’, 

‘j’ significa ‘Joseph’, ‘n’ significa ‘Johny’ e P significa ‘levantaram o piano’): 

 

      

e 

         

 

O operador sentencial ‘’ nos é familiar e normalmente é traduzido como ‘e’. O 

operador ‘ ’, por sua vez, também poderia ser traduzido como ‘e’, mas aqui, tal expressão 
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deve ser entendida como sendo coletiva, ao contrário da primeira. Uma diferença formal 

importante entre ‘’ e ‘ ’ é que o primeiro conecta sentenças, enquanto o segundo conecta 

termos, como afirma Yi: 

 

“In contrast to sentential connectives (e.g., “ ”), which operate on sentences to form 

more complex sentences, the connective “and” operates on terms to form a complex 

term. It combines two terms (e.g., “John” and “Carol”) to yield a plural term (e.g., 

“[John and Carol]” (in symbols, “[j@c]”). Call such connectives, those that 

combine with one or more terms to yield more complex terms, term connectives.” 

(Byeong Uk-Yi, The Logic and the Meaning of Plurals: Part I, 2005, pp. 19, itálicos 

e negritos do autor). 

 

De acordo com Yi, a verdade de uma sentença como          é independente da 

verdade das sentenças    e   . Outra característica interessante é que o termo plural 

        , ao contrário do termo singular    , sempre se refere a mais de uma coisa, ou seja, 

ele sempre faz referência plural: 

 

“The plural term “John and Carol”, for example, does not refer to John. Nor does it 

refer to Carol, or to anything else. So it does not refer to anything whatsoever. But 

this does not mean that the plural term does not refer at all. Although it does not 

refer to any one thing, it still refers to some things that are more than one. That is, it 

refers to: John and Carol, who are not some one thing, but two things (viz. two 

humans). A plural term may refer to some things without referring to any one of 

them, just as a piano may be lifted by some children without being lifted by any one 

of them.” (Byeong Uk-Yi, The Logic and the Meaning of Plurals: Part II, 2006, pp. 

10-11). 

 

Agora podemos introduzir a relação ‘ser um dos’, ou ‘ ’. Em sua apresentação da 

lógica plural, Yi não nos dá uma definição explícita desta relação, mas é um consenso entre os 

diversos filósofos que discutem este tema
50

 que uma definição apropriada seria: 

 

                         

 

Ou seja, Frege é um de [o autor da República e o autor da Conceitografia] se Frege é 

idêntico ao autor da República ou Frege é idêntico ao autor da Conceitografia. A relação ‘ser 

um dos’ sempre toma um termo singular em seu primeiro espaço vazio, mas pode tomar 

termos singulares e plurais em seu segundo lugar vazio. Isso porque ela é uma relação 

                                                           
50

 Smid (2012), Wallace (2009). O próprio Yi parece defender esta definição em seu artigo de 1999 que precede 

o desenvolvimento de sua lógica plural. 
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reflexiva, de modo que todo objeto é um de si mesmo e, sendo assim, a fórmula ‘   ’ deve 

ser bem formada. Veremos que esta possibilidade será fundamental no argumento de Yi 

contra a tese de composição como identidade. 

 

2.3.4. O argumento de Yi 

O argumento de Yi encontra-se em seu artigo Is Mereology Ontologically Innocent? 

(1999) e se dá da seguinte maneira: Suponha (novamente) que exista um gato, Tom, um rato, 

Jerry e, de acordo com o adepto da mereologia clássica (que aceita o princípio de fusões 

irrestritas), a fusão de Tom e Jerry, Genie. Sendo assim, o adepto da tese de composição como 

identidade deseja mostrar que Tom e Jerry tomados coletivamente são idênticos à Genie. 

Porém, Yi nos mostra que esta tese junto com a relação ‘ser um dos’ resulta em: 

 

(1) Existe um gato chamado Tom; 

(2) Existe um rato chamado Jerry; 

(3) Existe uma fusão de Tom e Jerry chamada Genie; 

(4) Tom e Jerry coletivamente são idênticos a Genie (de acordo com a tese de 

composição como identidade) 

(5) Genie é um de Genie (por reflexividade da relação ‘ser um dos’); 

(6) Logo, Genie é um de Tom e Jerry (substituição de idênticos); 

(7) Se Genie é um de Tom e Jerry, então ou Genie é idêntico a Tom ou Genie é 

idêntico a Jerry (de acordo com a definição da relação ‘ser um dos’); 

(8) Genie não é idêntico a Tom e Genie não é idêntico a Jerry; 

(9) Portanto, Genie não é um de Tom e Jerry; 

 

Agora temos o seguinte dilema. Por um lado, se Genie não é um de Tom e Jerry, então 

Genie não é um de Genie, visto que Genie é idêntico a Tom e Jerry (tomados coletivamente). 

Isso contraria a nossa definição da relação ‘ser um dos’. Por outro lado, se quisermos manter 

que Genie é um de Genie, mas não é um de Tom e Jerry, então devemos negar que Genie é 

idêntico a Tom e Jerry, abrindo mão assim da tese de composição como identidade. Dessa 

forma, Yi nos mostra que composição como identidade é incompatível com a lógica plural na 

medida em que a relação ‘ser um dos’ é fundamental para esta última. 

Sider em Parthood (2007) apresenta um argumento similar para incompatibilizar a 

relação ‘ser um dos’ com a ideia de composição como identidade. Em geral, se aceita que o 
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argumento de Sider é, para todos os efeitos, equivalente ao de Yi
51

. Dessa forma, me 

concentrarei em sua formulação que é clara o suficiente para os nossos interesses. 

Como um adepto da composição como identidade poderia responder ao argumento de 

Yi? No que se segue, focarei na resposta de Wallace. 

 

2.3.5. A Resposta de Wallace 

Lembremos que na objeção levantada por van Inwagen, Wallace lançou mão de um 

artifício técnico que ela batizou de contagem plural. Para refrescar a memória: contagem 

plural se opõe à contagem lógica na medida em que a última pressupõe que nós podemos 

realizar uma contagem unívoca ou bruta dos objetos que existem. Wallace entende uma 

contagem bruta significa que cada objeto ou grupo de objetos possui essencialmente um 

número associado si. Dessa forma, a contagem lógica é rígida: se há seis objetos diante de 

nós, não pode ser o caso que estes objetos possam ser contados como um. Em objeção a isso, 

existe a conta relativa, segundo a qual o processo de contagem dos objetos é sempre relativo a 

uma conceitualização dos mesmos
52

. A contagem plural sustentada por Wallace se assemelha 

à contagem relativa na medida em que nega que haja uma contagem unívoca do que há, com a 

vantagem de que ela não se compromete com problemas relativos a termos sortais. Tudo que 

a contagem plural precisa é da tese de que uma unidade pode ser idêntica a uma pluralidade. 

Desse modo, podemos contar a unidade ou as diversas partes, mas nunca podemos somar as 

duas contagens, da mesma forma que podemos falar que a pessoa presente na sala é Gottlob 

Frege ou o autor da Conceitografia, mas nunca que há duas pessoas na sala, Frege e o autor 

da Conceitografia. 

Com base nisso, Wallace dá duas respostas para a objeção de Yi. A primeira delas é 

simplesmente rejeitar a relação ‘ser um dos’. Isso é possível, de acordo com ela, porque 

sentenças envolvendo tal relação podem ser expressas numa linguagem plural apenas 

apelando para a identidade híbrida ‘  ’ que ela introduz como base para sua noção de 

contagem plural. Um exemplo bastante forte é a sentença de Geach-Kaplan, visto que esta é 

um paradigma para sistemas de lógica plural. Como dito acima, tal sentença é “alguns críticos 

admiram apenas uns aos outros”, e normalmente é traduzida apelando-se para a relação ‘ser 
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 Ver nota anterior. 

 
52

 Na objeção envolvendo a Lei de Leibniz, vimos que Bohn usou a contagem relativa (que ele chama de insigth 

fregeano) para resolver o problema de identidade entre unidades e pluralidade: Relativo a uma conceitualização, 

há uma floresta, relativo a outra conceitualização, há mil árvores. 



74 
 

um dos’ (onde ‘C’ significa ‘é um crítico’, ‘Axy’ significa ‘x admira y’ e ‘xs’ é uma variável 

plural, isto é, uma variável que toma como valor mais de um objeto): 

 

                                        

 

De maneira informal: existem alguns xs tal que para todo y, se y é um dos xs, então y é 

um crítico e, para todo y e para todo z, se y é um dos xs e y admira z, então z é um dos xs e y é 

distinto de z. 

Esta sentença também que pode ser traduzida sem tal relação (onde ‘C’ significa ‘é um 

crítico’, ‘Axy’ significa ‘x admira y’, ‘N’ significa ‘é um número’ e ‘xs’ é uma variável 

plural): 

 

                                                       

                  )) 

 

De maneira informal: existem alguns xs e existe um n tal que n é um número e os xs 

são idênticos à             , todos os quais são críticos e para qualquer dos   —i.e, qualquer 

dos           — e para qualquer y, se    admira y e y é um crítico então existe um j menor 

ou igual a n tal que y é idêntico a    e distinto de   . 

Esta estratégia bloqueia o argumento de Yi simplesmente porque não é mais possível 

introduzir a relação ‘ser um dos’ nas premissas. Mas, por outro lado, há um ponto fraco que 

Wallace admite: por mais que uma linguagem plural equipada com um operador de identidade 

híbrida seja rica o suficiente para expressar sentenças como estas, seria interessante que ela 

fosse capaz de nos dar uma análise da relação ‘ser um dos’ mesmo que esta relação não seja 

um conceito fundamental em nossa linguagem, afinal de contas, a relação é bastante intuitiva, 

pelo menos mais intuitiva do que o operador de identidade híbrida. 

Wallace, no entanto, acredita que a relação ‘ser um dos’ é problemática por si só 

simplesmente porque “nossas intuições sobre ‘ser um dos’ estão conectadas a nossas intuições 

sobre contagens”
53

: 

 

“(…) it assumes that we can take a brute count—i.e., the definition of is one of 

presupposes that it is determinate how many things there are in front of us, and that 
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 Wallace, 2009, cap. 3, pp. 138. 
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we can say definitively that one thing, x, is one of some others. (Meg Wallace, 

Composition as Identity, 2009, cap. 3, pp. 138). 

 

Em outras palavras, o predicado ‘ser um dos’ deveria capturar o seguinte: 

 

                                     

 

Ainda assim, o argumento de Yi continuaria sendo uma ameaça
54

: 

Novamente, suponha que haja um gato, Tom, um rato, Jerry e sua fusão, Genie. Chame a 

orelha esquerda de Tom ‘Lefty’. Chame a fusão do resto de Tom (Tom−Lefty) e Jerry 

‘Leftover’. Agora temos o seguinte: 

 

(1) Existe um gato chamado Tom. 

(2) Existe um rato chamado Jerry. 

(3) Existe uma fusão de Tom e Jerry chamada Genie. 

(4) Existe a orelha esquerda de Tom chamada Lefty. 

(5) Existe uma fusão do resto de Tom e Jerry chamada Leftover. 

(6) Tom e Jerry coletivamente são idênticos a Genie (de acordo com a tese de composição 

como identidade). 

(7) Lefty e Leftover coletivamente são idênticos a Genie (de acordo com a tese de 

composição como identidade). 

(8) Lefty e Leftover coletivamente são idênticos a Tom e Jerry (por transitividade da 

identidade) 

(9) Lefty é um de Lefty e Leftover (introdução da relação ‘ser um dos’). 

(10) Lefty é um de Tom e Jerry (substituição de idênticos) 

 

E novamente, nós temos um dilema. Se Lefty é um de Tom e Jerry, de acordo com a 

nova formulação da relação ‘ser um dos’, então ou Lefty é idêntico a Tom, ou Lefty é idêntico 

a Jerry ou Lefty é idêntico a Tom e Jerry coletivamente, e nenhuma das alternativas parece 

apropriada! Por outro lado, se Lefty não é um de Tom e Jerry, então ele também não é um de 

Lefty e Leftover, já que estes e aqueles são idênticos. A resposta de Wallace para este dilema 
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 Essa versão é apresentada por Wallace, mas ela provavelmente a retirou de Yi (1999), visto que ele tem um 

argumento muito parecido. 
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é radical: a única forma de tornar essa inferência plausível é analisar a relação ‘ser um dos’ 

em termos da relação ‘ser parte de’: 

 

“So let us analyze is one of not in terms of counting predicates or any other way 

which would presuppose that there are brute counts, but in terms of the part of 

relation.” (Meg Wallace, Composition as Identity, 2009, cap. 3, pp. 140) 

 

A definição passa então a ser: 

 

                      55 

 

Com essa definição à nossa disposição voltemos ao argumento contra a tese de 

composição como identidade: 

 

(1) Existe um gato chamado Tom. 

(2) Existe um rato chamado Jerry. 

(3) Existe uma fusão de Tom e Jerry chamada Genie. 

(4) Existe a orelha esquerda de Tom chamada Lefty. 

(5) Existe uma fusão do resto de Tom e Jerry chamada Leftover. 

(6) Tom e Jerry coletivamente são idênticos a Genie (de acordo com a tese de composição 

como identidade). 

(7) Lefty e Leftover coletivamente são idênticos a Genie (de acordo com a tese de 

composição como identidade). 

(8) Lefty e Leftover coletivamente são idênticos a Tom e Jerry (por transitividade da 

identidade) 

(9) Lefty é um de Lefty e Leftover (introdução da relação ‘ser um dos’). 

(10) Lefty é um de Tom e Jerry (substituição de idênticos). 

 

Agora é fácil ver que a inferência é válida porque Lefty é um de Tom e Jerry: ela é 

parte de Tom. Sabendo que a conclusão ainda assim é contra intuitiva, Wallace conclui: 
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 Wallace não usa o conectivo plural ‘@’, e sim os termos x e y concatenados por vírgulas (x,y). Dada a maneira 

como ela introduz essa definição, não fica claro se ela quer dizer que x é um de [y @ z]: (i) se x é parte de y e z 

tomados em conjunto ou (ii) se x é parte de y ou x é parte de z. De qualquer forma, na medida em que ela defende 

a tese de composição como identidade, é plausível assumir que existe uma fusão w que é idêntica a y e z tomados 

coletivamente. Se assim for, então a definição apresentada por mim não é problemática: por transitividade, toda 

parte de x e toda parte de y será uma parte de w, ou seja, (ii) se torna um caso de (i). 
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“(…) think about the metaphysical facts: there are some thing(s) in front of us. 

There is a cat and a mouse, or a mereological sum of a cat and a mouse, or a bunch 

of molecules arranged cat-wise and mouse-wise, or a cat ear (Lefty) and the 

mereological sum of a one-eared cat and a mouse (Leftover), etc. Lefty, then, is one 

of the things that is there; Lefty is one of Tom and Jerry”. (Meg Wallace, 2009, cap. 

3, pp. 140). 

 

Para resumir o que foi dito nessa seção: vimos que o argumento de Yi só poderia ser 

rejeitado de duas formas: (i) abrindo mão da relação ‘ser um dos’ ou (ii) redefinindo esta 

relação. Wallace nos dá exemplos para as duas estratégias, de modo que sua principal arma é 

o que ela chama de contagem plural, a saber, a ideia de que não há uma conta unívoca do que 

existe uma vez que algumas coisas (pluralidades) podem ser idênticas a outras (unidades). Por 

um lado, é possível expressar sentenças da lógica plural usando os recursos do operador de 

identidade híbrido, e, por outro lado, se quisermos realmente compatibilizar a tese de 

composição como identidade e a relação ‘ser um dos’, a única forma que parece ser viável é 

redefinir tal relação em termos da relação ‘ser parte de’. 

 

2.4.Considerações finais 

A tese de composição como identidade não é necessária para a defesa da hipótese 

principal deste trabalho. O fundamental no decorrer do que é apresentado aqui é a relação 

entre o universalismo mereológico e o essencialismo mereológico. Então porque dedicar tanta 

energia e espaço para discutir se um todo é ou não idêntico às suas partes? Como havia dito 

no início deste capítulo, existem fortes indícios de que há uma relação entre a tese de 

composição como identidade e o essencialismo mereológico. A natureza desta relação será 

objeto do próximo capítulo, mas parece razoável pensar que se um todo é literalmente 

idêntico às suas partes constituintes, ele não poderia trocar tais partes sem comprometer sua 

identidade. 

Para finalizar, há outro aspecto interessante no que diz respeito à relação entre a tese 

de composição como identidade e o universalismo mereológico que não diz respeito a 

questões de inocência ontológica. É o seguinte: em muitos casos envolvendo uma atividade 

desempenhada por todas as partes de um todo, este é indiscernível daquelas se o 

universalismo mereológico estiver correto. Como é possível, por exemplo, que dois homens 

levantem um piano sem que a sua fusão também levante um piano? Isso pode ser generalizado 

para todos os casos e inclusive para casos onde a composição é restrita: como é possível que 

todas as partes de um carro troquem de cor sem que o carro troque de cor? O caso do 

universalismo mereológico é ainda mais gritante porque qualquer situação, evento, atividade, 
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etc., que envolver as partes irá envolver o todo, de modo que parece muito pouco plausível 

considerar o todo como algo distinto das partes. É claro que se invertermos o cenário, temos a 

mesma coisa: não é possível que um todo mude de cor sem que suas partes mudem, não é 

possível que a fusão de dois homens levante um piano sem que suas partes coletivamente 

levantem o piano. A relação entre a tese de composição como identidade e o universalismo 

mereológico é apontado por Merricks, que afirma que, apesar de não haver uma conexão 

lógica direta entre as duas teses, seria muito estranho aceitar a primeira e negar a segunda: 

 

“Given composition as identity, once we’ve endorsed the existence of the xs 

and the ys, we have thereby endorsed the existence of their sums, which sums are 

nothing additional ontologically, nothing more in terms of what exists. Along these 

same lines, to deny that the ys have a sum is—given composition as identity—to 

deny the existence of something that, were it to exist, would be (identical with) the 

ys. But it seems nonsensical to deny the existence of something that would, if it 

existed, be (identical with) things whose existence one affirms.” (Merricks, 

Composition and Vagueness, 2005, pp.630) 

 

Em outras palavras: se você admite que uma fusão não fosse nada a mais ou além 

daquilo que você já admite existir (as partes), então porque negar que as fusões existem? 

Tudo isso fortalece as afirmações feitas pelos diversos filósofos adeptos da tese de 

composição como identidade em suas diferentes versões. Os argumentos apresentados no 

decorrer deste capítulo estão longe de serem definitivos. Mas caberá ao opositor da tese de 

composição como identidade mostrar o que está acontecendo naqueles casos, quando uma 

totalidade parece completamente indiscernível de suas partes tomadas coletivamente. 
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3. CAPÍTULO III: ESSENCIALISMO E UNIVERSALISMO MEREOLÓGICO 

 

3.1. Prólogo 

Neste capítulo será desenvolvido o tema central desta dissertação. Nele eu apresentarei 

o problema relativo à mudança mereológica (adição, troca e subtração de partes) e como este 

está intimamente ligado a pressupostos a respeito da composição. Em outras palavras, o 

objetivo é mostrar como uma posição sobre a ocorrência da composição influencia 

diretamente em nossa posição sobre a possibilidade da mudança de partes em uma totalidade. 

A tese paradigmática para a discussão sobre a mudança será o que se conhece por 

essencialismo mereológico, isto é, a tese segundo a qual todas as partes de um todo são 

essenciais ou necessárias para a existência ou identidade do mesmo. 

Como vimos nos capítulos precedentes, a tese sobre a composição de que trataremos 

será o universalismo mereológico. Em grandes linhas, a estratégia argumentativa será a 

seguinte: se o essencialismo mereológico for verdadeiro, então toda e qualquer mudança nas 

partes de um todo é suficiente para comprometer sua identidade ou existência, o que parece 

bastante problemático do ponto de vista intuitivo. Mas, por outro lado, se o universalismo 

mereológico for verdadeiro, então a maioria destas mudanças que uma totalidade poderia 

sofrer não é tão problemática. Ainda assim, poder-se-ia perguntar por que levar o 

essencialismo mereológico a sério visto que parece óbvio que não é toda e qualquer mudança 

que é prejudicial a uma totalidade. Uma das estratégias para mostrar porque devemos levar o 

essencialismo a sério será a aplicação dos resultados obtidos no segundo capítulo, onde se 

formulou e defendeu a tese de composição como identidade. De acordo com alguns filósofos 

contemporâneos
56

, a ideia de que uma totalidade seja idêntica às suas partes implica no 

essencialismo mereológico em virtude dos resultados obtidos na lógica modal a respeito da 

relação clássica de identidade. 

Dessa forma, o presente capítulo será estruturado da seguinte maneira: (i) apresentação 

do essencialismo mereológico e das hipóteses rivais a respeito da mudança mereológica (são 

estas: integralismo mereológico e inessencialismo mereológico); (ii) crítica das posições 

rivais ao essencialismo mereológico; (iii) motivação para a adoção do essencialismo 

mereológico (com base na tese de composição como identidade e no paradoxo do 

crescimento); (iv) interpretação do essencialismo mereológico à luz do universalismo 

mereológico. 
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 Em especial Trenton Merricks em seu artigo Composition as Identity, Mereological Essentialism and 

Counterpart Theory, de 1999. 
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3.2.A questão especial da mudança 

Antes de entrarmos seriamente na discussão proposta acima, vamos voltar um pouco, 

deixando de lado o que foi dito nos capítulos anteriores e retornando à nossa experiência 

cotidiana com os diversos objetos concretos que nos cercam. Sabemos que a realidade ao 

nosso redor é povoada pelos mais diversos tipos de objetos concretos: há objetos naturais 

inanimados como pedras, montanhas e nuvens; também existem organismos simples e 

complexos como algas, protozoários, seres humanos, insetos, animais em geral; por fim, há 

objetos artificiais, artefatos como machados, carros, estátuas, navios e aceleradores de 

partícula. Que haja um consenso sobre a maioria destes objetos possuírem partes é algo 

testificado pelo nosso uso ordinário da linguagem e pela maneira como nos relacionamos com 

tais objetos. Nada disso é novidade e muito menos controverso. 

Um dado óbvio e relativamente tomado como trivial é o fato de que objetos compostos 

como aqueles listados acima sofrem mudanças graduais ao longo do tempo de modo a perder, 

ganhar ou substituir suas partes constituintes: árvores trocam suas folhas durante a mudança 

de estações; um feto se desenvolve no ventre da mãe ao absorver nutrientes e ganhar massa 

corporal; estrelas decaem e morrem; carros têm seus pneus trocados frequentemente, etc. 

Ainda assim, apesar das mudanças drásticas que estes objetos possam vir a sofrer, é comum 

afirmarmos que eles permanecem os mesmos (ou pelo menos alguns deles). Parece óbvio que 

meu gato Cereja não deixa de ser o mesmo apesar de perder inúmeros fios de seu pelo todos 

os dias. E ninguém diria que eu sou outra pessoa após ter voltado do barbeiro. Por outro lado, 

algumas mudanças podem ser tão radicais que desafiam nossa percepção de permanência: 

com 11 anos de idade, eu possuía muito menos massa corporal e provavelmente era composto 

por átomos ou porções de matéria orgânica que já não fazem parte do meu corpo atual, com 

25 anos de idade. Por mais que se possa admitir que eu seja o mesmo em termos psicológicos 

(isto é, minha mente ou meu ‘ego’ permanecem intactos), dificilmente se admitiria que eu 

possuísse o mesmo corpo. Da mesma maneira, uma casa pequena pode ser expandida de tal 

modo que, após se tornar uma mansão, ninguém diria que se trata da mesma casinha. 

Considere então o exemplo apresentado por Roderick Chisholm em Parts as 

Essentials to their Wholes, de 1973: 

Diante de nós está uma mesa bastante simples. Ela é composta por um tampo circular 

A e uma base cilíndrica B, ambos de madeira. Digamos então que nós troquemos a base B por 

outra base, bastante similar, C. Parece óbvio que substituir B por C faz com que o objeto 
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diante de nós continue a ser uma mesa, mas, por outro lado, também parece óbvio que para 

construir exatamente a mesa inicial é necessário usar A e B, e não A e C. 

Porém, mesmo que tenhamos A e B compondo nossa mesa, também parece óbvio que 

caso um cupim apareça e devore uma pequena parte de B, isso não seria suficiente para que a 

mesa como um todo deixasse de ser a mesma ou deixasse de existir. Num certo sentido, 

parece haver critérios intuitivos para que algo mude e, no entanto, continue a ser 

fundamentalmente o mesmo. Tendo isso em vista, podemos nos mover novamente do 

domínio das crenças ordinárias para o domínio das discussões propriamente filosóficas e nos 

perguntarmos: em que circunstâncias um objeto pode trocar, perder ou ganhar partes e 

continuar a ser o mesmo? Em analogia à questão especial da composição introduzida por van 

Inwagen, chamaremos nossa pergunta de questão especial da mudança
57

. Assim como no 

caso da questão proposta por van Inwagen, a questão especial da mudança permite três 

respostas genéricas: sempre, nunca e às vezes. 

Aqueles que respondem “sempre” à questão especial da mudança sustentam que, dado 

um objeto, este objeto poderia ser composto por quaisquer outras partes que não as atuais. Isto 

é, o objeto poderia trocar todas as suas partes e ainda assim continuar a ser o mesmo. 

Chisholm chama esta posição de inessencialismo mereológico
58

 por ser o extremo oposto do 

essencialismo mereológico. Voltaremos a ela adiante. 

Os que respondem “nunca” à questão especial da mudança sustentam que um objeto 

nunca poderia mudar e continuar a ser o mesmo. De acordo com estes filósofos, toda e 

qualquer mudança, por mais superficial que possa parecer, é suficiente para comprometer a 

identidade ou existência de uma totalidade. Esta posição é conhecida como essencialismo 

mereológico e foi defendida por diversos filósofos da tradição, tais como Pedro Abelardo
59

, 
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 Acho importante fazer a seguinte observação: parece-me que há um sentido ou uso da palavra ‘mudança’ no 

qual é trivialmente verdadeiro que qualquer mudança comprometa a identidade de um todo. Seria o caso em que 

a palavra ‘mudar’ fosse sinônimo de ‘deixar de ser o mesmo’. Sendo assim, a questão especial da mudança nem 

faria sentido, visto que, por substituição de sinônimos, nós teríamos a seguinte formulação: “em que 

circunstâncias um objeto pode deixar de ser o mesmo e continuar a ser o mesmo?”. Obviamente este não é o 

resultado desejado e, portanto, estamos pressupondo um uso ou sentido da palavra no qual a mudança seja 

compatível algum nível de permanência. Além do mais, se a mudança for completamente incompatível com a 

permanência, então nem poderíamos dizer que um objeto muda, mas que há uma substituição contínua de 

objetos por aniquilação e criação absolutas. De fato, este acaba sendo o resultado da adoção do essencialismo 

mereológico, mas espera-se minimamente que este resultado não venha do mero significado ou uso da palavra 

‘mudança’. Leibniz, em sua Monadologia (1714) possui uma reflexão bastante próxima do que foi dito aqui 

sobre mudança gradual e permanência. 

 
58

 Apesar de uma nomenclatura mais adequada ser anti-essencialismo mereológico, como observado pelo 

professor Guido Imaguire. Por fidelidade à literatura, no entanto, continuarei a usar o termo proposto por 

Chisholm. 

 
59

 Ver D. P. Henry, Medieval Logic and Metaphysics (1962). 
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Leibniz
60

, entre outros, e mais recentemente por filósofos como G. E. Moore
61

, J. M. E. Mc 

Taggart
62

 e James Van Cleve
63

. 

Finalmente, há aqueles que preferem uma posição moderada e sustentam que a 

resposta correta para a questão proposta é “às vezes”. De acordo com estes filósofos, há uma 

distinção importante no estatuto ontológico das partes de algumas totalidades. Nesse sentido, 

em relação a alguns todos, existem partes essenciais e partes não essenciais, de modo que uma 

totalidade pode mudar mereologicamente e continuar a ser a mesma na medida em que a 

mudança só disser respeito às partes não essenciais. Chamaremos esta posição de integralismo 

mereológico. O termo ‘integralismo’ não aparece na literatura. Estou introduzindo-o com base 

na classificação dos diferentes tipos de totalidades estabelecida por Aristóteles em sua 

Metafísica (Livro Z). Em tal classificação, um todo é dito integral se possui tanto partes 

essenciais quanto partes não essenciais. É importante notar também que esta posição é a única 

que não é incompatível com as demais. Um defensor do integralismo mereológico poderia 

admitir que houvesse todos essenciais, e, de fato, acredito que é necessário admitir tais casos 

visto que há objetos indispensáveis e cujas partes são essenciais, tais como figuras e sólidos 

geométricos e provas matemáticas (admitindo que se aceite provas matemáticas como 

totalidades genuínas, é claro). Um defensor do integralismo também pode admitir que 

houvesse todos não essenciais, como dunas de areia e pilhas desconexas de objetos. Sendo 

assim, o defensor do integralismo comporta, em sua ontologia, totalidades essenciais, não 

essenciais e integrais. 

Tendo caracterizado as três posições de maneira geral, vamos agora examinar suas 

teses de modo mais preciso. Comecemos pelo inessencialismo mereológico. Ao contrário do 

essencialismo e do integralismo, não temos um bom modelo de totalidades não essenciais e de 

trocas irrestritas de partes para exemplificar o inessencialismo. Em nosso discurso ordinário, o 

mais próximo que temos de uma totalidade que consideramos completamente não essencial 

são os agregados, isto é, pilhas desconexas de partes como dunas de areia. Parece óbvio que 

mudar qualquer uma das partes de uma duna de areia não faz com que ela deixe de ser a 

mesma duna ou com que ela deixe de existir. Porém, dificilmente consideraríamos, em nosso 

discurso ordinário, que uma duna de areia seja um objeto genuíno. De qualquer forma, o 

                                                                                                                                                                                     
 
60

 Ver New Essays concerning Human Understanding, livro II, capítulo xxvii, seção 11. 

 
61

 Ver Philosophical Studies, pp. 287-88 (1922). 

 
62

 Ver Some Dogmas of Religion, p. 108 (1906). 

 
63

 Ver Mereological Essentialism, Mereological Conjunctivism and Identity Through Time (1986). 
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inessencialismo é uma tese bastante radical, visto que ela reduz todos os objetos ao status de 

todo não essencial. Antes de entrarmos em exemplos extremos, consideremos algo mais 

palatável. Um bom ponto de partida é clássico caso do navio de Teseu
64

. O navio usado por 

Teseu para retornar de Creta foi preservado pelos atenienses através da troca gradual de suas 

tábuas ao longo do tempo, de modo que após diversas trocas, o navio passou a ser 

completamente composto por tábuas distintas das originais. A questão é: o atual navio de 

Teseu é idêntico ao original?
65

 Um adepto do inessencialismo mereológico diria que sim, 

visto que nenhuma das trocas foi suficiente para comprometer a identidade do todo. Que esta 

seja uma posição extremamente controversa se manifesta na medida em que alguém poderia 

simplesmente usar as tábuas originais para reconstruir o navio original! Parece claro que o 

navio original tem prioridade em relação ao navio atual, que este é o navio de Teseu porque 

ele era composto originalmente por estas tábuas. Imagino que, em resposta a isso, um adepto 

do inessencialismo poderia responder da seguinte maneira: “Bem, imagine então que nós 

reuníssemos agora todas as partículas ou porções de matéria orgânica que compunham seu 

corpo aos 11 anos de idade e os colocássemos numa máquina capaz de rearranjá-los de modo 

a fazer com que eles voltassem a compor seu corpo naquela época. Você diria que o menino 

de 11 anos é o original e você não?”. Isso parece ser um bom motivo para admitir que uma 

totalidade sobreviva à mudança de todas as suas partes de forma irrestrita e um bom motivo 

para admitir que o inessencialismo mereológico seja uma opção viável de resposta à questão 

especial da mudança. 

O integralismo mereológico, por sua vez, é bastante familiar. Provavelmente esta é a 

tese que está por trás das nossas crenças ordinárias sobre a mudança dos objetos. É fácil ver 

que há uma hierarquia nas partes que compõem um todo. Os fios de cabelo ou os dentes de 

um ser humano não são partes importantes a ponto de fazer com que um indivíduo deixe de 

ser o mesmo ou deixe de existir. Porém, seu coração, seus pulmões e seu sistema nervoso com 

certeza o são. Assim como o motor de uma moto ou o chassi de um carro. Parece haver 

critérios bem claros sobre a relevância de determinadas partes em alguns todos. Teríamos 

então encontrado a resposta mais adequada à questão especial da mudança? Antes de 
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 Registrado por Plutarco em Teseu, no ano 75 AC. 
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 Na literatura sobre o tema há diversas versões variantes deste quebra-cabeça. Um bastante divertido é o do 

machado de George Washington que sobrevive através da troca de seu cabo e sua lâmina. Este caso aparece em 

Objects of Special Devotion: Fetishism in Popular Culture (1982), de Ray B. Browe, na passagem: “as in the 

case of the owner of George Washington’s axe which has three times had its handle replaced and twice had its 

head replaced!”. 
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responder a esta pergunta, voltemos rapidamente ao essencialismo mereológico para alguns 

esclarecimentos adicionais. 

Assim como no caso do integralismo, não há muito que dizer sobre o essencialismo 

mereológico em termos de sua caracterização, de modo que a discussão substancial se dá em 

relação à sua plausibilidade ou não. Como já dito, de acordo com o essencialismo 

mereológico, toda e qualquer mudança em uma totalidade é suficiente para comprometer sua 

identidade ou existência. Até aqui, nada de novo. Porém, é importante ter em mente alguns 

pormenores. O termo ‘essencialismo’ é enganador, pois faz referência à noção de essência, 

um conceito central nas discussões metafísicas tradicionais e que não necessariamente tem a 

ver com relações mereológicas. Nas discussões contemporâneas, porém, é comum formular o 

essencialismo
66

 apelando-se apara a semântica dos mundos possíveis, ou seja, afirmando que 

uma totalidade tem necessariamente tais e tais partes, que uma totalidade possui aquelas 

partes em todos os mundos possíveis nos quais ela exista. E, no entanto, desde um influente 

artigo escrito por Kit Fine intitulado Essence and Modality (1993), há um receio por parte dos 

metafísicos em misturar as noções de essência e necessidade. Por exemplo: supondo que 

existam conjuntos, Sócrates pertence ao conjunto unitário {Sócrates} em todos os mundos nos 

quais ele existe, ou seja, Sócrates necessariamente é membro do conjunto unitário {Sócrates} 

ainda que ser membro de um conjunto não tenha nada a ver com sua essência. A lista dos 

traços essenciais, ou, em outras palavras, da natureza própria de Sócrates não inclui ser 

membro de um conjunto. Tendo isso em vista, o que estou chamando de ‘essencialismo 

mereológico’ poderia muito bem ser chamado necessitarianismo mereológico. Mas é difícil 

ver como as noções de essência e necessidade não colapsam em casos envolvendo partes e 

todos. Ao contrário dos casos envolvendo conjuntos, não é fácil conceber um exemplo em que 

Sócrates é necessariamente composto por tais e tais partes e, ainda assim, isto não diz respeito 

à sua essência. Talvez esta dificuldade esteja ligada ao fato de que, ao contrário da relação de 

pertencimento a um conjunto, que parece artificial ou desvinculada do indivíduo à qual ela se 

aplica, a relação parte-todo seja mais íntima, de maneira que ser um objeto é ter partes, 

mesmo que esta única parte seja si mesmo, como no caso dos átomos. 

Para finalizar, é importante notar que o integralismo também é muitas vezes 

formulado em termos de mundos possíveis. Um argumento típico em favor do integralismo 

teria a seguinte forma: “Existem mundos possíveis nos quais este objeto possui tais e tais 

partes distintas das atuais”. Veremos à frente que a formulação em termos modais será 
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fundamental para a defesa do essencialismo, e, a partir daqui a utilizaremos sempre que 

necessário para esclarecer o problema da mudança mereológica. 

 

3.3.Por que levar o essencialismo mereológico a sério? 

A seção anterior foi dedicada à formulação e esclarecimento das três possíveis 

respostas à questão especial da mudança. Como dito no prólogo, o interesse deste capítulo é a 

relação entre o essencialismo mereológico e o universalismo mereológico. Portanto, será 

necessário mostrar porque devemos levar a primeira tese a sério e porque rejeitar o 

inessencialismo e o integralismo mereológico. Passo então a apresentar os principais 

problemas e os motivos pelos quais rejeitarei ambos. 

Em primeiro lugar, consideremos o inessencialismo. No exemplo do navio de Teseu, 

vimos que parece haver bons motivos para aceitar mudanças irrestritas nas partes de um todo. 

Porém, o inessencialismo não é uma tese que se aplica apenas a casos brandos como o do 

navio de Teseu ou das partes que normalmente compõem o corpo de um ser humano. Na 

realidade, o inessencialismo possui resultados muito mais bizarros, que vão totalmente de 

encontro às nossas crenças do senso comum, como nos mostra Chisholm: 

 

“If the view is true, then this table, this physical thing that is before us now, 

is such that it could have been made up of my left foot and the Grand Central 

Station. Or, to be more exact, if extreme mereological inessentialism is true, then 

this table, my left foot, and the Grand Central Station are three things which are such 

that there is a possible world in which the first is made up of the second and third − 

in which this table is made up of what, in this world, are my left foot and the Grand 

Central Station. 

Indeed, there would be indefinitely many such possible worlds. In trying to 

imagine this table being made up of my foot and the station, perhaps we thought of 

my foot and the station as they now are, with all the particular parts that they now 

happen to have. But if extreme mereological inessentialism is true, then the foot and 

the station could have had parts entirely other than those that they have in fact. The 

foot could have been made up of Mt. Monadnock and Mr. Robinson's necktie and 

the station could have been made up of a certain horse and a certain fish. So, of the 

indefinitely many possible worlds in which this table is made up of the foot and the 

station, some of those will be such that in them the foot is made up of the mountain 

and the necktie while the station is made up of the horse and the fish, but others will 

be such that in them the station is made up of the horse and the necktie while the 

foot is made up of the mountain and the fish. 
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It is difficult to imagine how even God could tell these worlds apart. Which 

are the ones in which the necktie is made up of the horse and the station and which 

are the ones in which the mountain is made up of the fish and the foot? One would 

have to say, of the mountain and the necktie and the horse and the fish, that they 

could have been made up of other things, too. Hence, of those worlds in which the 

foot is made up of the mountain and the fish, there will be those in which the fish is 

made up of the necktie and the station…” (Chisholm, Parts as Essential to Their 

Wholes, pp. 4-5, 1973) 

 

A passagem é longa, porém esclarecedora. Admitir o inessencialismo mereológico 

significa aceitar não apenas que o navio de Teseu poderia ser composto por outras tábuas e 

continuar a ser o mesmo, mas também que ele poderia ser composto por quaisquer outros 

objetos e continuar a ser mesmo, ainda que tais objetos sejam coisas tão distintas de tábuas 

como pedras, taças de vinho ou seres humanos! Além disso, há ainda o problema da 

identidade de tais totalidades. No caso da mesa, colocado por Chisholm, há mundos em que 

ela é composta por um tampo e uma base de madeira, mas há outros nos quais ela é composta 

por um peixe e uma montanha. O problema é: como é possível diferenciar os mundos nos 

quais o tampo é o peixe e a montanha é a base, daqueles em que o tampo é a montanha e o 

peixe é a base? 

Por causa de tais resultados o inessencialismo se torna o paradigma para a discussão 

sobre a viabilidade do essencialismo mereológico: 

 

“These reflections, on the consequences of extreme mereological 

inessentialism, may suggest to us that some version of mereological essentialism 

must be true.” (Chisholm, Parts as Essential to Their Wholes, pp. 5, 1973) 

 

Em outras palavras: parece que precisa haver um limite. No jogo de trocas de partes 

em um todo, há regras, nem tudo vale, sob pena de obtermos resultados extremos como estes 

gerados pela aceitação do inessencialismo mereológico. 

Além disso, eu identifico outro problema no inessencialismo mereológico. Ele não 

parece ser capaz de dar conta de todo tipo de mudança como seu nome parece sugerir. À bem 

da verdade, o inessencialismo só é compatível com substituições, e, talvez, adições de partes. 

Se ao invés de substituirmos as tábuas que compõem o navio de Teseu, nós as retirarmos 

gradualmente, em algum momento o navio simplesmente deixará de existir. Não existe navio 

sem que haja partes compondo um navio. Não há um mundo possível onde o navio de Teseu 
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não possui tábua alguma ou não é composto por nada
67

 simplesmente porque em tais mundos 

não há navio de Teseu. Isso se aplica a casos mais comuns de totalidades não essenciais como 

dunas de areia, por exemplo. Parece que retirar um grão da duna não é suficiente para 

comprometer sua identidade ou existência, mas retirar todos os grãos é. Isso é um indício de 

que mesmo no contexto do inessencialismo mereológico, há um limite, não é o caso que toda 

e qualquer mudança seja inócua. Mas se for assim, então estamos próximos de reduzir o 

inessencialismo mereológico a uma espécie de integralismo mereológico. Obviamente que o 

que estaria em jogo aqui não seria uma mudança qualitativa de partes, mas sim quantitativa. 

Seja como for, a mera consequência desastrosa de uma totalidade poder ser composta por 

partes completamente avessas às atuais já é suficiente para rejeitarmos o inessencialismo. 

Porém, pular de um extremo a outro parece uma atitude precipitada, e, além do mais, o 

integralismo se mostra como um bom modelo de resposta à questão especial da mudança, 

principalmente por se adequar bem às nossas crenças do senso comum e também por dar uma 

explicação plausível à possibilidade da mudança. Objetos mudam porque sua mudança não 

afeta suas partes essenciais. 

Parece-me, no entanto, que há alguns problemas sérios com o que estou chamando de 

integralismo mereológico a agora o analisaremos mais de perto. 

 

3.4.Integralismo mereológico: uma saída intuitiva? 

O integralismo mereológico parece ser a melhor resposta para a questão especial da 

mudança na medida em que satisfaz muitas das nossas intuições sobre a possibilidade da 

mudança em um todo, mas ainda assim há alguns problemas sérios. Em primeiro lugar, dizer 

que algumas partes não são essenciais parece nos levar à conclusão de que algumas partes são 

completamente supérfluas. Se não faria a menor diferença ter um fio de cabelo a mais ou a 

menos, se perder ou ganhar um fio de cabelo não compromete nem colabora com a identidade 

de um organismo, então, afinal de contas, porque fios de cabelo são entendidos como partes 

de um objeto e não meramente apêndices dos mesmos? Por ‘apêndice’ entendo qualquer 

objeto que acompanha outro objeto de forma contingente. Por exemplo, um chiclete colado no 

capô de um fusca não colabora nem compromete a identidade do mesmo. Ele continua a ser o 

mesmo fusca com ou sem o chiclete em questão. O chiclete é um mero apêndice em relação 

ao fusca. Bem, talvez a ideia de apêndice não possa ser tão livre. Talvez um apêndice deva ser 

                                                           
67

 É importante ressaltar aqui que isso se aplicaria mesmo que o navio de Teseu fosse um objeto ficional. Por 

exemplo: mesmo admitindo que Sherlock Holmes seja um objeto não-existente, é de se supor que ele possua um 

corpo humano, com cabeça, membros e troncos. Ou seja, mesmo nos mundos em que Sherlock Holmes é 

meramente ficional, ele ainda possui partes. 
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algo relacionado ao objeto de alguma forma. Por exemplo, ao invés do chiclete, poder-se-ia 

acoplar novas calotas às rodas do fusca. As calotas não possuem nenhuma relação funcional 

com o fusca, ela não contribui nem colabora para a identidade do mesmo. Elas são meros 

apêndices. Ou melhor, meros adereços. 

O raciocínio acima é, no mínimo, intuitivamente válido. Poderíamos clarificar a ideia 

através de outros exemplos. Considere uma moto qualquer. Esta moto é capaz de percorrer x 

quilômetros por litro de combustível, possui y cavalos de potência e atinge uma velocidade 

máxima de z quilômetros por hora. Ora, parece completamente plausível admitir que ela 

mantenha todas estas capacidades com ou sem seus retrovisores. Um visor para a visualização 

da quilometragem também não é algo que contribua para que ela seja capaz de fazer qualquer 

uma das coisas acima. Algumas partes de sua lataria também parecem irrelevantes, bem como 

algum parafuso periférico aqui e ali. Enfim, admitindo o integralismo mereológico, seria 

plausível admitir que haja um núcleo essencial. Uma coleção de partes em especial que 

caracteriza a moto enquanto tal, sem as quais ela não seria capaz de realizar nada do que foi 

dito acima e, dependendo do caso, nem mesmo ser caracterizada como uma moto. Todo o 

resto é supérfluo. Lataria, retrovisores, painéis de quilometragem... Todas essas coisas 

parecem não passar de apêndices ou adereços. O que de fato interessa para existência e 

identidade de uma moto encontra-se neste núcleo essencial. Então, afinal de contas, porque 

essas coisas são consideradas partes genuínas da moto?
68

 

Esta linha de pensamento nos conduziria a uma espécie de minimalismo mereológico, 

onde objetos poderiam ser reduzidos ao seu núcleo essencial, descartando as partes não 

essenciais como sendo meros apêndices ou adereços e não partes genuínas. Porém, apesar de 

parecer intuitivamente válido, este minimalismo mereológico poderia ser acusado de incorrer 

numa petição de princípio. Em grandes linhas, ao admitirmos que uma parte não essencial não 

seja uma parte genuína porque ela não contribui para a identidade de um todo, estaremos 

pressupondo que ser parte genuína é contribuir para a identidade de um todo, e isso é o que 

um adversário do integralismo mereológico quer provar. 

No que se segue não irei dar suporte ao que chamei de minimalismo mereológico, e eis 

os motivos de porque não o farei: além do problema de circularidade colocado acima, há 

também outros inconvenientes. Se admitirmos que o minimalismo
69

 seja uma posição 
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 Supondo, é claro, que uma parte genuína não necessariamente seja uma parte essencial. Essa é a ideia do 

integralismo mereológico. 
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 É importante ter em mente que minimalismo e integralismo são coisas distintas: para o ingralista, as partes não 

essenciais são partes genuínas, para o minimalista, não. 
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genuína, ele será extensionalmente equivalente ao essencialismo mereológico, uma vez que o 

que de fato interessa quando falamos de mudança de partes em um todo serão as partes 

essenciais. Porém, de um ponto de vista não extensional, o essencialismo e o minimalismo 

divergem bastante, visto que o que o último considera como meros apêndices, o primeiro 

considera como partes genuínas e essenciais. O outro motivo pelo qual não darei suporte ao 

minimalismo mereológico está relacionado com o primeiro. Enquanto o essencialismo dá 

conta de explicar porque uma totalidade possui tais e tais partes, o minimalismo não dá conta 

de explicar porque uma totalidade possui tais e tais apêndices. Parece uma questão de mera 

contingência que motos possuam tais apêndices e não outros. Em casos de objetos naturais 

isto é ainda mais gritante. No caso do essencialismo, esta questão não é problemática. 

Simplesmente podemos admitir que um objeto possua tais e tais partes porque todas as partes 

são essenciais para a identidade de um todo em questão. Isso ficará mais claro quando 

discutirmos a relação entre essencialismo e universalismo mereológico. Por ora, continuemos 

a explorar o integralismo e seus problemas. 

Um dos principais problemas para o defensor do integralismo mereológico é tentar 

estabelecer uma boa distinção entre partes essenciais e partes não essenciais. Em primeiro 

lugar, há casos em que as partes não essenciais desempenham papéis essenciais para a 

identidade e existência de uma totalidade, e há casos em que partes essenciais não 

desempenham papéis essenciais. Isso ficará claro nos exemplos abaixo sobre artefatos e 

organismos. A partir daqui, vamos dividir os casos envolvendo troca, ganho e perda de partes 

entre organismos e artefatos, uma vez que alguém poderia levantar a objeção de que tais 

entidades se comportam de forma mereologicamente distintas e nem tudo o que se aplica a 

uma se aplicaria a outra. 

 

Caso I: Artefatos 

Considere um carro: em nosso discurso ordinário (ainda que de forma implícita), 

costumamos afirmar que um carro é um e o mesmo apesar da troca de seus pneus. É comum 

ouvirmos expressões como: “comprei pneus novos para o meu carro”. O mesmo ocorre com 

outras partes como retrovisores, lanternas, etc. Mas isso significa que pneus são partes não 

essenciais de um carro? Parece bastante claro que um carro seria incapaz de realizar sua 

principal função—i.e., se locomover—caso ele perdesse todos os seus pneus. Nesse sentido, 

ter pneus contribui diretamente para que um carro desempenhe aquilo para o qual ele foi 

desenvolvido e, portanto, para que o carro seja aquilo que ele é: um carro. Da mesma forma, 

parece que a presença de um único parafuso não é relevante para contribuir ou comprometer 
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com a identidade de um carro. Mas provavelmente, a ausência de todos os parafusos seria 

problemática, visto que isso poderia levar ao desmantelamento de partes fundamentais para a 

existência e identidade do carro. Sem eles, o carro poderia facilmente se tornar uma mera 

pilha de peças desconexas. Este raciocínio pode, em maior e menor medida, ser reproduzido 

para outros casos.  

 

Caso II: Organismos 

Considere um ser humano: em nosso discurso ordinário (ainda que de forma 

implícita), costumamos afirmar que uma pessoa é a mesma apesar da troca de seus rins. 

Transplantes de rins e mesmo a completa remoção dos mesmos são procedimentos bastante 

comuns e em nenhum caso alguém diria que uma pessoa deixou de ser a mesma por ter 

passado por tais procedimentos. Ainda assim, um rim é um órgão que desempenha um papel 

essencial para o funcionamento de um organismo. Sem os rins, um organismo não consegue 

manter-se vivo por muito tempo. Então, parece que um rim é uma parte essencial para uma 

totalidade. De forma inversa, um coração é uma parte que parece claramente essencial e que, 

no entanto, poderia ser transplantado e substituído por outro, passando a se comportar como 

uma parte não essencial. 

Então, afinal de contas, o que está acontecendo exatamente nos casos listados acima? 

 

3.5.Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar 

O leitor atento deve ter percebido que a discussão até aqui não foi totalmente 

clarificada. Primeiramente, em alguns casos, eu disse que uma totalidade não tem sua 

identidade ou sua existência comprometida através da troca, ganho ou perda de partes. Pelo 

menos a princípio, identidade e existência são coisas distintas. Sem entrar no mérito da 

discussão de se é possível que alguns objetos possam ter critérios de identidade bem definidos 

e ainda assim não existirem ou existirem sem ter bons critérios de identidade, tudo o que 

estou afirmando é que parece haver uma diferença clara entre afirmar que uma totalidade 

deixa de ser a mesma após sofrer alguma alteração mereológica e afirmar que uma totalidade 

deixa de existir após sofrer alguma alteração mereológica. Mas, mesmo supondo que haja tal 

diferença, é importante notar que, num certo sentido, perda de identidade implica em não 

existência, afinal, se um objeto deixou de ser o mesmo e passou a ser outro, então o original já 

não existe mais. Portanto, a partir daqui, deixarei de falar de existência e me concentrarei no 

problema da identidade, visto que esta está intimamente relacionada àquela. 
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Outro ponto que deve ser esclarecido tem a ver com os artigos definidos e indefinidos 

‘o’ e ‘um’, respectivamente. O exemplo do triângulo é paradigmático: remover um lado do 

triângulo faz com que ele deixe de ser um triângulo, e, portanto, deixe de ser o triângulo em 

questão. Porém, meramente trocar um dos lados do triângulo faz com que ele continue a ser 

um triângulo, e, eventualmente, deixe de ser o triângulo em questão. Note que a ‘questão 

especial da mudança’ foi formulada no início do capítulo com a intenção de responder 

exatamente ao problema de quando um objeto pode mudar de partes e continuar a ser o 

mesmo objeto e não um objeto de determinado tipo. O que significa que nós não estamos 

tentando estabelecer condições necessárias e suficientes para que um ser humano troque de 

partes e continue a ser um ser humano, e sim para que ele continue a ser o mesmo ser humano. 

Aqui, talvez a distinção entre ‘tipo’ e ‘token’ possa ser esclarecedora
70

: A palavra ‘mesmo’ 

ocorre 38 vezes neste texto até o presente momento. De uma perspectiva, nós podemos contar 

esta palavra 38 vezes. De outra perspectiva, nós podemos contar esta palavra apenas uma vez. 

Respectivamente enquanto token, isto é, representações gráficas da palavra, e enquanto um 

tipo. 

Agora considere o seguinte exemplo: 

 

ROSA 

 

Acima, temos um token da palavra ‘rosa’, isto é, uma representação gráfica da palavra 

através da fonte Times New Roman. 

Agora, podemos alterar a última letra da palavra, usando a fonte Algerian no lugar da 

fonte Times New Roman. 

 

ROSA 

 

Claramente podemos ver que enquanto tipo, a palavra é a mesma, mas não enquanto 

token. É exatamente isso que queremos reproduzir no caso da questão especial da mudança. 

Numa analogia, não queremos condições necessárias e suficientes para que uma palavra possa 

mudar e continuar a ser o mesmo tipo, mas, ao contrário, continuar a ser o mesmo token. 
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 Seguindo a literatura sobre o tema que se remonta pelo menos até Peirce, em seu Prolegomena to an apology 

for pragmatism, 1906. 
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Outra maneira de esclarecer a ideia em jogo aqui é através da noção de dependência 

ontológica. Dependência ontológica é uma relação estabelecida entre entidades. Uma entidade 

é dita dependente de outra se a existência da última se dá pela existência ou identidade da 

primeira. Tome por exemplo, um sorriso e a boca no qual ele ocorre. Para que haja sorrisos, é 

preciso que haja bocas, logo, sorrisos dependem ontologicamente das bocas. Da mesma 

forma, uma totalidade depende ontologicamente de suas partes, afinal de contas, não existem 

totalidades nulas, isto é, todos sem partes
71

. As partes, por sua vez, são independentes das 

totalidades, visto que, pelo menos prima facie, elas poderiam existir sem formar uma 

totalidade (o que ocorre no contexto da composição restrita). Mas assim como no caso da 

distinção entre tipo e token, também há diferentes tipos de dependência ontológica. Uma das 

distinções que nos interessa se dá entre dependência rígida e dependência genérica. E, de 

fato, podemos ver que as noções de dependência rígida e genérica são análogas ao que foi dito 

entre tipo e token anteriormente. Um sorriso depende ontologicamente de uma boca. Mas essa 

dependência é genérica, visto que ele não depende de uma boca específica para existir
72

. 

Assim como um carro depende de algumas de suas partes para existir enquanto um carro. 

Colocando as coisas de maneira mais organizada podemos ver com mais clareza o que 

está acontecendo no caso do integralismo mereológico e sua distinção entre partes essenciais e 

não essenciais. Uma argumentação que tente colapsar as noções de parte essencial e não 

essencial apontando para o fato de que, por exemplo, o coração poderia ser substituído por 

outro, falharia por não perceber que a noção de dependência em jogo é genérica, não rígida. O 

fato de que há mundos possíveis em que eu possuo outro coração não faz com que corações 

sejam partes não essenciais. Significa apenas que ele é genericamente essencial. De um ponto 

de vista biológico eu necessariamente preciso ter um coração, mas não este coração. 

Ainda assim, nem tudo está perdido! Afinal de contas, o que foi dito no decorrer desta 

seção não pode ser ignorado. A questão especial da mudança e a preocupação que nós temos 

ordinariamente em relação à compatibilidade entre mudança e identidade não diz respeito a 

casos envolvendo dependência genérica (ou pelo menos não necessariamente). Não nos 

interessa saber se eu posso continuar a ser um ser humano apesar do transplante cardíaco, mas 

sim se eu posso continuar a ser este ser humano. E com relação a isto o integralismo 

mereológico não é bem sucedido. Para ver o porquê disto, é simples: se uma parte é 
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 O que realça diferença entre todo/parte e conjunto/elemento, visto que existe o conjunto vazio. A relação entre 

as noções de parte e todo parece de fato mais íntima do que a relação entre elemento e conjunto. Como vimos na 

discussão sobre o inessencialismo, um todo é sempre um todo de partes. 
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 Um sorriso aqui entendido de forma genérica. Poder-se-ia contra argumentar afirmando que o sorriso da 

Monalisa depende rigidamente da boca da Monalisa, e não de qualquer boca. 
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genericamente essencial, então trivialmente ela não é rigidamente essencial. Portanto, do 

ponto de vista de dependência rígida, poder-se-ia afirmar que toda parte genericamente 

essencial é contingente. Mas se a questão especial da mudança tem como objetivo investigar 

exatamente os casos envolvendo dependência rígida, então o integralismo simplesmente 

colapsa com o inessencialismo na medida em que em ambos os casos, todas as partes seriam 

não essenciais do ponto de vista da dependência rígida. Isso significa que a resposta do 

integralismo mereológico à questão sobre quando um objeto pode mudar suas partes e 

continuar a ser o mesmo deixa de ser “às vezes” e passa a ser “sempre, desde que as partes em 

questão sejam não essenciais ou sejam genericamente essenciais”. 

O integralismo mereológico seria uma solução plausível apenas se admitisse que 

houvesse pelo menos algumas partes que não podem ser mudadas de forma alguma. Tais 

partes seriam a âncora para garantir que um objeto ainda é o mesmo. Mas a partir do 

momento em que se admite que mesmo as partes essenciais possam ser mudadas, ainda que 

dentro de um escopo limitado—i.e., por outras do mesmo tipo—ele perde grande parte de seu 

mérito. Em resposta a isso, um defensor do integralismo poderia objetar afirmando que há 

partes que são cujo caráter essencial é rígido. Um exemplo seria o cérebro ou sistema nervoso 

em um organismo. Desde que ele permanecesse intacto, todo o restante poderia mudar e o 

indivíduo continuaria a ser o mesmo. Porém, é óbvio que mesmo o sistema nervoso muda, 

ainda que gradualmente. Eu não possuo o mesmo tecido orgânico que constituía meu sistema 

nervoso quando eu tinha 2 anos de idade, por exemplo. 

 

 

3.6.Essencialismo mereológico revisitado 

Até aqui eu apenas caracterizei e ataquei as posições rivais ao essencialismo 

mereológico. No entanto, chegou o momento de apresentar as críticas e a defesa, bem como a 

motivação desta tese. Num certo sentido, a tentativa de refutar o integralismo já pressupõe 

uma defesa do essencialismo. Isso porque a principal crítica em relação ao essencialismo é a 

de que parece óbvio do ponto de vista intuitivo que nem toda parte de uma totalidade é 

necessária para sua identidade. Parece óbvio que alguns objetos mudam suas partes e ainda 

assim continuam a serem os mesmos. E esse sentimento de obviedade pressupõe exatamente 

as noções por trás do inessencialismo e do integralismo mereológico, em especial a noção de 

que há uma hierarquia no que diz respeito às partes que compõem uma totalidade. Mas vimos 

acima que tentar estabelecer tal hierarquia é difícil porque os casos em que partes essenciais 

se comportam como partes não essenciais e vice-versa fazem com que tais noções deságuem 
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numa forma muito genérica de dependência que, no final das contas, não faz jus ao que nós 

estamos tentando determinar, isto é, condições necessárias e suficientes para que uma 

totalidade possa ganhar, perder ou trocar suas partes e continuar a ser a mesma. Sendo assim, 

responder às críticas ao essencialismo é praticamente equivalente a atacar o inessencialismo e 

o integralismo, o que já foi feito até então. Portanto, a partir daqui me concentrarei em 

apresentar os argumentos que considero fundamentais para a adoção do essencialismo 

mereológico para bem ou para mal, ou seja, independente de suas virtudes enquanto resposta 

para a questão especial da mudança. Para tanto, me basearei em duas linhas argumentativas: 

em primeiro lugar, veremos a relação entre a tese de composição como identidade e o 

essencialismo mereológico; em segundo lugar, será apresentado o paradoxo do crescimento, 

cujo objetivo é lançar luz sobre algumas características interessantes a respeito da composição 

mereológica; Com base nestas duas abordagens, veremos que a própria ideia de composição 

desempenha um papel importante na discussão sobre a mudança mereológica. 

 

3.6.1. Composição e a necessidade da identidade 

O segundo capítulo deste trabalho foi dedicado à apresentação e defesa da tese de 

composição como identidade. O que a princípio pode ter parecido deslocado do restante será 

agora retomado. Para refrescar nossa memória: composição como identidade é uma tese que 

tenta dar conta da relação entre uma totalidade e suas partes constituintes ao aproximá-la com 

a relação lógica de identidade. Seus defensores afirmam que uma totalidade não é nada a mais 

ou além de suas partes constituintes, ou que um todo nada mais é do que suas partes tomadas 

coletivamente. Vimos que o que eles de fato querem sustentar é a ideia de que um todo é, de 

alguma forma, idêntico às suas partes, seja de uma forma meramente analógica ou literal. É 

com a versão mais forte desta tese que nos comprometemos anteriormente. 

Em um curto artigo de 1999, intitulado Composition as Identity, Mereological 

Essentialism and Counterpart Theory, Trenton Merricks apontou para a relação intima entre a 

tese de composição como identidade e o essencialismo mereológico. Em grandes linhas, a 

ideia em jogo é que se uma totalidade é idêntica às suas partes, e identidade é necessária, i.e., 

é uma relação que se dá em todos os mundos possíveis, então uma totalidade é idêntica às 

suas partes em todos os mundos possíveis nos quais ela existe. Em termos formais
73

: 
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 Seguindo a apresentação de Kripke, 1971. 
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A lei de substituição dos idênticos nos diz que, para quaisquer objetos x e y, se estes são 

idênticos, então se o primeiro possui uma propriedade qualquer, o outro também a possui: 

 

(1) xy((x = y)  (Fx  Fy)) 

 

Como todo objeto é necessariamente idêntico a si mesmo, temos que: 

 

(2) x((x = x)) 

 

Sendo assim: 

 

(3) xy((x = y)  ((x = x)  (x = y))) 

 

E podemos concluir, por fim: 

 

(4) (x = y)  (x = y) 

 

Agora, podemos adicionar ao raciocínio acima a tese de composição como identidade. E 

sendo assim, teremos o seguinte resultado: 

 

(5) (x = [y,z])  (x = [y,z]) 

 

Em termos menos formais, podemos ver como o raciocínio acima é intuitivo: 

 

Suponha que x = [y,z]. Então, pela necessidade da identidade, x = [y,z] em todos os mundos 

nos quais x existe. Agora imaginemos que x troque alguma de suas partes, por exemplo, y por 

outra qualquer, como w. Sendo assim, x supostamente passaria a ser idêntico a [y,w]. Mas se x 

é necessariamente idêntico a [y,z], então ele não pode ser idêntico a [y,w], visto que [y,z] e 

[y,w] são obviamente distintos. Logo, x não pode trocar de partes e continuar a ser o mesmo. 

 

Em outras palavras, como identidade é necessária e se composição é identidade no 

sentido literal da palavra, então composição é necessária. Não há mundos possíveis nos quais 

z seja composto por [y,w] porque x simplesmente é [y,z]. Uma fusão mereológica é 

determinada pelas partes que a compõem tanto quanto uma equação matemática é 
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determinada por seus membros constituintes. Se 4 = 2+2, não é possível que haja mundos em 

que 4 = 2+1. Se ser um objeto composto não é ser nada além de algumas partes tomadas 

coletivamente, então ser este objeto é ser uma coleção destas partes, não de outras. 

O ponto controverso desta defesa está na própria ideia de que a relação de identidade é 

uma relação necessária. A alternativa, no entanto, seria admitir que a relação de identidade 

fosse contingente, o que é no mínimo contraintuitivo e na pior das hipóteses, incoerente. Não 

parece fazer sentido pensar que haja mundos possíveis nos quais eu não sou idêntico a mim 

mesmo. Como já mencionado anteriormente, se um objeto deixa de ser idêntico a si mesmo, 

ele passa a ser outro, e, portanto, deixando de existir. Sendo assim, os mundos nos quais eu 

não sou idêntico a mim mesmo seriam os mundos nos quais eu, num sentido estrito, não 

existo, e estes mundos não parecem relevantes para admitirmos que a relação de identidade 

seja contingente, pois há um sentido de necessidade mais fraco segundo o qual eu sou 

autoidêntico em todos os mundos em que eu existo
74

, ou seja, não pode haver mundos nos 

quais eu existo e não sou eu. 

Mas de fato, há um sentido no qual parece fazer sentido afirmar que identidade seja 

uma relação contingente. Por exemplo, nós sabemos que Phosphorus é Hesperus
75

 e como 

esta é uma descoberta astronômica, e, portanto, empírica, poderia perfeitamente ser o caso que 

Phosphorus não fosse Hesperus. Em outras palavras: fosse o mundo diferente, o corpo celeste 

que chamamos igualmente de Phosphorus e Hesperus poderia ser dois corpos celestes 

distintos. Ou, num caso ainda menos controverso: poder-se-ia afirmar que o comprimento de 

uma barra de ferro A é idêntico ao comprimento de uma barra de ferro B. Que isto é o caso 

certamente é um fato contingente, dado que poderia ser diferente
76

. A discussão sobre a 

possibilidade de identidade contingente possui uma história extensa. Saul Kripke examina e 

critica tal possibilidade de maneira detalhada em seu artigo Identity and Necessity, de 1971. 

Não é meu objetivo entrar nos pormenores em relação a este assunto, visto que isto nos 

levaria para longe daquilo que nos interessa. Basta apenas dizer que admitir que a relação de 

identidade fosse contingente parece ser uma maneira de evitar a implicação do essencialismo 

mereológico pela tese de composição como identidade. 
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 Além disso, defensores de uma ontologia mais generosa ainda poderiam admitir que mesmo objetos não 

existentes fossem autoidênticos. Pelo menos a princípio, podemos admitir que Sherlock Holmes fosse idêntico a 

si mesmo em todos os mundos possíveis, tanto naqueles em que ele existe quanto naqueles em que ele não 

existe. 
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 Ou, para usar descrições definidas, que a estrela da manhã é a estrela da tarde. 
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 Agradeço ao professor Guido Imaguire pelo exemplo.  
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No entanto, Merricks antecipa este movimento por parte do adversário do 

essencialismo mereológico e eu reproduzirei aqui seu argumento. Merricks acredita que a 

única forma coerente de formular a tese de contingência da identidade seja através da teoria 

das contrapartes
77

, segundo a qual um objeto só existe em um mundo, mas possui contrapartes 

em outros mundos. Objetos e suas contrapartes são distintos e a relação estabelecida entre eles 

não é de identidade, e sim de similaridade (ou melhor, as contrapartes são maximamente 

similares). Tendo isso em vista, Merricks admite que pudesse haver um mundo no qual uma 

contraparte de nosso objeto x possuísse menos partes do que atualmente possui. Para que isto 

seja o caso, só precisamos admitir um mundo no qual as contrapartes de y e z sejam 

(contingentemente) idênticas. Apesar disso, Merricks afirma que esta conclusão é equivocada: 

 

For note that—according  to the counterpart theorist-cum-devotee of composition as 

identity—the world in which O has fewer than n parts, fewer than it actually has, is 

ex hypothesi one in which it nevertheless has O1...On as parts. (Although in that 

world, but not in this world, some of O1...On are contingently identical with each 

other.) It is by saying this—by insisting that O's counterpart in every world has 

counterparts of O1...On as parts—that she maintains that her view is consistent with 

composition as identity. (Merricks, Composition as Identity, Mereological 

Essentialism and Counterpart Theory, 1999, pp. 4). 

 

Ou seja, afirmar a possibilidade da relação de identidade ser contingente e não 

necessária não é suficiente para bloquear o essencialismo mereológico. A opção seria negar 

simplesmente que composição é identidade e lidar com os problemas que isso trás consigo. 

Seja como for, todo este discurso sobre contrapartes não faz jus à discussão que nos 

interessa, afinal, contrapartes não são idênticas aos objetos atuais, apenas similares. Isso por si 

só parece implicar de maneira indireta no essencialismo mereológico, visto que todas as vezes 

que nós falamos que nosso x poderia ter partes distintas do que as atuais, no fundo nós 

estamos falando de outro objeto que não é idêntico à x, apenas similar. Mas se é assim, então 

no final das contas x mesmo, este aqui diante de nós agora, não poderia ter outras partes que 

não as atuais. 

Cabe então voltarmos a falar de objetos existindo em mais de um mundo possível, 

como estávamos fazendo até então. E creio que mesmo neste caso, o argumento de Merricks 

funciona contra os adeptos da tese de composição contingente, afinal, nos mundos possíveis 

                                                           
77

 Teoria esta proposta e defendida por David Lewis em Counterpart Theory and Quantified Modal Logic 

(1968), Counterfactuals (1973) e On The Plurality of Worlds (1986a). 
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em que as partes (atualmente distintas) de x são idênticas, elas ainda são as mesmas partes de 

x e não outras. 

Por fim, gostaria de retomar uma linha de argumentação mooreana de Meg Wallace 

que foi introduzida no segundo capítulo: A Lei de Leibniz é nossa melhor formulação da 

relação de identidade e parece que abrir mão da universalidade de sua aplicação é um preço 

muito alto a se pagar para bloquear o essencialismo mereológico. Nós estamos mais certos da 

Lei de Leibniz do que estamos das possíveis respostas à questão especial da mudança. Não 

parece correto abrir mão do certo em favor do duvidoso, mesmo que o duvidoso seja, neste 

caso, mais intuitivo. Concluo então admitindo que a tese de composição como identidade 

aliada à necessidade da relação de identidade é uma boa base para aceitar o essencialismo 

mereológico. 

 

3.6.2. Composição e o paradoxo do crescimento/amputação 

Nesta seção pretendo apresentar outro motivo pelo qual o essencialismo mereológico é 

inevitável a partir de algumas considerações sobre a própria relação de composição. Como 

vimos no primeiro capítulo, composição é uma relação estranha que nós não sabemos bem o 

que é. A questão geral da composição introduzida por van Inwagen é considerada como algo 

sem resposta, de modo que o máximo que nós podemos afirmar é que composição é aquela 

relação em que as partes estabelecem entre si na medida em que formam um todo, ou seja, um 

objeto que tem outros como partes. Por outro lado, nós podemos nos perguntar sobre as 

condições para a ocorrência da composição. Vimos que a mera existência das partes já é uma 

condição suficiente para a existência de um objeto que é um todo formado por elas. Sendo 

assim, se nós temos a e b, automaticamente nós temos c, sua fusão. 

Tendo isto em mente, nós iremos agora introduzir o paradoxo do 

crescimento/amputação. Este paradoxo existe desde a antiguidade, apesar de sua origem 

correta ser incerta. Ele foi reintroduzido na literatura contemporânea por Roderick Chisholm 

em Person and Object (1976), mas também é discutido por van Inwagen em The Doctrine of 

Arbitrary Undetached Parts (1981). A referência para a análise deste paradoxo que nos 

interessa, no entanto, é a de Eric T. Olson em seu artigo The Paradox of Increase, de 2006. 

De acordo com o paradoxo do crescimento, nenhum objeto pode aumentar de tamanho através 

do ganho de partes. Essa é uma tese paradoxal porque parece que ganhar partes é uma 

condição necessária para que um objeto cresça. Suponha, por exemplo, uma casa que 

inicialmente possui quatro cômodos e, após uma reforma, é expandida de modo a possuir seis 

cômodos. Nossas crenças ordinárias nos levam a crer que a casa de fato cresceu ao ganhar as 
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novas partes. E é óbvio que nós seres humanos, também crescemos através do ganho gradual 

de partes ao longo do tempo. 

O paradoxo pode ser exemplificado então da seguinte maneira. Suponha que tenhamos 

diante de nós um objeto qualquer, a saber, A. Nós queremos fazer com que A aumente 

adicionando B como uma de suas partes. Obviamente, nós estamos supondo que A é um 

objeto que pode ganhar partes novas. Sendo assim, temos o seguinte cenário: 

 

Antes: 

 

A  B 

 

Figura 1 

 

Depois: 

 

A    B 

 

 Figura 2 

 

A nossa pergunta é: será que A de fato cresceu após a adição de B? Tudo indica que 

não. Basta olhar cuidadosamente para o caso acima. Tanto na Figura 1 quanto na Figura 2, 

nosso objeto A continua do mesmo tamanho. A única diferença é que agora B está adjacente 

ou em contato com ele. B não parece ter se tornado parte de A num sentido estrito da palavra. 

Se B é parte de algo, ele é parte do objeto composto por A e B. Mas este objeto também não 

mudou de tamanho. Antes de adicionarmos B a A, ele não existia. E se ele já existia então ele 

também não aumentou. O que aconteceu é que antes ele era um objeto desconexo e agora se 

tornou um objeto conexo. 

Podemos obter o paradoxo da amputação ao apresentar o paradoxo do crescimento ao 

contrário. Suponha que tenhamos diante de nós um objeto qualquer, C, que possui A e B 

como partes. Nós queremos fazer com que C diminua de tamanho ao retirar B do mesmo. 

Obviamente, nós estamos supondo que C é um objeto que pode perder partes. Sendo assim, 

temos o seguinte cenário: 

 

Antes: 
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    C   

A   B 

 

 Figura 3 

 

Depois: 

    C 

  A    B 

 

 Figura 4 

 

E agora nossa pergunta é: será que C de fato diminuiu após a retirada de B? Parece 

que não. Ao analisarmos cuidadosamente o caso acima, temos duas possibilidades: ou C 

simplesmente deixou de existir ao ter perdido B, ou C ainda existe, mas não como um objeto 

conexo e sim como um objeto desconexo. Seja como for, C continua do mesmo tamanho. 

Como nossas especulações não levaram em consideração a natureza de nenhum dos 

objetos em questão (A, B ou C), podemos generalizar os resultados ali obtidos e afirmar que, 

em grandes linhas, o paradoxo do crescimento determina que um objeto qualquer não possa 

crescer nem diminuir através do ganho ou perda de partes. Como Olson afirma: 

 

“These arguments purport to rule out a thing's growing by gaining a part or 

shrinking by losing one. If they are sound, it is hard to see how anything could 

exchange an old part for a new one without shrinking or growing either. So they 

suggest the general conclusion that nothing can have different parts at different 

times: it is absolutely impossible for anything to have a certain part at one time and 

exist without having that thing as a part at another time. Nothing can change any of 

its parts. If a thing has such and such parts, this must be a permanent and 

unchangeable feature of it.” (Olson, The Paradox of Increase, 2006, pp. 4). 

 

Olson afirma que o paradoxo do crescimento implica no que ele chama de doutrina da 

constância mereológica que ele define da seguinte maneira: 

 

Necessariamente, se x é parte de y em algum tempo, então x é parte de y em todo 

tempo em que y existe. 
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Olson está ciente de que a doutrina de constância mereológica não pode ser 

identificada com o essencialismo mereológico. Elas são duas coisas distintas: o essencialismo 

mereológico implica a tese de constância mereológica, mas não o inverso. Isso se dá porque a 

tese de constância mereológica simplesmente afirma que as partes de um objeto são 

imutáveis, mas não necessárias. Isto é, ela é compatível com a ideia de que há mundos 

possíveis nos quais os objetos poderiam ter partes distintas das atuais, ainda que nestes 

mundos eles também não possam mudar de partes. Em outras palavras, ter tais e tais partes é 

uma característica contingente de um objeto, ainda que imutável. Como paralelo Olson usa o 

exemplo da data de nascimento. Parece totalmente plausível admitir que haja mundos nos 

quais eu nasci em um dia diferente do dia do meu aniversário no mundo atual, ainda que 

nestes mundos esta seja uma característica imutável. 

Porém, é possível reformular o paradoxo de modo a envolver modalidades, e, portanto, 

implicar o essencialismo mereológico. Olsen nos dá a receita: 

 

“It is easy enough to construct modal versions of the growing and shrinking 

arguments: just replace the words 'before' and 'after' in the diagrams with 'actual' and 

'possible'. We might think that X could have been smaller at some time by lacking a 

part, Y. But if we try to imagine X without Y as a part, we only get a scenario in 

which Z—thes  rest of X—is not attached to Y. X itself doesn't exist in this possible 

situation; or if it does, it still has Y as a part and is merely a scattered object instead 

of a connected one. So we haven't imagined anything as being smaller than it 

actually is. The very idea that a thing might have lacked a part that it actually has (or 

have had a part that it actually lacks) is incoherent.” (Olson, The Paradox of 

Increase, 2006, pp. 5) 

 

Temos então uma versão modalizada do paradoxo do crescimento/amputação. Mas 

afinal, que lição este paradoxo nos ensina? Acredito que a resposta é a seguinte: nossas 

intuições sobre o que significa para o um objeto ser parte de outro é conflitante. Por um lado, 

nós cremos que um objeto pode, de fato, passar a ser parte de outro já existente. Como no 

caso de uma tábua que passa a ser parte de um navio ou de uma fruta, que, após ser ingerida, 

passa a ser parte do organismo Por outro lado, nós cremos que composição é algo 

estabelecido coletivamente entre alguns objetos. Ou seja, compor algo, do ponto de vista 

mereológico, é se relacionar com outros objetos de modo a fazer existir outro que não é 

nenhum dos primeiros distributivamente. Se nós temos A e adicionamos B, o que temos não 

é, digamos, A+ (A aumentado pela parte B) e sim C, um objeto que é a fusão de A+B. 
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Mas, afinal de contas, qual das duas intuições conflituosas é a correta? Parece-me que 

é a segunda. Pelos exemplos colocados acima, podemos ver que a ideia de aumentar um 

objeto ao adicionar partes a ele não faz sentido porque o objeto continua a ser como era antes, 

só que agora com um apêndice. Nas palavras de Olson, o que nós fazemos é “rearranjar os 

arredores” do objeto original. Sabemos que esta intuição é o que está em jogo na Mereologia 

Extensional Clássica, nossa melhor teoria da relação parte-todo até o momento. Isso se mostra 

explicitamente se considerarmos certos princípios como o Princípio de Suplementação
78

. De 

acordo com o princípio de suplementação, se um objeto A possui uma parte própria B, então 

ele também possui outra parte própria, C, que suplementa a primeira. Este princípio é 

introduzido para evitar a ideia contraintuitiva de que um objeto composto possa ter uma única 

parte própria
79

. Agora imagine que tenhamos diante de nós dois átomos, A e B. Queremos 

fazer com que A cresça ao adicionarmos a ele B. Ao fazer isso, poderíamos dizer que A se 

tornou parte de B? Não se o princípio de suplementação estiver correto. B não pode ser a 

única parte de A, deve haver outra parte para suplementá-la. Mas que parte é esta, já que 

estamos supondo uma situação em que existem exatamente apenas A e B? De fato, a ideia que 

me parece mais plausível é a que A e B são partes de outro objeto, C, de modo que uma 

suplementa a outra. Porém, ainda assim, poder-se-ia argumentar que caso um objeto possa ser 

parte de outro simpliciter
80

, então o princípio de suplementação não seria válido, visto que se 

B pode ser simplesmente parte de A, então A possui uma única parte própria e isso não é 

problemático nem contraintuitivo. Esta ideia de que um objeto pode ser simplesmente parte de 

outro, no entanto, incorre em alguns problemas. Em primeiro lugar, parece não haver um 

critério muito bom para determinar porque B é parte de A e não o contrário. Em segundo 

lugar, parece que esta noção entra em conflito com o que nós entendemos por divisibilidade. 

Suponha que A não é atômico. Sendo assim, poderíamos dividi-lo em pelo menos duas partes, 

a saber, A1 e A2. Mas isso pressupõe que A1 e A2 participam de uma fusão para que A 

exista. Se nós queremos negar que objetos necessariamente participam de fusões para serem 

partes de outros, então deveríamos negar que A1 e A2 o fazem. Mas então, A mesmo ainda é 

divisível num sentido estrito? Parece que não. Se A não pode ser dividido em A1 e A2, então 

A é atômico, contrariando nossa suposição inicial. Ou seja, nossas considerações acerca da 
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 Ver Simons, 1987. 
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 Note que um átomo de fato só possui uma única parte, mas esta é imprópria (é o próprio átomo). 
80

 Com esta expressão quero dizer que um objeto pode ser parte de outro sem participar numa fusão. Por 

exemplo, na formulação clássica, ao juntar duas peças de Lego A e B, eu formo um objeto C que possui as duas 

peças como partes. Porém, poderia ser caso que ao juntar as duas peças de Lego em questão, eu simplesmente 

fizesse com que B se tornasse parte de A ou vice-versa, i.e., B seria parte de A simpliciter (ou vice-versa), sem 

precisar que houvesse uma fusão entre ambos para compor C. 
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possibilidade da divisão ou, decomposição nos levam a crer que objetos precisam participar 

de uma fusão para serem partes de outros, sob pena de não podermos afirmar a existência de 

objetos compostos de todo. 

Fica claro que se o que foi dito acima fizer sentido, temos outra boa motivação para 

aceitar o essencialismo mereológico para bem ou para mal. Ele é algo que decorre da nossa 

própria concepção do que significa para um objeto ser parte de outro. 

 

3.7.Universalismo em cena: essencialismo mereológico trivializado 

Desde o segundo capítulo até o presente momento, de forma mais ou menos direta, 

todos os esforços foram voltados para a defesa do essencialismo mereológico como a única 

resposta plausível à questão especial da mudança. O que não significa que esta seja uma 

resposta agradável ou satisfatória do ponto de vista das nossas crenças do senso comum. Se os 

motivos que eu apresentei até aqui foram bons o suficiente para que possamos nos convencer 

de que o essencialismo mereológico é de fato verdadeiro, então teremos de lidar com algumas 

consequências que muitos considerariam desastrosas. É verdade que a defesa do 

essencialismo foi dada, a princípio, a partir da recusa em admitir o inessencialismo, como 

visto na citação de Chisholm. Mas também é verdade que o essencialismo contradiz 

categoricamente nossas crenças ordinárias sobre a natureza dos objetos concretos. Num certo 

sentido, eu me dediquei a fazer o papel de advogado do Diabo, se a expressão pode ser usada. 

O que nos resta agora é lidar com o monstro que foi criado. 

Para isso resgataremos nossas considerações do primeiro capítulo acerca da ocorrência 

da composição. Vimos que a melhor resposta para a questão especial da composição foi o 

universalismo mereológico. Agora veremos como este se relaciona com a melhor resposta 

para a questão especial da mudança: se o essencialismo mereológico for verdadeiro, então 

qualquer mudança nas partes de um todo é suficiente para comprometer sua identidade. Mas o 

que acontece se nós formos universalistas? 

O universalismo mereológico parece ser uma saída bastante elegante para o problema 

da troca de partes em um todo. Ao adotarmos o universalismo, nós podemos ver que o 

problema da mudança mereológica se dissolve. Diante do essencialista, o universalista 

poderia dizer: “De fato, toda e qualquer mudança de partes é suficiente para comprometer a 

identidade de um todo. Mas um todo nunca muda de partes num sentido estrito. Um todo não 

pode trocar de partes nem pode perder ou ganhar partes. Enquanto as partes de um todo 

existirem, o todo existe e o mero rearranjo de partes não é suficiente para que ele deixe de 

existir.” E de fato podemos ver que isso é verdade. Suponha que eu perca um fio de cabelo. O 
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essencialista poderia afirmar que agora eu não sou mais o mesmo objeto visto que eu perdi 

uma de minhas partes constituintes. Mas se eu for um universalista eu poderia simplesmente 

responder que eu não perdi o fio de cabelo num sentido estrito da palavra. Eu simplesmente 

deixei de ser um todo conexo e me tornei um todo desconexo. O fio de cabelo ainda é parte de 

mim, ele simplesmente não está mais na minha cabeça. E isso ocorre de forma geral. 

Quantas tábuas do navio de Teseu eu preciso trocar para que ele deixe de ser o navio 

de Teseu? O essencialista diria: “uma”. O universalista diria: “não é possível trocar as tábuas 

do navio de Teseu num sentido estrito. O navio continua existindo enquanto as tábuas 

existirem”. Ao substituir uma tábua por outra, tudo o que se faz é gerar uma nova fusão 

mereológica, um objeto de fato distinto do navio original e que possui 99% das tábuas em 

comum com ele. Mas isso não faz com que o navio original deixe de existir. De maneira mais 

clara, se o universalismo mereológico for verdadeiro, tudo o que poderia existir (do ponto de 

vista da relação parte-todo) já existe, visto que todas as combinações possíveis de partes já 

estão dadas no instante em que temos os objetos básicos em nossa ontologia. As 

consequências desastrosas do essencialismo mereológico nunca acontecem porque a realidade 

é mereologicamente estática. 

É claro que ainda existem duas possibilidades capazes de “ativar”, digamos assim, as 

consequências desastrosas do essencialismo mereológico. Isso aconteceria nos casos de 

criação ex nihilo e aniquilação total de um objeto. Se de fato for possível
81

, então o 

essencialismo mereológico seria válido e nem mesmo o universalismo seria capaz de impedir 

que um objeto perdesse suas partes. Além disso, é preciso admitir que a saída, apesar de 

satisfatória do ponto de vista teórico, deixa muito a desejar do ponto de vista prático. O fato 

de o universalismo implicar que a realidade seja estática entra em conflito direto com o fato 

de que nós temos uma experiência clara de que há casos genuínos de mudança. Como 

compatibilizar estas duas posições? 

Um bom ponto de partida seria considerar as principais teorias da persistência 

contemporâneas. São elas endurantismo ou tridimensionalismo e perdurantismo ou 

tetradimensionalismo. De acordo com o tetradimensionalismo, objetos são entidades que 
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 Isto é, fisicamente possível, e não meramente possível do ponto de vista lógico. Criação ex nihilo e aniquilação 

total parecem logicamente possíveis, mas talvez não o sejam do ponto de vista físico. Desse modo, em todos os 

mundos possíveis nos quais as leis da física se aplicam estes fenômenos não ocorreriam. Porém, talvez a mera 

possibilidade lógica seja suficiente como contraexemplo e, nesse caso voltamos ao problema inicial: se há 

mundos nos quais criação ex nihilo e aniquilação total são possíveis, nem mesmo o universalismo poderia 

bloquear as consequências do essencialismo mereológico. 
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possuem quatro dimensões: as três dimensões espaciais com as quais estamos acostumados 

mais uma dimensão temporal. Desse modo, os objetos se estendem tanto pelo espaço quanto 

pelo tempo, eles possuem partes espaciais e partes temporais. Considere, por exemplo, uma 

xícara de café. Ela possui pelo menos duas partes espaciais: o corpo da xícara e sua alça. Se o 

tetradimensionalismo estiver correto, no entanto, ela possui também partes temporais, a saber, 

partes que correspondem à ontem e hoje. Então a xícara ontem e a xícara hoje não são a 

mesma xícara, e sim partes temporais de outro objeto, que podemos chamar de “a xícara em 

sua totalidade”. Podemos elaborar este exemplo numa analogia mais palatável: um filme é 

uma totalidade composta por vários instantes ou frames. Nenhum dos frames individuais é o 

filme, visto que este compreende a totalidade dos frames. Podemos dizer que cada frame é 

uma parte temporal do filme. Da mesma forma, esta xícara agora é uma parte temporal da 

xícara, assim como a xícara ontem também é. A xícara mesma é um objeto que não se faz 

completamente presente. Nós temos acesso completo às partes espaciais, mas não às partes 

temporais. 

Em oposição a esta teoria, o tridimensionalismo nega que objetos possuam partes 

temporais, afirmando que os objetos estão completamente presentes em cada instante em que 

eles existem. Daí o nome tridimensionalismo, visto que os objetos concretos só possuiriam as 

três dimensões espaciais: largura, altura e profundidade. 

Na medida em que admitimos a plausibilidade do essencialismo mereológico, o 

tetradimensionalismo parece ser a saída mais natural para explicar a mudança nos objetos 

concretos. O que nós experimentamos como mudança nada mais seria do que a sucessão de 

partes temporais. Cada parte é numericamente distinta da outra, de modo que elas mesmas 

não mudam. Nossa percepção da mudança seria tão real quanto a percepção de mudança 

gerada pela rápida sucessão de imagens estáticas num desenho animado. Porém, como o 

objeto enquanto tal é uma soma mereológica de partes espaciais e temporais, ele também é 

estático. 

Um apelo ao tetradimensionalismo parece se tornar ainda mais forte na medida em que 

o tridimensionalismo tenta resolver o problema da identidade ao longo do tempo relativizando 

propriedades a instantes. Então, por exemplo, um objeto não possuiria uma parte 

desqualificadamente, mas sim possuiria uma parte em t. Sendo assim, um carro possuiria 

determinado pneu em    e isso não seria contraditório com ele possuir outro pneu em   . O 

que não pode acontecer é ter e não ter o pneu em questão no mesmo intervalo de tempo. 

Porém, esta possibilidade é minada pelo paradoxo do crescimento em sua versão 
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temporalizada, de modo que nossa única alternativa restante parece ser de fato o 

tetradimensionalismo. E porque não aceitá-lo, afinal? 

Infelizmente, uma consideração precisa e exaustiva sobre as virtudes e os defeitos de 

ambas as teorias apresentadas acima seria praticamente impossível de ser dada, visto que a 

literatura sobre o tema é gigantesca. Existem diversas versões tanto do tetradimensionalismo 

quanto do tridimensionalismo e, portanto, diversos argumentos contra e a favor dos mesmos. 

Porém, considerações sobre parcimônia ontológica seriam bons pontos de partida. É fato que 

o tetradimensionalismo aumenta de forma gritante o número de entidades em nossa ontologia, 

afinal, cada objeto se divide em partes temporais e, portanto, devemos admitir no mínimo uma 

quantidade de objetos temporais equivalentes à instantes no tempo, dado que partes temporais 

podem possuir outras partes temporais (ex: esta xícara ontem ao meio dia é uma parte 

temporal desta xícara ontem). Fora isso, temos outros problemas que acabam se desviando 

para a filosofia do tempo: o tetradimensionalismo implica necessariamente numa visão 

eternalista do tempo ou é compatível com o presentismo e outras visões dinâmicas do 

mesmo? Sendo assim, parece que escolher pelo tridimensionalismo nos livraria da dor de 

cabeça por ter que resolver estes problemas. Mas se o tridimensionalismo é incompatível com 

o essencialismo, então como proceder? 

Novamente, considerações sobre a natureza da composição parecem ser bons guias 

para nossos questionamentos. Suponha que o tridimensionalismo seja a teoria mais correta 

sobre a persistência ao longo do tempo. O tridimensionalismo é neutro em relação a respostas 

para a questão especial da composição. A única coisa que esta teoria nos diz é que objetos, 

sejam lá quais os critérios para que eles existam, estão completamente presentes em cada 

instante em que eles existem. Agora, se adotarmos o universalismo, veremos que tomado em 

conjunto com o tridimensionalismo, teremos uma teoria muito próxima do 

tetradimensionalismo sem seu aspecto temporal. Poderíamos afirmar que as somas 

mereológicas são fixas visto que na medida em que as partes existem, a soma existe. E, no 

entanto, poderíamos dizer que a mudança é uma sucessão de partes espaciais. Os objetos estão 

espalhados pelo espaço de uma maneira muito mais radical do que imaginaríamos 

cotidianamente. Eu existo agora, mas ao sofrer um acidente e perder um braço, por exemplo, 

eu pareço mudar porque as partes que compunham meu braço estão espacialmente distantes 

de mim, apesar de não deixarem de fazer parte de mim. Na medida em que uma pessoa nasce, 

cresce e se desenvolve, ela parece ganhar e perder partes, mas na realidade, todas as partes já 

estavam lá, só estavam espacialmente dispersas. Se nós tivéssemos uma capacidade cognitiva 

ampliada de modo a poder observar todos os objetos do universo, nós veríamos que os objetos 
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são, de fato, estáticos. Não por serem objetos tetradimensionais, mas sim por serem objetos 

tridimensionais fixos. Conseguiríamos então obter alguns dos resultados do 

tetradimensionalismo sem postular uma dimensão adicional para tanto. Os objetos estariam 

completamente presentes em cada instante em que eles existem, e ainda assim espacialmente 

dispersos. 

É claro que mesmo esta solução ainda deixa muito a desejar e casos problemáticos 

poderiam ser facilmente gerados. Para citar alguns: as partes espaciais que compunham meu 

corpo há dez anos podem estar compondo outra pessoa atualmente, e, no entanto, eu e ela 

seríamos partes de uma única totalidade dispersa pelo mundo. Poderíamos atenuar a sensação 

de estranheza deste exemplo se pensarmos que ordinariamente nós aceitamos que as partes do 

pão que eu comerei daqui a pouco serão partes do meu corpo, de modo que a possibilidade de 

partes de uma totalidade estar compondo coisas distintas em tempos distintos não é assim tão 

problemática. Ainda assim, creio que dificilmente um cético seria convencido com isso. 

Outro problema gerado por esta posição se dá na medida em que nem toda mudança 

parece envolver troca, ganho ou perda de partes. Há também o problema do rearranjo de 

partes. Um ser humano não sobreviveria ao total rearranjo de suas partes, ainda que as partes 

continuem as mesmas e, sendo assim, o todo continue a ser o mesmo. Talvez a única resposta 

plausível para tal problema fuja do escopo da mereologia e envolva uma discussão sobre 

propriedades, etc. 

Seja como for, esta sugestão é apenas um indicativo de um caminho a ser 

desenvolvido, que por motivos de concisão e tempo, não poderá ser plenamente considerado 

no presente trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação tentou dar conta de alguns problemas bastante escorregadios no que 

tange à natureza dos objetos concretos. De fato, todas as teses defendidas foram exatamente 

aquelas que, prima facie, são totalmente incompatíveis com nosso discurso e nossas crenças 

ordinárias sobre os objetos que nos cercam. Vimos que o universalismo mereológico é a única 

forma de salvaguardar a existência de objetos compostos de maneira minimamente coerente, 

isto é, sem implicar nos resultados totalmente contraintuitivos do niilismo ou nos resultados 

contraditórios da tese de composição restrita. Em seguida tentamos entender a relação que as 

diversas partes estabelecem com o todo que elas compõem, de modo a defender a ideia 

bastante razoável de que uma totalidade não é nada a mais ou além do que suas partes 

tomadas coletivamente, embora mesmo esta posição incorra em conflitos com nossa melhor 

abordagem a respeito da relação de identidade, a saber, a Lei de Leibniz. Nossos esforços para 

contornar estes supostos conflitos não foram pequenos, e mesmo as melhores propostas nesse 

sentido são controversas, mas eles foram compensados na medida em que a aceitação da tese 

forte de composição como identidade se tornou uma ferramenta fundamental para motivar e 

justificar o essencialismo mereológico neste capítulo. Por fim, vimos que mais uma vez 

nossas crenças ordinárias a respeito da estrutura dos objetos concretos nos levaram a 

problemas sérios no que diz respeito ao problema da mudança de partes em um todo. Tanto o 

integralismo mereológico quanto o inessencialismo mereológico se mostraram respostas 

insuficientes ao que chamei de questão especial da mudança, de modo que o essencialismo se 

tornou o único caminho viável, principalmente após aplicarmos os resultados obtidos no 

segundo capítulo e também termos considerado o paradoxo do crescimento e da amputação. 

Na melhor das hipóteses, o caráter do presente trabalho se tornou hipotético: se o 

universalismo for a melhor resposta à questão especial da composição e se o essencialismo for 

a melhor resposta à questão especial da mudança, então a aceitação destas duas teses nos leva 

a tais e tais resultados. Vimos que o universalismo bloqueia as consequências desastrosas do 

essencialismo e que em muitos casos é capaz de explicar porque temos a forte intuição de que 

os objetos mudam ou trocam de partes, apesar de na realidade as fusões serem 

mereologicamente estáticas. Mesmo assim, esta versão universalista do tridimensionalismo 

não é capaz de dar conta de todo o tipo de mudança, e isto pode ser um indício de que uma 

análise que dependa exclusivamente da relação parte-todo seja insuficiente para dar conta da 

natureza dos objetos que povoam a realidade. 
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