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RESUMO  

 

O universalismo e o tetradimensionalismo são teses muito populares na 

metafísica. Embora tais teses sejam contraintuitivas, seus proponentes afirmam ter boas 

razões para aceitá-las. Primeiramente, as duas teses parecem fornecer respostas a alguns 

puzzles de composição, tais como: o navio de Teseu, a estátua e a argila, e o argumento 

Descartes-menos. Outra razão para adotar essas teses é o chamado argumento da vagueza. 

Tal argumento, desenvolvido por Lewis (1986) e aperfeiçoado por Sider (1997), busca 

mostrar que se o universalismo é falso, então a composição pode ser vaga. A consequência 

é que, em alguns casos, a existência pode ser vaga. Ambos, Lewis e Sider, concluem que o 

universalismo é verdadeiro. De acordo com Sider, esse argumento pode ser expandido para 

fusões diacrônicas, implicando, assim, o tetradimensionalismo. Este texto tem como 

objetivo: i) apresentar as principais teorias sobre composição e persistência; ii) defender 

que os puzzles de identidade diacrônica, bem como o argumento da vagueza, falham em 

apresentar boas razões para adotar o tetradimensionalismo. 

 

Palavras-chave: Composição. Persistência. Universalismo. Tetradimensionalismo. 

Vagueza. 
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ABSTRACT 

  

Universalism and four-dimensionalism are very popular theses in 

metaphysics. Even though these theses are counterintuitive, their proponents claim to have 

good reasons to accept them. First of all, both theses seem to provide answers to some 

composition puzzles, such as: the ship of Theseus, the statue and the clay, and the 

Descartes-minus argument. Another reason to adopt such theses is the so-called argument 

from vagueness. The argument, developed by Lewis (1986) and improved by Sider (1997), 

seeks to show that if universalism is false, then composition can be vague. The 

consequence is that in some cases existence can be vague. Both Lewis and Sider conclude 

that universalism is true. According to Sider, this argument can be extended to diachronic 

fusions and thus implying four-dimensionalism. This text aims at: i) presenting the main 

theories about composition and persistence; ii) defending that diachronic identity puzzles, 

as well as the argument from vagueness, fail to present good reasons to adopt four-

dimensionalism. 

 

Keywords: Composition. Persistence. Universalism. Four-dimensionalism. Vagueness. 
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INTRODUÇÃO 

 

O universalismo e o tetradimensionalismo são duas teses muito difundidas 

entre os filósofos contemporâneos, embora sejam bastante controversas e contra intuitivas. 

O universalismo é a tese de que qualquer soma de objetos gera um novo objeto. Já o 

tetradimensionalismo é a ideia de que os objetos ordinários devem ser entendidos como 

“vermes” espaço-temporais. Cada período de existência do objeto é tido como uma parte 

temporal e, neste sentido, os objetos são somas mereológicas de suas partes temporais. 

Estas duas teses são representantes de dois problemas metafísicos. O universalismo é uma 

posição frente ao problema da composição, enquanto que o tetradimensionalismo é uma 

resposta ao chamado problema da persistência dos objetos ao longo do tempo. Estes dois 

problemas estão intimamente ligados. Como veremos ao longo desta dissertação, em 

alguns casos, a solução para o problema da composição pode nos dar a solução para o 

problema da persistência. A esse respeito, temos o argumento da vagueza. O argumento foi 

inicialmente desenvolvido por Lewis (1986) e depois, reformulado por Sider (1997). A 

ideia é a de que se houvesse algum critério para a composição, então a composição seria 

vaga. A consequência disso é que a existência de alguns objetos seria vaga. A conclusão de 

Lewis/Sider é a de que não pode haver um critério de composição e, portanto, o 

universalismo seria verdadeiro. Sider estende este argumento para fusões diacrônicas. Do 

mesmo modo, se houvesse um critério para fusões diacrônicas, então haveria vagueza na 

composição. Isto, somado à tese da localização temporal, implicaria o 

tetradimensionalismo.  

Nesta dissertação, meu objetivo é: i) apresentar as principais teorias acerca 

do problema da composição e da persistência; e ii) defender que os puzzles de identidade 

diacrônica, bem como o argumento da vagueza, não nos dão razões suficientes para a 

adoção do tetradimensionalismo.   

No primeiro capítulo, vou discutir o problema da composição. Começo 

fazendo uma introdução ao problema, apontando para as várias questões que compreendem 

o campo da composição (coisas como: qual a relação das partes com o todo? As partes são 

essenciais para o todo? Algumas somas de objetos compõem um objeto e outras não? O 

que é preciso para termos um objeto composto unificado?, etc.). Na seção 1.2, me dedico a 

esta última questão, que é a versão prática daquilo que foi denominado por van Inwagen 

(1995) de questão especial da composição. A ideia é tentar identificar em que 



12 

 

circunstâncias coisas compõem outra coisa. As respostas possíveis para esta questão são 

discutidas na seção 1.3. Nas seções 1.3.1 e 1.3.2, trato das respostas mais radicais, a saber: 

o universalismo e o nihilismo. O universalismo já foi apresentado aqui. Nesta seção 

apresentarei o argumento da vagueza, nas versões de Lewis e de Sider. O nihilismo é a 

posição diametralmente oposta, que diz que não existem objetos compostos. Estas duas 

teses são pouco intuitivas, mas possuem a vantagem de evitar a vagueza na composição. 

Na seção 1.3.3, apresento três respostas moderadas à questão especial da composição: o 

contato, a junção e o organicismo mereológico. Os dois primeiros são critérios de 

composição mais próximos das noções do senso comum acerca dos objetos ordinários 

(aquilo que Lewis (1986) chamou de desiderata intuitivos). Já o organicismo mereológico 

é um critério que considera apenas os organismos como objetos compostos. Meu objetivo 

neste capítulo será apresentar os pontos positivos e negativos de cada uma destas teorias, 

bem como mostrar como o problema da vagueza ocupa um lugar central nesta discussão.  

No segundo capítulo, me dedico ao problema da persistência dos objetos ao 

longo do tempo. Começo expondo o problema na seção 2.1. O problema da persistência 

pode ser investigado em pelo menos duas maneiras: pelo viés da mudança de propriedades 

ou tendo em vista a mudança de partes que os objetos podem sofrer. Na seção 2.2, 

apresento o problema da mudança de propriedades. A ideia é: como é possível 

compatibilizar o fato dos objetos mudarem de propriedades ao longo do tempo com a lei de 

Leibniz. Além do tetradimensionalismo, temos três propostas tridimensionalistas para o 

problema: o essencialismo mereológico, a indexação do tempo à propriedade e o 

adverbialismo. Estas posições serão vistas com detalhes na seção 2.2.1. A proposta 

tetradimensionalista para o problema da mudança de propriedades será discutida na seção 

2.2.3. Antes, na seção 2.2.2, será feita uma apresentação mais profunda do que pode ser 

chamado de doutrina das partes temporais.  

Ainda no capítulo 2, irei tratar o problema da mudança de partes dos 

objetos. O problema é similar ao discutido na seção 2.2, mas agora queremos investigar a 

incompatibilidade entre a mudança de partes e a lei de Leibniz. Do mesmo modo, temos 

respostas tridimensionalistas e tetradimensionalistas para o problema. Na seção 2.3.1, eu 

apresento algumas propostas tridimensionalistas e tetradimensionalistas para alguns 

puzzles da composição, a saber: o navio de Teseu e a Estátua e a Argila. Na sequência, na 

seção 2.3.2, será dada uma atenção especial ao argumento do Descartes-menos. No final do 

capítulo, irei apresentar a crítica de Thomson (1999) ao tetradimensionalismo, bem como 
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tentar mostrar que o tetradimensionalismo está comprometido como uma espécie de 

essencialismo espaço-temporal.  

No último capítulo desta dissertação, abordarei a relação entre o 

tetradimensionalismo e o problema da vagueza. Na seção 3.1, exponho o argumento da 

vagueza na sua versão temporalizada de Sider. Segundo ele, este argumento nos levaria ao 

tetradimensionalismo. Em 3.2, apresento uma série de críticas ao argumento da vagueza 

em sua versão temporalizada e não temporalizada. Na seção 3.2.5, apresento minha própria 

crítica ao argumento da vagueza e o estendo para a versão temporalizada do argumento. 

Minha proposta é a de que é possível desenvolver critérios precisos de composição e com 

isso, busco negar a premissa do argumento de Sider que diz que não pode haver cortes 

precisos em séries de sorites. Meu objetivo, neste último capítulo, é mostrar que o 

argumento da vagueza não nos dá razões suficientes para aceitarmos o 

tetradimensionalismo.   
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1 O PROBLEMA DA COMPOSIÇÃO  

 

1.1 O que é o problema da composição? 

 

Aparentemente, estamos cercados de objetos compostos: navios, televisores, 

computadores, telefones, garfos, facas, etc. Estes objetos possuem partes. Por exemplo, um 

navio pode ter como partes uma proa, um mastro, um leme, uma vela, etc. Mesmo coisas 

como garfos e facas, que a princípio poderiam ser vistas como objetos inteiriços, podem 

ser divididas em partes (estou pensando aqui naqueles garfos e facas feitos inteiramente de 

metal). Podemos falar do cabo ou da ponta da faca. Na verdade, uma vez que haja alguma 

extensão espacial para um objeto, pode-se dividí-lo em partes. Por exemplo, podemos falar 

da parte inferior ou superior de uma torre. Damos o nome de mereologia ao estudo das 

partes em relação ao todo.  

Parece relativamente claro dizer quais são as partes destes objetos 

cotidianos e estas partes parecem determinar o que é o objeto como um todo. Meu 

computador possui teclas, tela, disco rígido, etc. e quando eu me refiro a ele, estou me 

referindo a todas estas coisas juntas. No entanto, quando analisamos tais objetos de 

maneira mais cuidadosa, nos deparamos com várias questões que envolvem composição. 

Por exemplo, podemos nos perguntar se algumas partes destes objetos são mais 

importantes do que outras, ou seja, se os objetos possuem partes essenciais. O motor de um 

carro é de extrema importância para o seu funcionamento. Sem um motor, o carro não 

anda. Mas a princípio, não parece ser uma parte essencial do carro, uma vez que nós 

podemos trocá-lo. O cérebro de uma pessoa, por sua vez, parece ser uma parte de natureza 

distinta. Um homem pode perder seus braços, pernas, mas não parece poder perder ou 

substituir o seu cérebro. O cérebro parece ser uma parte essencial de uma pessoa
1
. Uma 

posição bastante radical a esse respeito é o essencialismo mereológico, que é a tese de que 

todas as partes são essenciais para o todo
2
. 

Outra questão interessante diz respeito ao ordenamento destas partes. A 

disposição espacial destas partes tem alguma relevância para a formação de um todo? Uma 

mesma soma de partes pode compor ou não compor um objeto de acordo com a sua 

                                                 
1
 É claro que isto pode ser apenas aparente. É possível imaginar que em um futuro, com uma medicina mais 

avançada, seja possível fazer transplantes cerebrais de um modo que a identidade do indivíduo seja 

preservada.   
2 O essencialismo mereológico será discutido com mais detalhes na segunda parte desta dissertação, quando 

estivermos falando do problema da persistência.  
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disposição espacial? Alguém poderia defender que uma determinada soma de partes forma 

um navio, quando estas partes estão juntas no oceano. E defender que estas mesmas partes 

não formam um objeto, quando estão jogadas em um armazém. Segundo o senso comum, 

isto parece fazer diferença. Principalmente se pensarmos que estas partes podem estar em 

regiões do espaço muito distantes umas das outras. Por exemplo, um leme no Rio de 

Janeiro, um mastro em São Paulo, uma vela em Londrina, etc. Dificilmente assumiríamos 

que coisas tão desconexas formam algum objeto. Mas se olharmos para os objetos 

cotidianos em um nível microscópico, constatamos que os objetos são todos compostos, 

em última análise, por moléculas e átomos e moléculas e átomos são objetos desconexos 

(scattered objects). Esta intuição do senso comum nos levaria à ideia de que a maior parte 

dos objetos cotidianos não são objetos genuínos.  

Todos estes exemplos acima citados (e poderíamos levantar mais) nos 

mostram que existe uma série de questões acerca da composição dos objetos ordinários: 

qual a relação das partes com o todo? As partes são essenciais para o todo? Algumas somas 

de objetos compõem um objeto e outras não? O que é preciso para termos um objeto 

composto unificado?, etc. Esta última, é a forma prática daquilo que van Inwagen (1995) 

chamou de questão especial da composição e a esta questão que iremos nos dedicar nesta 

parte do trabalho. Este pergunta vem sendo debatida com muita frequência na literatura 

atual acerca composição e a ideia é perguntarmos sobre a composição sem assumirmos 

objetos compostos de saída. Irei apresentar as principais respostas a essa pergunta, 

levantando os pontos fortes e fracos de cada posição. Antes, vejamos mais de perto em que 

consiste a questão especial da composição.  

 

1.2 A questão especial da composição 

  

Em “Material Beings”, van Inwagen identifica dois grandes problemas 

relacionados à composição. É o que ele chama de questão geral da composição e questão 

especial da composição. A questão geral pergunta sobre a relação que se dá entre o todo e 

os objetos (partes) que o compõe (dita de outro modo é uma pergunta sobre: em que 

consiste a composição?). A questão especial da composição pode ser entendida como: em 

que circunstâncias uma coisa é uma parte (própria)
3
 de alguma outra coisa? O autor se 

                                                 
3 Em mereologia costuma-se fazer uma distinção entre as relações “ser parte própria de” e “ser parte 

imprópria de”. A primeira, diz respeito ao nosso uso cotidiano do termo “ser parte de” (por exemplo, um 
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concentra nesta última.  

Para van Inwagen (1995, p.21), esta é uma maneira enganosa de formular a 

questão, na medida em que sugere que existe um par de objetos que satisfaz o predicado “x 

é uma parte própria de y”. Para ele, quando falamos que “uma tábua é uma parte própria de 

um navio”, os objetos relacionados aqui (uma tábua e um navio) são de natureza bastante 

distinta. Haveria um grande valor heurístico em começarmos pelos objetos mais simples 

(tábuas), deixando de lado os mais complexos (navios).  

Uma melhor formulação para a questão especial da composição seria: em 

que circunstâncias x compõe y? (por exemplo: em que circunstâncias uma tábua compõe 

um navio?). Quando perguntamos desta maneira, perguntamos sobre uma relação mútua 

que se dá entre objetos do mesmo tipo (entre átomos, entre tábuas, etc.). Deveríamos nos 

perguntar sobre quais condições uma pluralidade (um agregado, um grupo, uma 

multiplicidade, etc.) de objetos deve satisfazer para compor alguma coisa.  

Mas van Inwagen ainda não está satisfeito com esta formulação. O 

problema está no uso de substantivos como “agregado”. Se tomarmos tais termos como 

substantivos, temos a tentação de nos perguntar sobre quais propriedades possuem estes 

agregados ou quais são as suas condições de identidade. Também não podemos, diz ele, 

utilizar o termo “conjunto” no lugar destes substantivos de coletividade, na medida em que 

um conjunto é uma coisa abstrata e sua existência não depende das relações entre os seus 

membros. Na verdade, o conjunto por si só não compartilha uma relação com seus 

membros. 

Para van Inwagen (1995. p.23), o que precisamos são apenas de expressões 

de referência plural ligadas a variáveis poliádicas ou predicados poliádicos indefinidos. 

Podemos simplesmente dizer: “as tábuas no porto compõem um navio”. Uma expressão de 

referência é uma expressão cuja função é identificar um determinado objeto (coisa, ser, 

evento, etc.). Uma expressão de referência plural é uma expressão de referência que tem 

como referente mais de um objeto. Alguns exemplos são: “os membros da faculdade”, 

“meus amigos próximos”, “Tom, Dick e Harry”, etc. Já as variáveis poliádicas ou 

predicados poliádicos indefinidos são coisas como: “estão em minoria”, “estão carregando 

uma tábua”, etc. Segundo van Inwagen, quando juntamos estas duas coisas (por exemplo: 

“Tom, Dick e Harry estão carregando uma tábua”) temos tudo o que precisamos para falar 

                                                                                                                                                    
mastro é uma parte própria de um navio), enquanto que a segunda inclui também a identidade (dizemos que o 

navio é ele próprio uma parte imprópria do navio).  
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de composição. 

A grande vantagem desta abordagem é que alguns predicados poliádicos 

variáveis expressam um estado ou atividade que pode ser desempenhada por apenas um 

objeto (um homem observando três homens carregando uma tábua pode dizer “eu posso 

carregá-la sozinho”). Além disso, embora as expressões de referência plural normalmente 

carreguem uma implicatura conversacional de que tais expressões referem-se a mais de 

uma coisa, a proposição expressa por uma sentença que contém uma expressão de 

referência plural pode ser verdadeira ainda que tal expressão refira-se a apenas uma coisa. 

Como afirma van Inwagen: “uma expressão de referência plural refere-se a objetos que 

satisfazem certa condição e às vezes esta será uma condição que pode ser satisfeita por um 

único objeto” (van Inwagen, 1995, p.24). 

Um exemplo apresentado por ele pode deixar isto mais claro. Vamos 

considerar a seguinte frase: “os meus aliados estão em minoria”. Supondo que eu tenha um 

aliado e seis adversários, a frase deve ser considerada verdadeira, ainda que a expressão 

“os meus aliados” tenha apenas um referente. As sentenças que envolvem os termos “ser 

parte de” ou “compõe x” devem receber o mesmo tratamento. A expressão “as tábuas no 

porto” na frase “as tábuas no porto compõem um navio” deve ser entendida como uma 

expressão de referência plural (e não como um agregado ou um conjunto de objetos).   

O ponto de van Inwagen é que, ao juntarmos expressões de referência plural 

a predicados poliádicos indefinidos, nós encontramos uma forma de falar de maneira geral 

sobre objetos sem nos comprometer com a coletividade deles. Assim, o autor defende que 

uma formulação mais precisa da questão especial da composição é a seguinte: quando é 

verdade que “existe um y tal que os xs compõem y”
4
? Ou de maneira menos formal: em 

que circunstâncias coisas compõem alguma coisa?  

Para van Inwagen (1995, p.30), é instrutivo entender a questão especial da 

composição como se fosse prática, ao invés de teórica. Suponhamos que alguém tenha 

certos objetos (os xs) a sua disposição: o que ele teria que fazer (o que ele poderia fazer) 

para ter os xs compondo y?” A questão especial da composição entendida nesta forma 

prática tem a vantagem de concentrar nossas atenções nos xs e em suas relações para 

formar um todo. Quando perguntamos “em virtude de que estas n tábuas compõem este 

navio?”, temos uma pergunta sobre n + 1 objetos. Quando perguntamos “o que precisamos 

fazer para ter estas n tábuas compondo algo?”, temos uma pergunta sobre n objetos 

                                                 
4 O “y” significa o objeto composto, enquanto que os “xs” representam expressões de referência plural. 
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similares. 

A partir de agora, quando estivermos falando do problema da composição, 

temos em mente a questão especial da composição. Quais são as possíveis respostas para 

esta questão?  

 

1.3 Respostas à questão especial da composição 

 

Em que circunstâncias coisas compõem alguma coisa? As principais 

posições acerca da questão especial da composição são: o universalismo, a composição 

restrita e o nihilismo. Para os universalistas, a resposta é em quaisquer circunstâncias 

(qualquer soma de objetos gera um novo objeto). Para eles, a soma mereológica do meu 

computador mais os meus óculos é um objeto tão genuíno quanto os demais objetos 

cotidianos. Os defensores da composição restrita, por sua vez, dirão que a resposta é em 

algumas circunstâncias. Eles parecem estar mais próximos da visão do senso comum 

acerca dos objetos ordinários. Para eles, normalmente, existem, barcos, carros, aviões, 

bicicletas, mas nem toda soma de objetos gera um novo objeto. Neste sentido, eles 

precisam estabelecer algum critério de composição (aquilo que Lewis (1986, p.212) 

chamou de desiderata intuitivos para a composição. Coisas como: homogeneidade 

qualitativa, proximidade espacial, unidade da ação, abrangência da relação causal, etc.)
5
.  

Já os nihilistas dirão que em nenhuma circunstância coisas compõem outra coisa. Para eles, 

nem mesmo os objetos ordinários existem. Só existem átomos mereológicos.  

Nas próximas seções, irei apresentar de maneira mais detalhada estas três 

posições, começando pelo universalismo.  

 

1.3.1 Universalismo 

 

O universalismo (também chamado de composição irrestrita, ou ainda, 

irrestritivismo) é a tese de que: qualquer soma de objetos forma um objeto unificado. Se 

existe o meu computador e existem meus óculos, automaticamente existe um objeto que é 

a fusão destes dois objetos. Como afirma Lewis (1986, p. 211), sempre que existem 

                                                 
5
 Como veremos na seção 1.3.3.3, nem todo critério de restrição à composição precisa estar em conformidade 

com estes desiderata intuitivos. Do mesmo modo, nem todo defensor da composição restrita precisa aceitar a 

existência destes objetos do senso comum. O organicismo mereológico de van Inwagen (1995) é um exemplo 

disso. Para ele, apenas organismos são objetos compostos.   
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algumas coisas, não importa quão discrepantes e não relacionadas estas coisas sejam, 

existe alguma coisa composta exatamente daquelas coisas. De maneira formal:  

 

“Necessariamente, para qualquer xs não sobrepostos, existe um y que é composto por estes 

xs” (Markosian, 2008, p.4). 

  

Ou de maneira prática:  

 

“É impossível para alguém produzir algo que é tal que os xs o compõem, porque, 

necessariamente (se os xs são disjuntos), algo é tal que os xs o compõem” (Van Inwagen, 

1995, p.74). 

A consequência disso é que os universalistas precisam aceitar em sua 

ontologia uma quantidade imensa de objetos que nós não estamos acostumados a lidar em 

nosso dia-a-dia. Por exemplo, teríamos que aceitar a existência de um objeto formado pelo 

meu nariz e a torre Eiffel. Mas este objeto é bastante estranho. Para começar, suas partes 

estão localizados em regiões do espaço bastante distantes. A torre Eiffel é um símbolo da 

cidade de Paris, enquanto que meu nariz está localizado, agora, em uma pequena cidade do 

interior do Brasil. Estas duas coisas também parecem ser totalmente independentes. 

Quando eu movo o meu nariz, eu não movo a torre Eiffel conjuntamente. Do mesmo 

modo, não parece haver qualquer relação causal direta entre estas duas partes. Os 

defensores do universalismo sustentam que estes objetos são tão genuínos quanto 

quaisquer outros objetos do nosso cotidiano. Mas qual a motivação para aceitarmos este 

tipo de doutrina? 

A resposta, segundo Lewis, está nos desiderata intuitivos e na aparente 

vagueza atrelada a eles. A ideia é que, quando usamos alguns destes desiderata intuitivos 

como critério para a composição, temos como consequência objetos cuja existência é vaga. 

É o chamado argumento da vagueza:  

 
(1) Se a composição restrita é verdadeira, então pode ser vago se a composição 

ocorre. 

(2) Não pode ser vago se a composição ocorre. 

Portanto, 

(3) A composição restrita é falsa. 

(4) A composição ocorre. 

Portanto, 
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(5) O universalismo é verdadeiro (Smith, 2006, p.358)
6
. 

 

A primeira premissa nos diz que se tomarmos os desiderata intuitivos para a 

composição, pode ser impossível determinar se estamos diante de um objeto composto ou 

não. Tomemos o desideratum: proximidade espacial. Parece claro afirmar que o meu nariz 

e a torre Eiffell não estão próximos espacialmente. Mas e quanto aos meus óculos ao lado 

do meu computador? Tais objetos estão próximos o suficiente para constituírem um objeto 

unificado? Ou se analisarmos em um nível microscópico. O meu computador é formado 

por átomos. Como já discutimos anteriormente, os átomos são objetos desconexos. Este 

espaço entre os átomos que compõem o meu computador é o suficiente para dizermos que 

não estamos diante de um objeto composto unificado? O que Lewis está defendendo é que 

se adotarmos quaisquer um destes desiderata intuitivos como critérios para a composição, 

somos obrigados a aceitar algum tipo de vagueza na composição.  

Mas, segundo Lewis (1986, p.212), a composição não pode ser vaga. Para 

ele, a única explicação inteligível da vagueza reside em nosso pensamento e em nossa 

linguagem. A vagueza é uma indecisão semântica. Se não sabemos ao certo onde começa e 

termina um determinado deserto isto é devido ao fato de que ninguém se deu ao trabalho 

de determinar de maneira oficial quais são estes limites. Mas nem toda linguagem é vaga. 

Como afirma Lewis, os operadores vero-funcionais não podem ser vagos. Também não 

podem ser, termos como: “identidade”, “diferença” e “sobreposição”. A relação “ser parte 

de” estaria nesta parte da linguagem.  

Se a composição restrita requer um critério vago para a composição e se a 

composição não pode ser vaga, então a tese da composição restrita é falsa. Tudo isto 

somado ao fato de que a composição realmente ocorre (negação do nihilismo), então 

teríamo a verdade do universalismo.  

Sider (1997, 2002) apresenta uma versão mais refinada do argumento da 

vagueza: 

(A1) Se não é o caso que toda classe tem uma fusão (universalismo), então tem de 

haver um par de casos conectados por uma série contínua tal que em um, a 

composição ocorre, mas em outro, a composição não ocorre.  

(A2) Em nenhuma série contínua há um corte preciso de quando a composição 

ocorre.  

(A3) Em qualquer caso de composição, ou a composição definitivamente ocorre ou 

definitivamente não ocorre.   

(A4) Portanto, toda classe tem uma fusão (universalismo). 

 

                                                 
6 A versão original do argumento é apresentada por Lewis em seu livro On The plurality of worlds, de 1986.  
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A primeira premissa pode ser entendida do seguinte modo: imaginemos um 

caso C1 em que a composição definitivamente ocorre (por exemplo, um navio). Agora 

pegamos um caso C2 em que o navio foi destruído e as tábuas que o formavam estão agora 

sendo utilizadas como lenha. Alguns diriam que em C2 não há definitivamente 

composição. É possível imaginar uma série finita de casos conectando C1 e C2. Por 

exemplo: um caso inicial em que o navio é composto pelas tábuas A, B e C, um caso 

posterior em que B é substituída pela tábua D até um caso em que o navio é destruído e 

suas tábuas são utilizadas como lenha. Mas em uma série deste tipo, cada caso é 

extremamente similar ao seu imediato. Imaginemos que estamos retirando átomos deste 

navio. Em que momento pode-se dizer que não estamos mais diante de um objeto 

composto? É plausível imaginar que se há algum critério para a composição, então tem de 

haver, numa série contínua deste tipo, um par de casos tal que em um caso a composição 

ocorre e em outro não ocorre.  

A segunda premissa fala de um corte preciso (sharp cut-off) em uma série 

contínua. Segundo Sider (2002, p.123), um corte preciso em uma série contínua é um par 

de casos adjacentes nesta série tal que em um a composição definitivamente ocorre, mas 

em outro a composição definitivamente não ocorre. Para ele, tal coisa não existe, pois, 

como já foi dito, ao incluir mais e mais membros em uma série contínua, os membros 

adjacentes podem se tornar muito similares uns dos outros. Neste sentido, aceitar um corte 

preciso envolveria dizer, por exemplo, que embora certas partículas definitivamente 

compõem um objeto, se uma destas partículas estivesse 0,0000001 nanômetros deslocada, 

então aquelas partículas falhariam em compor um objeto. Isto seria admitir que o reino do 

macroscópico é, em algum sentido, autônomo do microscópico. Segundo ele, parece haver 

alguma coisa metafisicamente arbitrária em um corte preciso em uma série contínua de 

casos de composição.   

A última premissa parece ser a mais controversa. Ela afirma que em 

qualquer caso de composição, ou a composição definitivamente ocorre ou definitivamente 

não ocorre. Como já vimos, Lewis (1986) sustenta A3 com base em uma teoria linguística 

da vagueza. Por exemplo, ser careca é um predicado vago porque ninguém definiu quais 

são as precisificações
7
 para tal termo (algo do tipo: não ter mais do que n fios de cabelo). 

Para Sider, o problema é que também poderíamos ter múltiplas precisificações para termos 

                                                 
7
 O termo “precisificação” (precisification) é entendido aqui como: os significados candidatos para uma 

determinada expressão.  
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como “ser parte de”. Felizmente, A3 pode ser defendida sem fazer qualquer menção à 

relação “ser parte de”, pois se é vago se uma certa classe tem uma fusão, então é vago 

quantos objetos concretos existem.  

Sider (2002, p.127) começa por definir o termo “concreto” como um termo 

semanticamente determinado que significa: não abstrato. Um objeto abstrato é definido de 

maneira estipulativa por uma lista de predicados semanticamente determinados (conjuntos 

de classes, números, etc.). O argumento a favor de A3 é desenvolvido do seguinte modo: 

suponhamos por reductio que pode ser vago se uma dada classe tem uma fusão. Agora 

vamos imaginar uma contagem dos objetos concretos do mundo. Poderíamos incluir todos 

os objetos da classe em questão, mas seria indeterminado se incluiríamos a fusão da classe. 

Se A3 pode ser violada, então pode ser violada em um mundo finito. Isto significaria que 

uma sentença numérica (algo do tipo: “existe exatamente n objetos concretos, para um n 

finito”) é indeterminada. Mas sentenças numéricas contêm apenas termos lógicos e, 

portanto, não podem ser indeterminadas. Uma boa ilustração desta defesa de Sider para a 

terceira premissa é apresentada por Noonan (2010, p.670). Vamos imaginar um mundo que 

contenha apenas dois objetos concretos simples (a e b) relacionados de um modo que seja 

indeterminado se há uma fusão. Podemos descrever este mundo pelas seguintes sentenças:  

 

É verdadeiro de maneira determinada que a não é idêntico a b.  

É verdadeiro de maneira determinada que a é concreto. 

É verdadeiro de maneira determinada que b é concreto. 

É verdadeiro de maneira determinada que existem no máximo três coisas concretas.  

É verdadeiro de maneira determinada que se a fusão de a e b existe, ela não é 

idêntica a a. 

É verdadeiro de maneira determinada que se a fusão de a e b existe, ela não é 

idêntica a b. 

É verdadeiro de maneira determinada que se a fusão de a e b existe, ela é uma coisa 

concreta. 

É indeterminado se a fusão de a e b existe.  

 

Disso segue-se que é indeterminado se exatamente três objetos concretos 

existem (o que significaria que uma sentença numérica é indeterminada). Em suma, Sider 

alega que se a composição é vaga então envolve a existência de sentenças numéricas 

vagas, mas isto nos levaria a aceitar que sentenças numéricas podem ter múltiplas 

precisificações admissíveis, o que parece ser inaceitável. Se conseguirmos sustentar as 

premissas A1, A2 e A3, somos obrigados a aceitar a conclusão A4, que diz que toda classe 

tem uma fusão. Somos obrigados a aceitar o universalismo.  

O argumento da vagueza e suas críticas serão discutidos com mais detalhes 
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na terceira parte desta dissertação. Por ora, podemos dizer que a tese do universalismo 

possui muitas vantagens. Como afirma Markosian (2008, p.4), a primeira delas é ser 

assumida pelos pioneiros da mereologia (a tese do universalismo é representada pelo 

axioma da composição irrestrita da mereologia extensional clássica). Além disso, é uma 

teoria simples e elegante. Outro ponto a seu favor é que, ao aceitar uma vasta gama de 

objetos compostos, o universalista pode lidar facilmente com objetos desconexos. Se ele 

aceita um objeto composto pelo meu nariz e a torre Eiffel, o fato de os objetos ordinários 

serem formados por moléculas e átomos e o fato dessas moléculas e átomos serem objetos 

desconexos, não gera um problema adicional para o universalista. Por fim e mais 

importante, o universalismo apresenta uma resposta à questão especial da composição 

compatível com a ideia de que não pode haver vagueza genuína.   

Os pontos negativos são: primeiro, a quantidade de objetos que temos que 

aceitar em nossa ontologia. Objetos como a soma mereológica do meu nariz mais a torre 

Eiffel são contra intuitivos. Neste sentido, o universalismo implica uma revisão de nossas 

noções acerca dos objetos cotidianos. Além disso, como veremos mais a frente, o 

universalismo parece implicar o tetradimensionalismo. Isto não é um problema em si, mas 

se tivermos bons motivos para defendermos o tridimensionalismo, então temos bons 

motivos para negarmos o universalismo.  

Vejamos agora algumas respostas alternativas à questão especial da 

composição. Começando pelo nihilismo.  

 

1.3.2 Nihilismo 

 

O nihilismo é uma posição diametralmente oposta ao universalismo. Para 

seus defensores, não existem objetos compostos. Não existem navios, televisores, 

computadores, telefones, etc. De maneira formal, é a tese de que:  

 

“(existe um y tal que os xs compõem y) se e somente se existe apenas um dos xs (van 

Inwagen, 1995, p.73)”. 

 

Na versão prática da questão especial da composição, a resposta nihilista é 

de que:  
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“É impossível alguém produzir algo que é tal que os xs o compõem, porque, 

necessariamente (se os xs são dois ou mais), nada é tal que os xs o compõem” (van 

Inwagen, 1995, p.72). 

Um nihilista comprometido com a física atual diria que o mundo físico é 

constituído inteiramente por quarks, léptons, bósons, etc. Já um nihilista que não quer se 

comprometer com tais categorias, diria apenas que não existem objetos materiais 

compostos. Existem átomos mereológicos (objetos sem partes próprias) ou objetos físicos 

simples (objetos que embora simples, pertencem ao campo da matéria física). 

Assim como no caso do universalismo, a grande vantagem do nihilismo é 

ser uma teoria simples, elegante e que evita a vagueza na composição. Nós não temos 

casos vagos de composição justamente por não existir objetos compostos. Como veremos 

na próxima parte desta dissertação, o nihilismo pode também ter a vantagem de lidar com 

alguns paradoxos da constituição, bem como gerar uma solução para o problema da 

persistência.  

Mas esta posição também possui problemas. Como afirmam Rosen & Dorr 

(2000, p.10), que são defensores do nihilismo, esta resposta à questão especial da 

composição tem como principal inconveniente o fato de negar a existência de entidades 

que o senso comum parece afirmar com total confiança. A consequência disso é a falsidade 

generalizada de nosso discurso cotidiano acerca dos objetos. Por exemplo, à luz da tese 

nihilista, quando dizemos algo como “existem seis casas na minha rua feitas de tijolos” 

estaríamos dizendo algo falso. A rigor, não existiriam casas, nem tijolos. O problema é que 

nós frequentemente dizemos frases acerca dos objetos compostos e atribuímos verdade ou 

falsidade a elas, isto certamente tem alguma relevância. Por exemplo, poderia ser o caso de 

que a frase “existem seis casas na minha rua feitas de tijolos” é verdadeira, enquanto que a 

frase “existem cinco casas na minha rua feitas de tijolos” é falsa. Como o nihilista pode 

diferenciar estes dois casos?  

Segundo Rosen & Dorr (2000, p.), negar a existência de objetos compostos 

não significa negar que estes átomos mereológicos possam estar em contato, possam exibir 

um comportamento distinto do que eles teriam se estivessem separados, etc. Podemos dizer 

que determinados átomos estão arranjados na forma de x (ou ainda, dizemos que tais 

átomos estão arranjados na forma daquilo que normalmente alguém diria ser um objeto x, 

caso ele existisse). Para dar conta da linguagem ordinária, o nihilista precisa recorrer a uma 

técnica de paráfrases desenvolvida por van Inwagen (1995). Tomemos o exemplo de 
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Markosian (2008, p.11). Vamos supor uma situação em que uma pessoa comum diria que 

há uma cadeira na esquina e que não há um elefante na esquina. Agora vamos avaliar as 

seguintes sentenças:  

 

(1) Existe uma cadeira na esquina. 

(2) Existe um elefante na esquina.  

 

Para o nihilista, as duas frases são, em um sentido estrito, falsas. Mas se o 

nihilista não quiser se indispor com o senso comum, ele pode, a princípio, parafrasear tais 

frases de maneira a preservar o sentido corriqueiro de que (1) é verdadeira, enquanto que 

(2) é falsa. Podemos parafraseá-las do seguinte modo:  

 

(1a) Existem alguns átomos arranjados na forma de cadeira na esquina. 

(2a) Existem alguns átomos arranjados na forma de elefante na esquina.  

 

Diante deste tipo de paráfrase, o nihilista pode afirmar que (1a) é 

verdadeira, enquanto que (2a) é falsa. Pode ainda, estabelecer uma correspondência entre 

(1) e (1a) e entre (2) e (2a). Assim, mesmo que em um sentido estrito (1) e (2) sejam falsas, 

o nihilista conseguiria preservar o sentido ordinário de que (1) é verdadeira e (2) é falsa. 

Do ponto de vista estrito, o nihilismo continuaria tendo o inconveniente de negar a 

existência da maior parte dos objetos ordinários. No entanto, através desta técnica de 

paráfrases, o nihilista tornaria sua ontologia um pouco mais palatável ao senso comum. Na 

próxima seção, iremos apresentar algumas posições moderadas quanto ao problema da 

composição.  

 

1.3.3 Composição restrita 

 

Algumas pessoas podem achar que o universalismo e o nihilismo são 

soluções muito radicais para o problema da composição.  Em um caso, somos obrigados a 

aceitar muitos objetos com os quais não estamos acostumados a lidar em nosso dia-a-dia. 

No outro, somos obrigados a negar muitos objetos cuja existência nos parece 

inquestionável. Seria interessante se tivéssemos um critério de composição que nos 

permitisse, por um lado, evitar coisas como um objeto formado pela soma mereológica do 
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meu nariz mais a torre Eiffel, e por outro lado, não eliminasse coisas como o meu 

computador, os meus óculos, etc. Estas posições moderadas quanto à composição são 

conhecidas como composição restrita ou restritivismo.  

O senso comum parece, ainda que de maneira irrefletida, fornecer algumas 

pistas de quais seriam estes critérios. Por exemplo, parece estranho aceitar um objeto 

formado por partes localizadas em regiões tão distantes como o meu nariz e a torre Eiffel. 

Nesta seção, começo discutindo alguns critérios inspirados nos desiderata intuitivos de 

Lewis e na sequência, apresento outro critério moderados para a composição, a saber: o 

organicismo mereológico de van Inwagen.   

 

1.3.3.1 Contato  

 

Um primeiro critério intuitivo é aquele que diz que, para que os xs 

componham alguma coisa, é preciso que estes xs estejam em contato (estejam próximos 

espacialmente). A tese de maneira formal é a seguinte: 

 

“Necessariamente, para quaisquer xs não sobrepostos, existe um objeto composto pelos xs 

se e somente se os xs estão em contato uns com os outros” (Markosian, 2008, p.13). 

 

Como afirma Markosian (2008, p.13), ainda que este critério seja bastante 

intuitivo, ele apresenta uma série de consequências contra intuitivas. Por um lado, do ponto 

de vista macroscópico, teríamos que dizer que quando uma pessoa abraça outra pessoa, 

existe um objeto formado pelas duas pessoas. Ou que existe um objeto formado por mim e 

o meu computador agora enquanto escrevo este texto. Por outro lado, se analisarmos do 

ponto de vista microscópico, pode parecer que não existem objetos compostos em nosso 

mundo, uma vez que toda a matéria parece ser constituída por moléculas e átomos e tais 

coisas são desconexas (suas partes não estão em contato). Neste sentido, adoção de um 

critério como este não parece evitar que aceitemos objetos tão estranhos quanto alguns 

propostos pelos universalistas e nem garante a existência de objetos triviais, assim como 

acontece com o nihilismo. Vejamos mais um critério moderado de composição. 

 

1.3.3.2 Junção (Fastenation) 
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A ideia é a de que, para que os xs formem um objeto, eles precisariam estar 

juntos, de modo que se movessem sempre conjuntamente. De maneira formal:  

 

“Necessariamente, para quaisquer xs não sobrepostos, existe um objeto composto destes xs 

se e somente se os xs estão juntos (fastened together)” (Markosian, 2008, p.14). 

 

Embora este critério se encaixe perfeitamente em nossas intuições acerca 

dos objetos ordinários, ele possui alguns problemas. Por exemplo, como afirma van 

Inwagen (1995), se duas pessoas, enquanto apertassem as mãos, ficassem paralisadas de 

um modo a não conseguir soltá-las, existira um objeto novo formado pelas duas mãos 

paralisadas.  

Um outro problema, afirma Markosian (2008, p.14), é o de que a relação 

estar junto é uma questão de grau. A questão é: qual o grau de junção é necessário para que 

surja um novo objeto composto? Segundo ele, qualquer resposta a esta pergunta é 

arbitrária. A consequência disso é que este tipo de critério é vago. Em alguns casos 

estaríamos em dúvida se estamos diante de um objeto composto ou não.  

Bom, que outros critérios poderíamos pensar? Um ponto importante é que 

os critérios moderados para a composição não precisam estar sempre em conformidade 

com os desiderata intuitivos de Lewis. O critério que irei apresentar agora estabelece que 

apenas organismos são objetos compostos. É o organicismo mereológio de van Inwagen
8
.  

 

1.3.3.3 Organicismo mereológico  

 

Segundo van Inwagen (1995), se estivermos falando de artefatos, a resposta 

correta é a nihilista. Neste viés, coisas como navios, computadores, carros, etc. não existem 

em um sentido estrito. Aquilo que aparentemente formam os nossos objetos do cotidiano 

são, na verdade, vários objetos atômicos independentes. No entanto, se estivermos falando 

de organismos a história muda. Peter van inwagen sugere a seguinte resposta à questão 

especial:  

 

                                                 
8
 Markosian (2008) apresenta outros possíveis critérios de composição que não serão discutidos aqui. Coisas 

como: composição brutal, resposta serial, abordagem dos multi-fatores. Este tema acerca dos possíveis 

critérios de composição que não estão em conformidade com os desiderata intuitivos será retomado na última 

parte deste trabalho. 



28 

 

“(existe um y tal que os xs compõem y) se e somente se a atividade dos xs constituem uma 

vida (ou existe apenas um dos xs)
9
” (van Inwagen, 1995, p.82). 

 

  Para ele, a vida é um evento distinto de qualquer outro tipo de evento. Algo 

que ele busca mostrar por meio das seguintes analogias: 

 

Caso 1: um clube formado por homens. 

 

Imaginemos, diz van Inwagen (1995, p.84), um clube. Neste clube, os 

membros são todos capturados. Quando é necessário um novo membro, uma equipe é 

enviada para encontrar um candidato. A cerimônia de iniciação é tão impressionante que 

seus membros logo tornam-se leais ao clube. Quando um membro está exausto pelos seus 

esforços ele é excluído. O clube está em constante fluxo.  

Algo que é estável no clube é sua constituição. Por exemplo, quando alguém 

deixa ser membro do clube, a equipe vai atrás de outro membro para substituí-lo (alguém 

que seja mais ou menos parecido com ele). Como consequência disso, o clube parece 

sempre ser o mesmo, apesar de sua constante mudança de membros.   

Um ponto importante é que este aspecto estável do clube se dá por uma 

causa interna. Não é como uma prisão, cuja constituição é independente da vontade de seus 

membros.   

 

Caso 2: um clube formado por máquinas. 

 

Mas vamos modificar um pouco nossa história. Substituímos, diz van 

Inwagen (1995, p.85), nossos membros por máquinas sem consciência (sem intenções). 

Suponhamos que estas máquinas reproduzem o comportamento humano, possuem o que 

Daniel Dennett chama de “postura intencional”.  

A princípio, o funcionamento deste clube é muito parecido com aquele do 

caso 1. Seus membros (que agora são máquinas ao invés de homens) apresentam um 

comportamento de lealdade. Existem máquinas que não são membros do clube, mas que 

podem ser recrutadas. 

                                                 
9 A parte da resposta “(ou existe apenas um dos xs)” nos diz que caso não haja composição, existem apenas 

átomos mereológicos. 
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Mas algumas coisas são um pouco diferentes do caso anterior. Por exemplo, 

parte de nossa equipe agora não recruta mais novos membros, mas vai à caça de peças para 

estas máquinas.   

Quando uma dessas máquinas é recrutada, ela não precisa mais ser induzida. 

Ela é posta junta a outros componentes e é construída uma nova máquina (que já se 

encaixa perfeitamente ao clube).  

 

O que van Inwagen está traçando aqui é obviamente uma analogia que 

compara um evento que é um organismo a um evento que não é. Podemos destacar alguns 

pontos. 

Primeiramente, todo tipo de vida é um evento que se auto-mantém. Embora 

existam eventos que não são vidas, mas que se auto-mantenham (por exemplo, uma 

tempestade), não há um evento que seja vida e que não se auto-mantenha.  

Além disso, toda vida é um evento bem individualizado. É frequentemente 

claro, afirma ele, responder se uma determinada vida em um determinado tempo é a 

mesma vida em outro tempo. Isto porque a vida é um evento auto-orientado. Ou seja, a 

direção que este tipo evento deve tomar depende exclusivamente das relações internas de 

seus membros. Do mesmo modo que a auto-manutenção, ser bem individualizado não é 

uma exclusividade dos organismos. Uma onda é um evento bem individualizado. No 

entanto, não podem existir organismos que não sejam bem individualizados.  

Mas há uma característica dos eventos que são vida que não é compartilhada 

por qualquer outro tipo de evento. Os seres vivos não podem compartilhar sua composição. 

Duas ondas podem ser formadas pelas mesmas moléculas de água (por exemplo: duas 

ondas em direções opostas no momento em que se encontram). Mas parece inapropriado 

dizer que os xs (se possuem uma atividade que constitui uma vida) compõem mais do que 

um organismo. A vida é ciumenta, diz van Inwagen (1995, p.89). Portanto, van Inwagen 

defende que os seres vivos possuem características especiais que garantiriam uma 

identidade composicional. 

O organicismo mereológico possui algumas vantagens. Para começar, este 

critério herda do nihilismo sua capacidade de lidar com os paradoxos da constituição 

material, pelo menos quando estamos falando de artefatos. Mas diferentemente do 

nihilismo, ele teria mais facilidade em explicar a identidade de sujeitos conscientes ao 

longo do tempo.  Como diz van Inwagen, a vida é ciumenta. Mas como as demais posições 
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acerca do problema da composição, o organicismo também possui problemas. A primeira 

delas é que, assim como no caso do nihilismo, somos obrigados a negar um grande número 

de objetos. Este problema já foi mencionado na seção sobre o nihilismo. Um outro 

problema é o de que tal critério implica ser possível que haja vagueza na composição. O 

exemplo de Markosian (2008, p.18) é o seguinte: vamos imaginar alguns átomos 

mereológicos que ordinariamente diríamos compor um átomo de carbono. Vamos supor 

agora que estes átomos foram ingeridos por alguém e que eles foram absorvidos em sua 

corrente sanguínea. Em que instante é o caso que estes átomos mereológicos são 

capturados pelo organismo. Van Inwagen (1995) tem consciência disso, o que faz ele 

admitir que em alguns casos é realmente vago se estamos diante de um objeto composto ou 

se estamos diante de um agregado de átomos mereológicos. Se o argumento da vagueza de 

Lewis/Sider estiver correto, teríamos então que abandonar o critério organicista. 

O problema da vagueza está no centro da discussão acerca da composição. A 

principal razão para aceitarmos as ditas posições extremas (universalismo e nihilismo) está 

no fato delas evitarem um vagueza genuína. O principal motivo para não aceitarmos as 

posições moderadas está ligado ao fato delas gerarem vagueza genuína. O argumento da 

vagueza e suas críticas serão discutidos na última parte desta dissertação. Por ora, vamos 

incrementar um pouco o nosso problema acrescentando a dimensão temporal . É o 

chamado problema da persistência dos objetos ao longo do tempo.    
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2 O PROBLEMA DA PERSISTÊNCIA E O TETRADIMENSIONALISMO 

 

2.1 O que é o problema da persistência? 

 

Eu comecei a primeira parte desta dissertação dizendo que nós estamos 

acostumados a lidar com objetos compostos em nosso dia-a-dia. Outra percepção do senso 

comum é de que estes objetos do cotidiano persistem ao longo do tempo. Navios, 

televisores, computadores, etc. aparentemente podem existir em tempos diferentes, a 

despeito das possíveis mudanças que estes objetos podem sofrer ao longo do tempo. Por 

exemplo, eu posso pintar o meu carro, que é branco, de vermelho e isto a princípio não faz 

dele um novo carro (eu não dirijo um carro novo só porque eu o pintei).  Como afirma 

Lowe (2002), nestes casos de mudança qualitativa, nós temos que aceitar que um e o 

mesmo objeto possui qualidades numericamente diferentes em tempos numericamente 

diferentes. Podemos falar aqui de mudanças de propriedades (como no caso do carro que 

era branco e passa a ser azul) ou podemos falar em termos mereológicos. Por exemplo, um 

carro que foi trocado seu motor. O problema da persistência (ou da identidade) dos objetos 

ao longo do tempo se dá quando tentamos compatibilizar as seguintes teses: i) os objetos 

sofrem mudanças ao longo do tempo; ii) a lei de Leibniz é verdadeira (que de maneira 

informal pode ser entendida como a ideia de que se dois objetos são idênticos, então eles 

possuem as mesmas propriedades ou partes)
10

. A questão é: um objeto permanece o mesmo 

ao longo do tempo ainda que não possua as mesmas propriedades ou partes? As posições 

acerca do problema da persistência através do tempo são divididas em tridimensionalismo 

e tetradimensionalismo
11

.  

Para o tridimensionalismo, os objetos persistem através do tempo estando 

completamente presentes em cada período de sua existência. Expressões como “o Navio de 

Teseu antes da batalha” e “o Navio de Teseu depois da batalha” apontam para um mesmo 

particular concreto e, como afirma Loux (2006a), a reivindicação de que o referente de 

uma expressão é a mesma coisa que o referente da outra é uma afirmação de identidade 

                                                 
10

 A Lei de Leibniz pode ser expressa por: ∀x ∀y ∀Φ ((Φx → Φy) ⇔ x=y). Na leitura acima, temos a 

indiscernibilidade dos idênticos. Lida no sentido inverso, temos a identidade dos indiscerníveis: se dois 

objetos possuem as mesmas propriedades (ou partes), então eles são idênticos. 
11

 David Lewis (1986) chama de endurantism a tese de que os objetos são coisas tridimensionais e de 

perdurantism aquela que defende os objetos como tendo quatro dimensões. Em textos mais recentes, como 

em Sider (1997), Hawthorne (2008), Heller (1995) e van Inwagen (2001), encontramos para designar tais 

grupos de teorias, os termos Three-dimensionalism e four-dimensionalism. Neste texto, uso como 

nomenclatura padrão tridimensionalismo e tetradimensionsalismo.   
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literal. De forma oposta, aqueles que defendem o tetradimensionalismo assumem que os 

objetos persistem no tempo em virtude de possuírem partes temporais
12

 sucessivas. 

O tetradimensionalismo é a tese de que os objetos ordinários são agregados 

ou somas mereológicas de suas partes temporais. Segundo seus defensores, asserções de 

identidade diacrônica entre expressões como “o Navio de Teseu antes da batalha” e “o 

Navio de Teseu depois da batalha” não são asserções de identidade literal. Na verdade, tais 

expressões apontam para partes temporais diferentes de um mesmo objeto, a saber: o 

Navio de Teseu. O Navio de Teseu como um todo é entendido como um processo ou mais 

frequentemente, como uma “minhoca” (worm) espaço-temporal. De acordo com esta 

ontologia, os objetos possuem quatro dimensões, sendo o tempo simplesmente mais uma 

dimensão na qual as coisas estão espalhadas. (Por exemplo, o mastro é uma parte do Navio 

de Teseu assim como o Navio-de-Teseu-antes-da-batalha é uma parte temporal do Navio de 

Teseu).  

Embora o tridimensionalismo tenha como trunfo o fato de sua visão 

acomodar-se perfeitamente às noções pré-filosóficas acerca de casos de igualdade 

diacrônica, o tetradimensionalismo é uma tese bastante sólida e muito difundida entre os 

filósofos. Seus defensores alegam que temos pelos menos três bons motivos para aceitá-lo: 

i) Ele fornece respostas para alguns puzzles e paradoxos da 

composição.  

ii) Ele propõe uma solução para o problema da persistência dos objetos. 

iii) Ele é uma consequência do argumento vagueza da composição. 

 

  O argumento da vagueza será discutido na última parte desta dissertação. 

Nesta segunda parte do trabalho, meu objetivo principal é levantar os pontos positivos e 

negativos do tridimensionalismo e do tetradimensionalismo quanto à resolução dos 

problemas da mudança de propriedades e partes dos objetos. De maneira secundária, 

pretendo mostrar que os puzzles e paradoxos da composição não nos fornecem razões 

suficientes para adotarmos o tetradimensionalismo. Vamos começar discutindo o problema 

da mudança de propriedades.   

 

 

 

                                                 
12

 O termo “parte temporal” deve ser entendido aqui como uma abreviação para “parte espaço-temporal”. 
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2.2 O problema da mudança de propriedades dos objetos 

 

O problema da mudança de propriedades é o seguinte: queremos defender 

que um objeto O em um tempo t0 é o mesmo objeto em um tempo posterior t1, ainda que 

ele tenha sofrido alterações (por exemplo, “o navio de Teseu em t0 está furado” e “o navio 

de Teseu em t1 não está furado”), mas segundo a lei de Leibniz “se O em t0 é idêntico a O 

em t1, então O em t0 é F se somente se O em t1 é F”. Temos o resultado contraditório: “O 

em t0 está furado e não está furado”. O problema pode ser visto de maneira mais clara no 

esquema de Merricks (2006b):  

 
(1) O em t0 é idêntico a O em t1 [reductio]. 

(2) O em t0 está furado [premissa]. 

(3) O em t1 não está furado [premissa]. 

(4) Se O em t0 é idêntico a O em t1, então O em t0 é F sse O em t1 é F 

(indiscernibilidade dos idênticos).  

(5) O em t0 está furado e não está furado (RAA [(1), (2), (3) e (4)]) (Merricks, 

2006b, p.355)
13

. 

 

Temos em (1) a ideia de um objeto que persiste ao longo do tempo (um 

objeto O que existe em t0 e existe em t1). Em (2) e (3) representamos a mudança de 

propriedade que este objeto sofreu entre os tempos t0 e t1. A linha (4) é a lei de Leibniz e da 

verdade de (1)-(4) temos o resultado contraditório (5). O objeto O tem e não tem a 

propriedade de estar furado. A conclusão é a negação de (1), ou seja: os objetos não 

persistem ao longo do tempo.  

Os tridimensionalistas e tetradimensionalistas precisam, se quiserem 

preservar esta intuição de que os objetos persistem ao longo do tempo, reinterpretar alguma 

destas sentenças de (1)-(4) de modo a tornar compatíveis a ideia de mudança com a lei de 

Leibniz. Na sequência, apresento algumas propostas tridimensionalistas para o problema.   

 

2.2.1 Propostas tridimensionalistas para o problema da mudança de propriedades 

 

2.2.1.1 Essencialismo mereológico  

 

A primeira proposta tridimensionalista que apresento aqui é inspirada no 

chamado essencialismo mereológico. Para seus defensores, as partes são essenciais para o 

                                                 
13 No texto original, Merricks (2006b) usa a propriedade “estar dobrado”, em uma referência a Lewis 

(1986).  
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todo. Neste sentido, devemos sempre rastrear um objeto ao longo do tempo tendo em 

consideração a sua composição material. Se acrescentarmos matéria ou retirarmos matéria, 

temos sempre um novo objeto. Nossa principal referência será o artigo de Chisholm 

“identity through time”.  

Inspirado no pensamento do bispo Butler, Chisholm afirma que apenas em 

um sentido ambíguo e popular é que podemos falar de persistência de objetos ao longo do 

tempo. Há, portanto, uma espécie de ambiguidade envolvida no uso do “é” de identidade. 

Para ele, usamos a frase “A é B”, em um sentido ambíguo, quando tal frase é consistente 

com “A tem certa propriedade que B não tem”. Vejamos alguns tipos de uso ambíguo do 

“é” identidade. 

Pode-se dizer: “A Rodovia 6 é a Point Street em Providence e a Fall River 

Avenue em Seekonk”. Embora pareça que estamos aqui usando o “é” de identidade, diz 

Chisholm (1999, p.275), o que queremos afirmar aqui é que “Point Street em providence é 

parte da rota 6, assim como Fall river Avenue em Seekonk é parte da rota 6”.  

Outra possibilidade é quando dizemos “Este trem serão dois trens depois de 

Minneapolis”, ou no sentido contrário, “aqueles dois trens serão um trem depois de 

Minneapolis”. No primeiro caso (fissão), estamos dizendo que existe uma coisa que será 

dividida em duas coisas, nenhuma delas sendo idênticas a primeira, mas sim partes dela.  

No segundo caso (fusão), temos duas coisas que dão origem (compõem) uma terceira.  

Uma terceira forma apresentada por Chisholm (1999, p.275) é quando 

falamos “O presidente dos Estados Unidos era Eisenhower em 1955, Johnson em 1965 e 

Ford em 1975”. Aqui pareceria que estamos falando que há algo “o presidente dos Estados 

Unidos” que é idêntico a três coisas diferentes. Na verdade, a expressão temporal (por 

exemplo, “em 1955”) modifica o termo “o presidente dos Estados Unidos” e não o verbo. 

Temos, por exemplo, “o presidente dos Estados Unidos em 1955” foi Eisenhower.     

Temos também um uso ambíguo do “é” de identidade quando apontando 

para um instrumento musical alguém diz: “O que você tem aí é o mesmo instrumento que 

eu toco, mas o que eu toco não é tão velho quanto este aí”. Como afirma Chisholm (1999, 

p.276), embora o primeiro “é” possa ser considerado um “é” de identidade, seria melhor 

falarmos do seguinte modo: “o que você tem aí é um instrumento do mesmo tipo que o que 

eu toco”.   

Por fim, temos a identidade que atribuímos para as coisas que persistem. 

Segundo Hume, citado por Chisholm (1999, p.276), nós criamos a “ficção da identidade”. 
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Para Reid, os corpos são constituídos por partes que podem ser alteradas e quando esta 

mudança é gradual, devido a uma limitação da linguagem, tal corpo retém o nome e é 

considerado a mesma coisa. A respeito das ideias de Reid diz Chisholm: 

 

Creio que Reid está falando duas coisas. A primeira é que, sempre que há uma 

mudança de partes, por mais insignificante que sejam as partes, então alguma coisa 

velha deixa de ser, e alguma coisa nova passa a ser. Isso pressupõe, estritamente 

falando, que as partes de uma coisa são essenciais para ela, e portanto, quando, 

como costumamos dizer, alguma coisa perde uma parte, então esta coisa deixa de 

ser, no sentido filosófico (Chisholm, p.277, 1999). 

 

Ao interpretar de maneira radical a relação dos objetos com suas partes, este 

tipo de essencialismo não é propriamente uma solução ao problema da identidade através 

do tempo, na medida em que sua conclusão é a de que os objetos não persistem após uma 

mudança. Mas como explicar a eficácia de nossa linguagem cotidiana acerca dos objetos? 

De que modo se dá esta “ficção da identidade”? Para Chisholm (1999, p.277), devemos 

pensar os objetos como construções lógicas.  

Suponhamos uma mesa com a seguinte história: Na segunda-feira A une-se 

a B formando uma mesa. Na terça-feira, A é desmembrada de B e C une-se a B. A mesa 

continua existindo. Na quarta-feira, B é desmembrada de C e D une-se a C. Como no caso 

anterior, a mesa continua existindo. Ao objeto mesa Chisholm dá o nome de ens 

successivum e as letras (A, B, C e D) são entendidas como partes da mesa. Além disso, 

supomos que nenhuma outra alteração no objeto ocorre ao longo de sua existência. 

Para Chisholm (1999, p.278), nesta situação temos três “totalidades”: AB, 

BC e CD. Cada uma destas “totalidades” constitui a própria mesa durante o período em 

que ele existe (por exemplo, AB, na segunda-feira, constitui a mesa na segunda-feira). 

Embora AB, BC e CD sejam coisas diferentes, elas constituem a mesma mesa. Aquilo que 

Hume chamou de “sucessão de objetos”. 

Também podemos dizer que cada uma destas “totalidades” está para nossa 

mesa em um dos três dias sucessivos, ou seja, a mesa como um todo empresta suas 

propriedades destas “totalidades”. Por exemplo, se AB é vermelha na segunda-feira, então 

dizemos que a mesa é vermelha na segunda-feira, garantindo assim, que as proposições 

ostensivas acerca do ens successivum são reduzidas àquelas da coisa que a constitui 

naquele momento.
14

.  

                                                 
14 Além destas propriedades que o objeto empresta da totalidade que o constitui naquele instante (aquela 

totalidade que é o próprio objeto durante o período em que ela existe), o objeto possui, segundo Chisholm 
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Temos aqui dois tipos diferentes de coisas individuais. Um deles é o ens 

successivum (o objeto que acreditamos persistir no tempo). O outro tipo é representado 

aqui pelos objetos que constituem a mesa em cada dia de sua existência (por exemplo: AB; 

BC, CD). Neste sentido, um objeto é uma construção lógica formada pela sucessão destas 

várias “totalidades”.  Mas de que forma entender os objetos como construções lógicas pode 

nos ajudar a evitar a contradição entre a mudança de propriedade e a indiscernibilidade dos 

idênticos? 

Para Merricks (2006b), o essencialismo mereológico parece evitar o 

problema ao considerar de maneira mais incisiva o tempo verbal das proposições,
 
o que 

significa dizer que frases da forma “O foi F” e “O é F” possuem uma diferença estrutural 

importante que merece ser considerada. Neste viés, supondo que estamos em t1, a frase “O 

em t0 está furado” (presente no argumento esquematizado por Merricks) deve ser 

reformulada para “O em t0 estava furado” e na medida em que “O em t0 estava furada” 

não contradiz “O em t1 não está furado” o problema se desfaz.  

Como afirma Chisholm (1999, p.280), temos duas linguagens para falar 

acerca da identidade dos objetos. Se estivermos falando em um sentido estritamente 

filosófico, qualquer mudança de partes de um objeto gera um novo objeto. Em 

contrapartida, se estivermos fazendo o uso ambíguo e popular do termo identidade, 

devemos sempre levar em consideração o tempo verbal das proposições.  

Assim como para o problema da coabitação apresentado anteriormente, 

muitos filósofos pensam que o essencialismo mereológico é uma mudança muito drástica 

na forma com a qual nós interpretamos os objetos do cotidiano. Por um lado, se estivermos 

usando o “é” de identidade em um sentido ambíguo e levarmos em consideração o tempo 

verbal das proposições evitamos o resultado embaraçoso (5), aquele que afirma que o 

navio está furado e não está furado em t0. Mas ao fazer isso, somos obrigados a aceitar que 

os objetos do nosso cotidiano são, na verdade, construções teóricas. Por outro lado, se 

usarmos uma linguagem estritamente filosófica, o essencialismo mereológico não resolve o 

problema da persistência dos objetos ao longo do tempo, mas sim dissolve. Isto porque a 

rigor o essencialismo não explica como os objetos podem sofrer alterações em suas partes 

e continuarem os mesmos. Quais outras opções o tridimensionalismo nos oferece? 

                                                                                                                                                    
(1995), propriedades essenciais e propriedades que ele chama de “enraizadas fora do tempo”, ou seja, 

propriedades que o objeto empresta de “totalidades” que constituíram ou constituirão o objeto (por exemplo, 

a propriedade de “ter sido azul”).   

 



37 

 

2.2.1.2 Indexação do tempo à propriedade 

 

Outra proposta é afirmar que as propriedades que os objetos possuem são 

indexadas ao tempo. O principal representante desta tese é o filósofo Peter van Inwagen 

(2001). Para ele, um objeto possui uma relação “ter” com uma propriedade indexada ao 

tempo “F-em-t”, ou, de maneira alternativa, um objeto possui uma relação indexada ao 

tempo “Ter-em-t” com uma propriedade F. Tomemos o caso da propriedade indexada ao 

tempo “F-em-t”. Neste viés, um navio poderia possuir uma propriedade “estar-furado-na-

segunda-feira”, que é uma propriedade distinta de, digamos, “estar-furado-na-terça-feira”.  

Se adotarmos esta vertente, as frases que aparecem no esquema de Merricks 

(2006b) devem ser reescritas do seguinte modo: (2) “O em t0 está furado” torna-se “O está 

furado-em-t0”. Seguindo o mesmo critério, (3) “O em t1 não está furado” torna-se “O não 

está furado-em-t1”. A conclusão (5) “O em t0 está furado e não está furado” não se segue 

mais das premissas e o que temos é apenas a afirmação: “O está furado-em-t0 e não está 

furado-em-t1”. Ou seja, um objeto possui uma propriedade “estar furado-em-t0” e não 

possui outra “estar furado-em-t1” (tais propriedades não são contraditórias).  

Segundo van Inwagen (2001), quando falamos de sentenças de identidade 

temporal devemos descartar aquelas representações tetradimensionais que têm o objeto 

como algo composto por partes que estão distribuídas ao longo do eixo do tempo. 

A principal crítica a este tipo de teoria é como devemos entender estas 

propriedades indexadas ao tempo e seu apelo a relações ternárias do tipo “x tem F em t”? 

Como será visto na sequência, os tetradimensionalistas definem “x tem F em t” como “a 

parte-t de x tem F”, ou seja, uma relação ternária é entendida com base em uma relação 

binária do tipo “x tem F”. Como o tridimensionalista compreende a conexão lógica entre 

relações ternárias “x tem F em t” e binárias “x tem F”?  

Para van Inwagen (2001), não há problema algum em ter “x tem F em t” 

como primitiva e “x tem F” como derivada. Segundo ele, dizer que Descartes tem a 

propriedade de ser homem é dizer que Descartes tem esta propriedade em todo o tempo no 

qual ele existe. Isto é análogo as seguintes relações: “x é filho de y” (derivado) e “x é filho 

de y e z”(primitivo). 

Embora indexar o tempo à propriedade evite o conflito entre o fenômeno da 

mudança e a indiscernibilidade dos idênticos, a questão acerca da existência de coisas 

como propriedades indexadas permanece em aberto. É possível evitar a contradição gerada 
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pela indiscernibilidade dos idênticos e ainda assim preservar o fato dos objetos possuírem 

propriedades simpliciter? Defensores do adverbialismo afirmam que sim. 

 

2.2.1.3 Adverbialismo 

 

Uma última maneira tridimensionalista de dar uma resposta ao problema da 

persistência dos objetos ao longo do tempo que apresento aqui é o adverbialismo. Para o 

adverbialismo, “a forma com a qual o objeto possui uma propriedade (mas não a própria 

propriedade) é modificada pelo tempo” (Merricks, 2006b, 356). Neste sentido, (2) “O em 

t0 está furado” e (3) “O em t1 não está furado” deveriam ter como correspondentes, 

respectivamente: “O está (ao modo de t0) furado” e “O não está (ao modo de t1) furado”. 

Assim, evitaríamos a contradição na medida em que teríamos a conclusão de que “O está 

(ao modo de t0) furado e não está (ao modo de t1) furado”.  

Segundo Lowe (2002), esta proposta difere das demais, pois interpreta a 

função do tempo na expressão neutra “O é F em t” como não incidindo diretamente no 

objeto (como no caso do tetradimensionalismo) e nem na propriedade (como nas formas 

até aqui apresentadas de tridimensionalismo). Para os defensores do adverbialismo, a 

referência temporal incide na cópula representada pelo verbo “ser/estar”, tendo a expressão 

“em t” a função de um predicate modifier, ou (e por isso o nome) de um advérbio. 

A ideia é tentar, dentro de uma ontologia tridimensionalista, preservar a 

intuição de que os objetos possuem propriedades intrínsecas. Neste viés, “as qualidades 

dos objetos que existem no tempo são propriedades intrínsecas genuínas delas, não 

propriedades relacionais as quais o objeto possui em virtude de suas relações com tempos 

determinados” (Lowe, 2002, p.47). Ainda segundo Lowe, é a posse da qualidade que está 

em certo estado temporalmente relativo e que, portanto, possui uma relação com o tempo.  

A crítica a este tipo de teoria tem o mesmo sentido daquela feita à proposta 

de indexar o tempo à propriedade, a saber: o uso de relações ternárias de instanciação. Para 

Lewis, o grande problema de entender a posse de uma propriedade nestes termos é que 

com isso, tais propriedades deixam de ser tidas como intrínsecos temporários genuínos 

(neste viés, “estar furado” não é uma propriedade que o objeto possui em virtude do modo 

como ele é, mas sim uma relação com algo externo a ele: o tempo). Sally Haslanger 

(1989), assim como faz van Inwagen, defende que a relação ternária é apenas derivada. 

Tendo como referência Lowe, Haslanger afirma que existem duas maneiras de incorporar o 
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tempo a uma semântica:  

“a primeira é deixar os elementos temporais fora da proposição e ao invés disso 

avaliar proposições com relação a tempos (Assim como alguém avalia proposições 

com respeito a mundos); a segunda é incluir os elementos temporais na proposição 

sem incorporá-los no valor semântico do predicado (ou do sujeito)” (Haslanger, 

1989, p.121).  

 

Em nenhuma destas visões, a relação ternária é tida como primitiva. Além 

disso, o próprio tetradimensionalismo parece não conciliar a ideia de que os objetos sofrem 

mudanças ao longo do tempo e possuem intrínsecos temporários, pois aquilo que possui, 

de fato, o intrínseco temporário é sua parte temporal e não o objeto como um todo
15

. 

Voltamos à estaca zero. 

Comparando com outras formas de tridimensionalismo, o ponto negativo do 

adverbialismo é permitir que os objetos possuam propriedades complementares. Para van 

Inwagen, por exemplo, os objetos possuem propriedades indexadas ao tempo e neste 

sentido, as propriedades “estar furado-em-t0” e “não estar furado-em-t1” (se existirem) não 

são propriedades contraditórias. Como afirma Merricks (2006b), o adverbialismo apresenta 

um modo revisionário de solucionar o problema e embora passos revisionários não devam 

ser sempre evitados, seria interessante que uma proposta tridimensionalista pudesse evitar 

que objetos possuam propriedades contraditórias. Vejamos agora qual a proposta 

tetradimensionalista. Mas antes, vamos olhar com mais detalhes em que consiste a tese do 

tetradimensionalismo.   

 

2.2.2 Tetradimensionalismo: a doutrina das partes temporais 

 

Um conceito central na ontologia do tetradimensionalismo é o de partes 

temporais. Quine (1999, p.284) apresenta uma concepção embrionária do termo e para isso 

retoma o problema de Heráclito: “não é possível banhar-se no mesmo rio duas vezes”. Para 

ele, a verdade é que podemos banhar-nos no mesmo rio, mas não em um mesmo estágio do 

rio. O rio é um processo através do tempo e seus estágios são suas partes momentâneas. Ou 

seja, o rio como um processo é diferente dos estágios que o constituem. Neste sentido, a 

identidade é entendida em termos de parentesco. Uma porção de um rio não é 

numericamente idêntica a outra porção deste mesmo rio, elas apenas participam na 

composição de um mesmo rio. Se apontarmos para uma porção de água deste rio e depois 

                                                 
15

 Este ponto será discutido posteriormente.  
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para outra e afirmarmos sua identidade, não queremos dizer que apontamos para o mesmo 

rio, mas que apontamos para duas porções de água que formam um mesmo rio. Na visão de 

Quine, os objetos são processos enquanto que suas partes temporais são estágios deste 

processo.  

Seguindo esta mesma linha, Lewis apresenta uma definição para estágio de 

pessoa no posfácio de seu artigo "survival and identity" de 1983: 

 
Um estágio de pessoa é um objeto físico, assim como uma pessoa é (…). Ele faz 

muito das mesmas coisas que uma pessoa faz: ele fala, anda e pensa, ele tem crenças 

e desejos, ele tem tamanho, forma e localização. Ele até mesmo tem uma duração 

temporal. Mas apenas uma breve duração, pois ele não permanece por muito tempo. 

(…) Ele começa a existir abruptamente e abruptamente deixa de existir logo após. 

Por isso, ele não pode fazer aquelas coisas que a pessoa faz durante um longo 

intervalo (Lewis, 1983, p. 76). 

 

Para Lewis, uma pessoa é a soma de seus estágios de pessoa e sua 

identidade ao longo do tempo é garantida pela conectividade e continuidade mental entre 

estes estágios, no sentido de que experiências, pensamentos, desejos e crenças tenham 

sempre futuros sucessores apropriados. Aos poucos, esta ideia de objeto como um processo 

é abandonada para algo que tem os objetos como agregados mereológicos de suas partes 

temporais. Vejamos como este conceito de partes temporais é visto na literatura mais 

recente.  

O primeiro ponto, segundo Sider (2008), é entender o tempo como se fosse 

o espaço com relação a sua composição mereológica. Vamos pegar uma linha do tempo: 

 

Tal diagrama simboliza um trecho do tempo. Como afirma Sider (2008), de 

alguma maneira a temporalidade torna-se mais clara quando representada espacialmente. 

Segundo ele, os diagramas de movimento da física que se aprende na escola dão um passo 

além ao incluir uma dimensão espacial ao gráfico: 
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Neste tipo de diagrama, a linha curva mostra uma partícula em uma 

localização espacial x=1 em um tempo t=0, movendo-se para uma localização x=2 em um 

tempo t=1, para depois retornar para a localização x=1 no tempo t=2. Como o diagrama 

contém apenas um eixo, ele representa apenas uma dimensão espacial da partícula. 

Diagramas espaço-tempo acrescentam mais dimensões espaciais. Podemos 

representar um objeto tetradimensional do seguinte modo: 

 

 

 

Este diagrama representa o tempo como mais uma entre as dimensões. 

Conforme Sider: "a teoria das partes temporais é a afirmação de que o tempo é como o 

espaço em um ponto particular, nomeadamente, a respeito das partes" (Sider, p.242, 2008).  

No diagrama temos um objeto R (por exemplo, o Navio de Teseu), sendo 

R1, R2 e R3 suas partes temporais. Para o tetradimensionalismo, da mesma forma que os 

objetos extensos no espaço possuem partes espaciais (para um navio: a proa, o mastro, o 

leme, a vela, etc.), os objetos extensos no tempo possuem partes temporais. As partes 

temporais são menores que o objeto como um todo em suas dimensões temporais, assim 
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como são menores as partes espaciais em relação ao objeto como um todo em suas 

dimensões espaciais.  

Assim, quando olhamos para a vida de uma pessoa estamos na verdade 

olhando para suas partes temporais. Isto é análogo ao que acontece com as dimensões 

espaciais. É como se estivéssemos olhando a cada hora para uma parte do objeto (primeiro 

a proa, depois o mastro e assim por diante). Outra consideração feita por Sider é de que do 

mesmo modo que as partes temporais possuem partes espaciais, as partes espaciais também 

podem possuir partes temporais. Por exemplo, podemos imaginar a vela de um navio ao 

longo do tempo. 

É claro que os dois conceitos não são completamente análogos. Por 

exemplo, a unidade de medida para o espaço é distinta da unidade de medida para o tempo. 

Há ainda uma questão: é possível, para o tetradimensionalismo, existir objetos de extensão 

temporal zero?  Heller (1999, p.314), outro defensor do tetradimensionalismo, não tem 

uma resposta para isso, mas aponta (para o caso de ser possível) mais uma analogia 

relacionada aos objetos tridimensionais. Poderíamos imaginar um objeto bidimensional 

como a superfície de um cubo. O que mais podemos dizer desta ontologia? 

Um ponto importante é como entender as frases “existe em uma região” ou 

“existe em um tempo”. Imaginemos esta folha de papel, suponhamos que ela possui limites 

espaço-temporais bem definidos e damos o nome a ela de “Whitey”. É comum afirmarmos 

que Whitey existe agora, mas isto pode nos levar a enganos (teríamos a ontologia 

tridimensional). Assim, falamos que Whitey existe apenas em um sentido fraco. Whitey 

nomeia a folha de papel como um todo e esta é muito grande para existir agora. Esta é 

umas das grandes diferenças entre o tetradimensionalismo e o tridimensionalismo. Para o 

tridimensionalismo, quando dizemos que algo existe agora queremos dizer que ele 

literalmente existe (existe como um todo). Por outro lado, se levarmos a ontologia 

tetradimensional a sério falamos que um objeto O existe agora apenas em um sentido 

amplo (corriqueiro). O que existe de fato é uma parte de O.  

Este modo de falar também é encontrado quando nos limitamos ao espaço. 

Por exemplo, se há uma folha de papel com a maior parte em cima da mesa e apenas uma 

ponta para fora dela, dizemos que a folha de papel está na mesa. Segundo Heller (1999, 

p.318), um das consequências disto é que um objeto e uma parte própria temporal dele não 

existem no mesmo espaço e no mesmo tempo. Do contrário teríamos o problema da 

coincidência. 
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Heller (1999, p.314) aponta ainda para o fato da ontologia tetradimensional 

ser consistente com as teorias científicas atuais. Se toda matéria é espaço-tempo, então os 

objetos físicos são pedaços de espaço-tempo. Assim, ele defende que toda propriedade não 

relacional de um objeto é uma função da configuração de suas partes. Segundo ele, dizer 

que um objeto é o conteúdo material de uma região do espaço-tempo não significa supor 

que existam espaços vazios. Também não significa o contrário. Com isso apenas 

afirmamos que se existem lugares vazios, então estes não são objetos. Além disso, temos 

aquelas regiões do espaço que supostamente são parcialmente preenchidas. Nestes casos, 

diz Heller (1999, p.315), é a parte preenchida que compõe o objeto. Neste sentido, se é 

verdade que existem espaços vazios dentro de um átomo, então estes são objetos 

desconexos “scattered objects”. Portanto, também são desconexos os objetos do cotidiano, 

na medida em que eles são formados por átomos. 

De fato, ao sugerirem uma ontologia em que os objetos são agregados de 

suas partes temporais, os defensores do tetradimensionalismo propõem uma revisão de 

nossas intuições acerca dos objetos. Segundo Loux (2006), eles defendem uma ontologia 

ainda mais generosa. Neste sentido, coisas como o Navio-de-Teseu-antes-da-batalha e o 

Navio-de-Teseu-depois-da-batalha compõem o Navio de Teseu, no entanto podem estar na 

constituição de outras coisas para além do navio. Tipicamente os tetradimensionalistas são 

universalistas quanto à composição. Podemos ter uma coisa (a que damos o nome de 

“Athanasius”) que tem como parte os seguintes itens: o big Ben da tarde de 15 de janeiro 

de 1914 até a meia-noite do dia 13 de fevereiro de 1916; O estádio do Maracanã no dia 16 

de julho de 1950; o Navio de Teseu antes da batalha, etc. Para o tetradimensionalismo 

padrão (assim como para o universalismo), Athanasius é um objeto tão real quanto o Navio 

de Teseu. Embora isto pareça um pouco bizarro, para seus defensores é algo extremamente 

natural. Assim como um objeto pode ser recortado de várias maneiras, do ponto de vista 

espacial, estes itens temporalmente menores podem ser combinados de infinitas maneiras.  

Mas voltemo-nos agora para o problema da mudança de propriedades. Quais 

são as razões que temos para aceitar uma ontologia tetradimensional? Como a adoção de 

uma ontologia tetradimensionalista pode desfazer a suposta incompatibilidade entre a ideia 

de mudança de propriedades e a lei de Leibniz? 
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2.2.3 Proposta tetradimensionalista para o problema da mudança de propriedades 

 

Como já vimos anteriormente, segundo o tetradimensionalismo, os objetos 

ordinários são somas mereológicas de suas partes temporais. Neste viés, “o navio de Teseu 

antes da batalha” e “o navio de Teseu depois da batalha” são partes temporais do navio de 

Teseu e, portanto, são coisas numericamente distintas (preservando a indiscernibilidade dos 

idênticos).  

Como afirma Merricks (2006b), um objeto O é tetradimensional e possui 

uma parte que é F e uma parte que não é F. Estas partes compõe uma terceira coisa que é, 

derivativamente, F e não é F. Segundo ele, para o caso do tridimensionalismo, o problema 

da indiscernibilidade é direta e não derivativa. Isto é análogo ao que acontece com as 

dimensões espaciais. Por exemplo, o fato de um navio possuir uma proa azul e um mastro 

vermelho, não faz dele vermelho ou azul.  

Ao aceitar uma ontologia tetradimensionalista, podemos reinterpretar as 

sentenças do esquema de Merricks do seguinte modo: as frases “O em t0 está furado” e “O 

em t1 não está furado” devem ser entendidas como “O-em-t0 está furado” e “O-em-t1 não 

está furado” (as expressões “O-em-t0” e “O-em-t1” são partes temporais do objeto 

tetradimensional maior “O”). Nós não temos mais a conclusão contraditória “O em t0 está 

furado e não está furado”, mas sim uma conjunção “O-em-t0 está furado e O-em-t1 não 

está furado”. Tal frase nos diz apenas que dois objetos distintos possuem propriedades 

distintas. Assim, os tetradimensionalistas afirmam ter uma maneira de preservar a ideia de 

que os objetos sofrem mudanças sem que precisem abandonar a lei de Leibniz. Vejamos 

agora como o tridimensionalismo e o tetradimensionalismo respondem ao problema da 

mudança de partes.  

 

2.3 O problema da mudança de partes dos objetos 

 

Vimos na seção anterior que os filósofos tetradimensionalistas acusam os 

tridimensionalistas de não justificarem de maneira adequada o fenômeno da mudança, 

gerando uma contradição entre a mudança de propriedade e o princípio da 

indiscernibilidade dos idênticos (aquilo que foi chamado por Lewis de problema dos 

intrínsecos temporários). Vimos também que em resposta a isto, os adeptos do 

tridimensionalismo elaboram mecanismos teóricos que buscam preservar, por um lado, 
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nossas intuições cotidianas acerca dos objetos e por outro lado, evitar a contradição. Temos 

a proposta de van Inwagen de indexar o tempo à propriedade, o adverbialismo de 

Haslanger (que tem o tempo como um advérbio que altera o modo com que se tem uma 

propriedade) e o essencialismo mereológico de Chisholm (que tem os objetos como 

construções lógicas).  

Críticos do tridimensionalismo dirão que tais propostas evitam a 

contradição, mas, ao fazer isso, alteram o modo como estamos acostumados a entender a 

posse de uma propriedade. Segundo eles, em alguns casos não temos intrínsecos 

temporários genuínos (temos propriedades indexadas), em outros não temos a posse de 

uma propriedade por um objeto, mas sim uma relação de exemplificação de três termos. 

No entanto, em um certo sentido, a ontologia do tetradimensionalismo também pode ser 

acusada do mesmo problema, na medida em que são as partes temporais que possuem os 

intrínsecos temporários e não o objeto (o agregado de partes temporais). Chegamos aqui a 

um impasse, com vantagens e desvantagens dos dois lados.  

Uma outra tentativa de analisar a disputa entre o tridimensionalismo e o 

tetradimensionalismo é deslocar o problema da persistência para o campo da mereologia. 

Ao invés de nos perguntarmos sobre se um objeto pode sofrer uma mudança de 

propriedades ao longo do tempos e permanecer o mesmo, nos perguntamos sobre se ele 

pode ter uma alteração nas suas partes.  Como afirma Loux (2006a), a ideia de que as 

coisas permanecem numericamente idênticas através de uma mudança de suas partes entra 

em conflito com o princípio análogo ao princípio da indiscernibilidade dos idênticos que 

diz que: se uma coisa x e uma coisa y são numericamente idênticas, então cada item que é 

uma parte de x é uma parte de y e vice-versa.  

Podemos facilmente adaptar o esquema de Merricks (2006b), apresentado 

na seção 2.2, para um que use apenas termos mereológicos:    

 

(1*) O em t0 é idêntico a O em t1 [reductio]. 

(2*) O em t0 tem A como parte [premissa]. 

(3*) O em t1 não tem A como parte [premissa]. 

(4*) Se O em t0 é idêntico a O em t1, então O em t0 tem os xs como partes sse O em 

t1 tem os xs como partes (indiscernibilidade dos idênticos).  

(5*) O em t0 tem A como parte e não tem A como parte (RAA [(1), (2), (3) e (4)]). 

 

Temos um objeto O, que em t0 era composto pelas partes (A+B) (por 

exemplo) e que em um tempo posterior t1 sofre uma alteração na sua composição. Digamos 

que nós substituímos A por um novo objeto C. Em t1, portanto, o objeto O é composto por 
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(B+C). Disso se segue o resultado embaraçoso (5*): um objeto em t0 tem A como parte e 

não tem A como parte. 

Mais uma vez, temos propostas tridimensionalistas e tetradimensionalistas 

para o problema. Existe uma série de puzzles e paradoxos que envolvem composição e 

persistência e é a isso que vamos nos dedicar agora.  

 

2.3.1 Puzzles e paradoxos  

 

Um das motivações para alguém adotar o tridimensionalismo ou o 

tetradimensionalismo é a suposta capacidade que estas teorias têm de resolver puzzles. Um 

puzzle bastante discutido que envolve persistência e composição é o problema da 

coabitação, também denominado o problema dos objetos coincidentes. Há uma série de 

paradoxos que discutem a coabitação (são os chamados paradoxos da constituição 

material), sendo o mais popular deles o da “Estátua e a Argila”. Se imaginarmos que em 

uma segunda-feira um escultor tem uma porção de argila sem forma definida e na terça-

feira ele a transforma em uma estátua, temos: 

 

P1: A porção de argila que existiu na segunda-feira continua a existir na terça-feira 

depois de ter sido dada a ela a forma de uma estátua. 

P2: O escultor criou uma estátua que existe na terça-feira, mas não na segunda-feira. 

P3: Se P1 e P2 estão corretas, então a estátua e a porção de argila são dois objetos 

materiais diferentes que na terça-feira são feitos exatamente da mesma matéria. Eles 

não são o mesmo objeto por causa da lei de Leibniz: a porção de argila, mas não a 

estátua existe na segunda-feira. 

C: Assim, objetos materiais diferentes podem ser feitos de uma mesma matéria em 

um mesmo tempo. (Sider, 2008, p.248). 

 

Uma resposta tridimensionalista pode ser simplesmente aceitar a coabitação. 

É a chamada visão da constituição (constituition view). Segundo seus defensores, a estátua 

e a argila são de fato objetos distintos constituídos da mesma matéria na terça-feira. Para 

Sider (2008), o problema deste tipo de visão é: i) a reorganização da matéria pode interferir 

na existência de um dos objetos e não interferir na do outro (por exemplo, esmagar a 

estátua destrói a estátua, mas não a porção de argila. Como isso é possível?); e ii) ela nos 

diz que dois todos podem ser feitos das mesmas partes. Por consequência, o objeto como 

um todo é algo “over and above its parts”. Mas todos não são entidades extras.  

Para muitos filósofos, a conclusão de que objetos diferentes podem ser 

constituídos de uma mesma matéria em um mesmo tempo é realmente inaceitável. Uma 
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alternativa pode estar na mereologia. Por exemplo, poderíamos adotar o essencialismo 

mereológico para resolver o problema. Como já vimos, para o essencialista mereológico, 

as partes são essenciais ao todo. Neste sentido, se acrescentarmos matéria ou retirarmos 

matéria, temos sempre um novo objeto. Segundo eles, a falha no argumento está em P2. 

Nenhuma matéria nova surgiu na terça-feira e, portanto, nenhum objeto novo (como uma 

estátua) surgiu na terça-feira.  

Outra possibilidade inspirada no problema da composição é adotarmos o 

nihilismo mereológico. Os nihilistas são ainda mais radicais e negam a existência de 

objetos compostos. Para eles, a conclusão é falsa, pois se estivermos falando em um 

sentido estrito, a estátua e a porção de argila não existem. O que existe são vários átomos 

mereológicos arranjados na forma de estátua ou de porção de argila.  

Para Sider (2008), estas duas teses representam uma mudança drástica na 

forma como entendemos os objetos do cotidiano e por isso devem ser evitadas. A primeira 

nos diz que na verdade a maior parte dos objetos é um conjunto de vários objetos. A 

segunda afirma que a rigor os objetos do nosso dia-a-dia não existem.  

Segundo Sider (2008), o tetradimensionalismo nos fornece um modo de 

aceitar a coabitação e dissipar a impressão de absurdo. Para seus defensores, tanto a porção 

de argila como a estátua são objetos tetradimensionais (elas são somas mereológicas de 

partes temporais). A porção de argila é um agregado de partes temporais maiores. 

Poderíamos dizer que a estátua é uma parte temporal da porção de argila. Ou seja, os dois 

objetos não são o mesmo. De fato, a porção de argila e a estátua estão presentes no período 

entre terça-feira e quarta-feira, mas estão presentes indiretamente. A única coisa que está 

presente diretamente é uma parte temporal que é compartilhada pela estátua e pela porção 

de argila.  

Podemos dizer que o Tetradimensionalismo dissolve o paradoxo ao aceitar a 

conclusão de que: “objetos materiais diferentes podem ser feitos de uma mesma matéria 

em um mesmo tempo”. Ou seja, ele aceita a coabitação. Mas se é possível haver 

coabitação, tem de ser possível responder as objeções feitas à teoria da visão da 

constituição.  

Sider (2008) começa respondendo a segunda objeção, a saber: um único 

conjunto de partes não pode compor dois todos diferentes. Segundo ele, o 

tetradimensionalismo não infringe este princípio, pois a estátua e a porção de argila são 

somas mereológicas diferentes (a porção de argila possui mais partes do que a estátua). 



48 

 

Como afirma ele: “a estátua e a porção de argila parecem ter as mesmas partes apenas 

quando negligenciamos a quarta dimensão do tempo” (Sider, 2008, p.). 

A primeira objeção é sobre como a estátua pode ser vulnerável à destruição 

uma vez que ela é feita exatamente do mesmo material que a porção de argila. Para Sider 

(2008), esta confusão aparece apenas devido a uma imagem equivocada de que a estátua e 

a porção de argila estão diretamente presentes na terça-feira. A imagem correta é a de que 

apenas um objeto está presente na terça-feira: a parte temporal que é comum à estátua e a 

porção de argila. Tais objetos estão presentes apenas indiretamente.   

Outro puzzle que o tetradimensionalista afirma dar conta é o do Navio de 

Teseu.  Imaginemos um navio, o navio de Teseu, que é preservado em um porto durante 

muitos anos. Com o tempo, algumas de suas partes deterioram-se e são substituídas por 

outras de mesma forma e mesmo material. Chegamos a um ponto em que o navio não 

possui mais nenhuma peça original. Após estas transformações o navio permanece o 

mesmo? (em outras palavras, o navio renovado, aquele cujas peças foram substituídas, é 

numericamente idêntico ao original?). Se aceitarmos que os objetos podem sofrer 

alterações ao longo do tempo, somos levados a concluir que o navio renovado é, de fato, 

numericamente idêntico ao original. Como afirma Aune, “nenhuma mudança particular ou 

substituição das partes foi suficientemente drástica para sugerir que o Teseu original foi 

destruído” (Aune, 1985, p. 82). 

Mas podemos imaginar uma continuação para o puzzle. Suponhamos que as 

peças originais do navio de Teseu são deixadas em um armazém até que em um dado 

momento temos todas as peças originais lá estocadas e que alguém decide montar um 

navio, exatamente como o original, utilizando as peças que estão no armazém. 

Chamaremos este navio de Navio Reconstruído. Na medida em que em um determinado 

tempo t existem tanto o navio renovado como o reconstruído, qual deles é numericamente 

idêntico ao navio de Teseu (ao navio original)? 

Como afirma Lowe (1983), a solução mais óbvia é defender que o navio de 

Teseu é idêntico ao navio renovado (e não ao navio reconstruído).  Mas surge aí um 

problema: suponhamos que o navio de Teseu seja desmontado gradualmente sem que haja 

uma reposição de peças e que depois estas peças sejam reagrupadas formando novamente o 

navio (como um relógio que é desmontado para um conserto e em seguida é remontado). 

Neste caso, não é o navio formado pelo reagrupamento das peças idêntico navio que de 

Teseu? Certamente é. Se adotarmos a solução óbvia, o navio renovado no primeiro caso 
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parece estar relacionado com o navio de Teseu, do mesmo modo que o navio reconstruído 

está relacionado com o navio de Teseu no segundo caso.  No entanto, para seus defensores, 

o navio de Teseu é idêntico ao navio renovado, mas não é idêntico ao navio reconstruído. 

O tetradimensionalismo parece ter uma resposta a este tipo de puzzle. Para 

seus defensores, nem o navio renovado nem o navio reconstruído são idênticos ao navio de 

Teseu, tais navios são partes temporais de objetos tetradimensionais. Por exemplo, 

podemos dizer que existe um navio, o navio renovado*, que é uma soma mereológica de 

partes temporais que tem como parte inicial o navio de Teseu original e que tem como 

parte final o navio renovado (um objeto na forma de um navio que não compartilha 

nenhuma parte espacial com o navio de Teseu original). Existe também o navio 

reconstruído*, que é uma soma mereológica de partes temporais que tem como parte inicial 

o navio de Teseu original e que tem como parte final o navio reconstruído (um objeto na 

forma de navio que compartilha todas as partes espaciais com o navio de Teseu original). 

Em uma visão tetradimensionalista, aquilo que chamamos até agora de 

navio de Teseu original pode ser entendido como uma parte temporal que é compartilhada 

por dois objetos tetradimensionais e o fato de chamarmos o navio renovado* ou o navio 

reconstruído* de navio de Teseu se dá apenas por uma questão social e não metafísica.  

Aparentemente, o tetradimensionalismo é capaz de resolver os puzzles do 

navio de Teseu, bem como o da Estátua e da Argila, sem abandonar intuições valiosas 

como a ideia de que objetos podem sofrer alterações nas suas partes e continuarem os 

mesmos (como no caso do essencialismo mereológico) ou a ideia de que existem objetos 

compostos (como no caso do nihilismo). Tentarei mostras mais à frente que o 

tetradimensionalismo também tem como consequência o abandono de certas intuições.   

Antes vamos apresentar outro argumento bastante influente que envolve composição e 

persistência, a saber: o argumento do Descartes-menos.    

 

2.3.2 O argumento do Descartes-menos 

 

Apresento aqui a versão de Loux (2006a) para o argumento. Imaginemos 

Descartes antes de t. Neste momento, Descartes está intacto fisicamente, em especial, ele 

possui a mão esquerda. Referimos-nos a Descartes antes de t com a expressão “Descartes-

antes-de-t”. Mas se existe Descartes, também existe uma outra coisa que podemos 

denominar “Descartes-menos” que é a somatória de todas as parte de Descartes, menos a 
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mão esquerda (vamos lembrar que se aceitarmos o universalismo e uma ontologia 

tetradimensional podemos recortar a realidade de diversas maneiras). Para fazer uma 

referência a Descartes-menos, que existia antes de t, usamos a expressão “Descartes-

menos-antes-de-t”. Suponhamos agora que em t Descartes sofre a amputação de sua mão 

esquerda. Como aceitamos que os objetos podem sofrer alterações dizemos que Descartes 

sobrevive a esta alteração e nos referimos a ele após t como “Descartes-depois-de-t”. Se 

este é, como afirma o tridimensionalista, um caso de identidade numérica temos: 

 

(1) Descartes-antes-de-t é numericamente idêntico a Descartes-depois-de-t. 

 

Mas, como afirma Loux (2006a), Descartes não é a única coisa que 

sobrevive a esta alteração. Descartes-menos também sobrevive. Na verdade, a amputação 

da mão esquerda é indiferente para a sobrevivência de Descartes-menos. Usando para 

descrever isto a expressão “Descarte-menos-depois-de-t” temos: 

 

(2) Descartes-menos-depois-de-t é numericamente idêntico a Descartes-menos-antes-

de-t. 

 

Mas qual a relação entre Descartes-depois-de-t e Descartes-menos-depois-

de-t? Eles ocupam a mesma região do espaço. São compostos pelas mesmas células, 

moléculas, átomos, etc. Neste viés, podemos afirmar que: 

 

(3) Descartes-depois-de-t é numericamente idêntico a Descartes-menos-depois-de-t. 

 

Portanto, um defensor do tridimensionalismo está de acordo com (1), (2) e 

(3). Mas a identidade numérica tem uma série de propriedades lógicas. Por exemplo, ela é 

reflexiva e simétrica. Além disso, é transitiva. Ou seja, se uma coisa x é idêntica a uma 

coisa y e y, por sua vez, é idêntica a uma coisa z, então x é numericamente idêntica a z. 

Com a transitividade da identidade e a verdade de (1), (2) e (3) temos: 

 

(4) Descartes-antes-de-t é numericamente idêntico a Descartes-menos-antes-de-t. 

 

Como alega Loux (2006a), um defensor do tridimensionalismo tem de 
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aceitar (4). Mas para além das propriedades lógicas já apresentadas, a identidade numérica 

também implica a indiscernibilidade dos idênticos e Descartes-antes-de-t e Descartes-

menos-antes-de-t não são indiscerníveis. Portanto: 

 

(5) Descartes-antes-de-t não é numericamente idêntico a Descartes-menos-antes-de-t. 

Chegamos aqui a um resultado contraditório com (4) e (5). Os teóricos 

tetradimensionalistas dirão ser capazes de explicar como um objeto pode sobreviver a uma 

perda de uma parte. Para eles, as proposições (1) e (2) são falsas. Como afirma Loux 

(2006a), para seus defensores, Descartes é um agregado de suas partes temporais. Neste 

sentido, Descartes-antes-de-t e Descartes-depois-de-t não são numericamente idênticos, o 

mesmo ocorre com Descartes-menos-antes-de-t e Descartes-menos-depois-de-t. De fato, 

Descartes e Descartes-menos estão relacionados de um modo interessante, o que gera a 

verdade de (3). Depois de t, aquilo que chamamos Descarte-depois-de-t e Descartes-

menos-depois-de-t é um único objeto. Assim, o tetradimensionalista evita a contradição ao 

negar (1) e (2).  Mas para o tridimensionalismo as proposições (1)-(3) são, de fato, 

verdadeiras? Na sequência, apresento as respostas tridimensionalistas para ao problema. 

 

2.3.2.1 Propostas tridimensionalistas para o argumento do Descartes-menos 

 

Mais uma vez, a resposta para o problema pode estar na mereologia. 

Segundo Loux (2006a), os adeptos do essencialismo mereológico radical simplesmente 

negam a possibilidade de mudança dos objetos através do tempo. Mas como então 

justificar nossa intuição de que os objetos podem sofrer alterações em suas partes e 

permanecerem os mesmos? Como já foi discutida anteriormente, uma estratégia dentro do 

essencialismo mereológico é aquela proposta por Chisholm (1995). Para ele, é apenas em 

um sentido estritamente filosófico que os objetos não podem sofrer mudanças em suas 

partes, em um sentido ambíguo a noção de igualdade não envolve identidade das partes. 

Neste viés, existem as entidades primárias (os objetos no sentido filosófico) e existem 

outras entidades que são construções lógicas destas entidades primárias. Tomemos um 

navio composto pelas partes A e B em t0 e composto por A e C em t1. No sentido 

estritamente filosófico, A+B e A+C são objetos distintos. Se estivermos falando em um 

sentido popular, temos um objeto que é uma construção lógica que compreende os objetos 

A+B e A+C.  
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Mas para Chisholm, não é o caso que todo tipo de objeto seja uma coisa 

como uma construção lógica. Para Chisholm, os seres humanos são objetos de outra 

natureza. O argumento desenvolve-se do seguinte modo: como nosso corpo sofre 

mudanças em suas partes constantemente, uma pessoa tem de ser distinta do seu corpo. 

Será algo imaterial, algo muito pequeno (ainda não identificado por nossa ciência) ou 

ainda, pode estar distante do corpo. 

Assim, o valor de verdade da proposição (1) depende da referência que 

temos para os termos “Descartes-depois-de-t” e “Descartes-antes-de-t”. Se estas expressões 

apontam para a pessoa Descartes, então Descartes não é idêntico ao seu corpo e neste 

sentido, (3) torna-se falsa. Descartes-menos é um objeto apenas em um sentido ambíguo e 

não pode ser idêntico a pessoa Descartes. Se por outro lado, interpretarmos Descartes-

depois-de-t como o corpo de Descartes, (3) torna-se verdadeira, mas (1) falsa. Chisholm 

evita o comprometimento com (4). 

Poderíamos também apelar para o nihilismo. Como o nihlista não aceita a 

existência de objetos compostos, ele não tem muito problema com o fato dos objetos 

perderem partes. Simplesmente porque, em um sentido estrito, objetos não têm partes e 

portanto, não podem perdê-las. Podemos dizer que em um sentido amplo, o Descartes ante 

de t seria entendido como um arranjo de átomos mereológicos. O Descartes depois de t, 

por sua vez, seria um outro arranjo de átomos. E embora haja uma sobreposição de átomos, 

Descartes antes de t e Descartes depois de t seriam, de fato, arranjos diferentes. Mas para o 

nihilista isso tem pouco importância para o problema da persistência, pois, em um sentido 

estrito, os únicos objetos que existem são átomos mereológicos e são estes objetos os 

únicos que persistem ao longo do tempo. Como os átomos mereológics não podem perder 

partes e como estes átomos são os únicos objetos que existem, não pode haver uma caso de 

um objeto que é composto pelos xs em t0 e não é composto pelos xs em um tempo posterior 

t1. O nihilismo dissolve o problema, mas tem o alto preço de com isso negar a maior parte 

dos objetos que estamos acostumados a lidar em nosso cotidiano.  

Outra forma tridimensionalista de evitar a contradição é apresentada por 

Geach (1967). Para ele, segundo Loux (2006a) não há uma noção de identidade aplicada a 

todas as coisas. Neste viés, não basta afirmarmos que “a é o mesmo que b”, mas responder 

a pergunta “mesmo o que?”. Respostas a esta pergunta são, para ele, kind-term ou 

substantivos contáveis como “seres humanos”, “cachorros”, etc. Assim, por exemplo, há 

uma relação de “ser o mesmo ser humano”. A consequência disso é a negação do princípio 
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da transitividade da identidade.  

Como isso podemos evitar a contradição (4) e (5)? Para Geach, nós só 

podemos inferir (4) se (1)-(3) envolverem relações de identidade do mesmo tipo, mas não é 

o que acontece. (1) afirma que os dois objetos são “o mesmo ser humano”, enquanto (2) 

afirma que os objetos são “uma mesma porção de matéria”.  

Uma terceira possibilidade é a proposta de van Inwagen (2001). Na verdade, 

ele é o criador do argumento do Descarte-menos, embora, para ele, tal argumento seja 

usado como reductio para a doutrina das partes arbitrariamente indefinidas e como 

consequência, uma crítica ao universalismo. 

Segundo van Inwagen (2001), muitos filósofos acreditam na doutrina das 

partes arbitrariamente indefinidas. Acreditam na existência de coisas como: a metade norte 

da torre Eiffel, os dois terços do cigarro que o tio Henry está fumando, etc. Podemos 

definir tal doutrina, ainda que de maneira imperfeita, do seguinte modo: “para todo objeto 

material M, se R é a região ocupada por M em um tempo t, e se sub-R é qualquer sub-

região de R ocupável, seja o que for, existe um objeto material que ocupa a região sub-R 

em t” (van Inwagen, 2001, p.75).  

O que van Inwagen (2001) está interessado envolve apenas dois 

componentes da doutrina: i) a arbitrariedade das partes; e ii) a concretude e materialidade 

destas partes. Esta segunda parte é importante, pois alguém poderia dizer que coisas como 

a-metade-norte-da-torre-Eiffel é algum tipo de objeto abstrato. O argumento de van 

Inwagen é endereçado àqueles que aceitam termos como a-metade-norte-da-torre-Eiffel, 

como sendo um particular material concreto no mesmo sentido em que a própria torre 

Eiffel é um particular material concreto. O objetivo dele é mostrar que a doutrina das 

partes arbitrariamente indefinidas é falsa. 

O primeiro passo para isto é mostrar que tal doutrina implica teses muito 

próximas daquelas defendidas pelo essencialismo mereológico, em especial, implica a tese 

de que se uma parte de um objeto for removida, sem que outra seja adicionada para 

substituí-la, então o objeto deixa de existir (esta, segundo van Inwagen, é uma variação 

mais fraca da tese defendida pelo essencialismo mereológico propriamente dito, que diz: 

qualquer mudança nas partes gera um novo objeto). 

Na sequência, van Inwagem (2001) procura mostrar como que a doutrina 

das partes arbitrariamente indefinidas implica o essencialismo mereológico fraco. 

Assumimos que a doutrina é verdadeira e que o essencialismo mereológico fraco é falso. 
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Segundo ele, ao negarmos a última tese temos que existe um tempo tal que poderia existir 

objetos O e P tal que P é uma parte de O (naquele tempo) e que aquele O poderia 

sobreviver a uma perda futura de P. Suponhamos que estes objetos existam. Com base na 

doutrina das partes arbitrariamente indefinidas, temos que existe um objeto que ocupa uma 

região do espaço que é exatamente a diferença conjunto-teórica entre a região ocupada por 

O e a região ocupada por P. Chamemos este objeto de “O-menos”. O-menos é 

numericamente diferente de O, pois ocupam regiões e possuem partes diferentes. Agora 

supomos que O perdeu P, mantendo todas as outras partes suas. Parece-nos que O-menos 

continuaria existindo. Tendo em vista que O poderia ter sobrevivido, van Inwagen (2001) 

pergunta: qual a relação entre O e O-menos? Para ele, a única resposta plausível é 

identidade. Alguém poderia, diz ele, alegar que existem dois objetos ocupando exatamente 

a mesma posição, que tem o mesmo tamanho, mesmo peso, etc. No entanto, para van 

Inwagen, isto fere a definição de objetos materiais. Assim, temos que O e O-menos são 

idênticos. Mas como afirma van Inwagen, O e O-menos foram antes distintos e chegamos 

aqui a uma violação do princípio da transitividade da identidade. Assim, nós devemos 

rejeitar a suposição de que o essencialismo mereológico fraco é falso e, portanto, 

mostramos que ele é implicado pela doutrina das partes arbitrariamente indefinidas. Assim, 

a existência de coisas como “a metade norte da torre Eiffel” tem como consequência os 

objetos não poderem sofrer mudanças em suas partes. Mas isso não pode ser verdadeiro. 

Segundo ele, as pessoas são bons exemplos de objetos que persistem. A conclusão por 

reductio é a de que a doutrina das partes arbitrariamente indefinidas é falsa. Isto não 

significa dizer que os objetos não possuem partes, mas sim que elas não são arbitrárias. 

A solução de van Inwagen para o argumento do descartes-menos é, portanto, 

rejeitar a ideia de que qualquer soma de objetos gera um novo objeto. Ou seja, é rejeitar o 

universalismo. Vamos agora ver a visão tetradimensionalista para o problema.  

 

2.3.2.2 Proposta tetradimensionalista para o problema da mudança de partes 

 

Vimos no tópico anterior algumas formas de tridimensionalismo que 

buscam resolver o problema do Descartes-menos e, por conseguinte, dar uma resposta para 

o problema da mudança de partes. Para Heller (1999), aceitar a visão tridimensionalista 

acerca dos objetos nos leva a ter que optar entre alguma das seguinte alternativas 

desagradáveis: 
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a) Não existem objetos físicos tais como meu corpo; 

b) Não existe um objeto físico no espaço em que nós normalmente diríamos é agora 

ocupado por mim, fora minha mão esquerda;  

c) Nenhum objeto físico pode sofrer alterações em suas de partes; 

d) É possível que objetos físicos distintos ocupem exatamente o mesmo espaço no 

mesmo instante de tempo; 

e) A identidade não é transitiva (Heller, 1999, p.313). 

 

Heller (1999, p.313) constrói a sua versão do argumento do Descartes-

menos tendo como referência estas alternativas desagradáveis. Negar todas estas 

alternativas em simultâneo e aceitar o tridimensionalismo gera, segundo Heller, uma 

contradição. Segue uma versão alterada do argumento de van Inwagen. 

Se negarmos (a) temos, o meu corpo (chamamos isto de “corpo”). Se 

negarmos (b) temos algo que chamamos “corpo-menos” (meu corpo sem minha mão 

esquerda). Agora consideremos um tempo t no qual minha mão esquerda é cortada. temos 

que: (1) aquilo que, antes de t, é corpo-menos = aquilo que, depois de t, é corpo-menos. Se 

negarmos (c), perder a minha mão esquerda não implica deixar de existir, então: (2) aquilo 

que, depois de t, é o meu corpo = aquilo que, antes de t, é o meu corpo. Se negarmos (d) 

então: (3) aquilo que, depois de t, é corpo-menos = aquilo que, depois de t, é o meu corpo. 

Se negarmos (e): (4) aquilo que, antes de t, é corpo-menos = aquilo que, depois de t, é o 

meu corpo. Mas o meu corpo, antes de t era maior que o corpo-menos, antes de t. (5) 

aquilo que, antes de t, é corpo menos não é = aquilo que, antes de t, é o meu corpo. (5) e 

(4) são contraditórias. 

Para evitar a contradição, os tridimensionalistas têm de aceitar algumas 

destas alternativas. O nihilismo aceita (a), van Inwagen (2001) (b), o essencialismo 

mereológico (c), Thompson (1999) (d), e Geach (e). Heller (1999) busca evitar o problema 

mostrando que corpo e corpo-menos são objetos distintos e mesmo depois de t, não 

ocupam o mesmo espaço. 

A solução tetradimensionalista é a seguinte: Para seus defensores, a 

afirmação (3) “aquilo que, depois de t, é corpo-menos = aquilo que, depois de t, é corpo” 

não decorre da negação de (d) “podem existir objetos físicos distintos ocupando 

exatamente o mesmo espaço em um mesmo tempo”. Segundo Heller, corpo e corpo-menos 

são objetos tetradimensionais distintos, pois ocupavam espaços distintos antes de t. A 

relação entre eles é a de compartilhamento de partes, ou seja, o objeto que temos em t é 

uma parte temporal do corpo e do corpo-menos. “Corpo e corpo-menos possuem uma parte 
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temporal comum, assim como minha sala de estar e minha sala de jantar possuem uma 

parte espacial comum (a parede)” (Heller, 1999, p.321). 

Assim, os defensores do tetradimensionalismo pensam ter um bom motivo 

para adotar tal doutrina, na medida em que esta apresenta uma resposta consistente para o 

problema da persistência, em especial para o problema da mudança de partes de um objeto, 

sem precisar aceitar alguma daquelas teses desagradáveis: (a)-(e).  

Tentarei argumentar nas próximas seções que o tetradimensionalismo 

também implica a aceitação de uma tese desagradável, a saber: o essencialismo espaço-

temporal.   

 

2.4 Críticas ao tetradimensionalismo como solução para o problema da persistência 

 

Como vimos até aqui, existem muitos pontos de contato entre o problema da 

composição e o problema da persistência dos objetos ao longo do tempo. Os puzzles do 

navio de Teseu e da Estátua e da Argila, bem como o argumento do Descarte-menos são 

bons exemplos disso.  Como já foi mencionado, o argumento do Descartes-menos, em sua 

versão original, visava demonstrar a falsidade da tese universalista.  Nós supomos a 

verdade do universalismo e, portanto, aceitamos coisas como o Descartes-menos.  Mas ao 

aceitarmos a existência de Descartes-menos chegamos ao uma contradição. As sentenças 

(4) (Descartes-antes-de-t é numericamente idêntico a Descartes-menos-antes-de-t) e (5) 

(Descartes-antes-de-t não é numericamente idêntico a Descartes-menos-antes-de-t) são 

contraditórias. Peter van Inwagen (2001) conclui disso a falsidade do universalismo. 

Para os tetradimensionalistas, o resultado contraditório aparece apenas 

porque van Inwagen adota uma ontologia tridimensionalista. Ao aceitarmos a doutrina das 

partes temporais o problema se desfaz, pois (3) (Descartes-depois-de-t é numericamente 

idêntico a Descartes-menos-depois-de-t) torna-se falsa. Descartes e Descartes-menos são 

somas mereológicas distintas que compartilham uma mesma parte temporal. Ao dar uma 

resposta para o argumento do Descartes-menos, o tetradimensionalista acredita ter um bom 

motivo para aceitar uma ontologia tetradimensionalista para os objetos ordinários.  

Nesta seção, pretendo discutir algumas críticas feitas ao 

tetradimensionalismo que envolvem noções mereológicas. Em um primeiro momento, 

apresento a crítica de Judith Thomson ao tetradimensionalismo como melhor teoria a 

respeito da persistência dos objetos ao longo do tempo. Na sequencia, discuto a resposta 
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tetradimensionalista de Heller. Por fim, defendo que o tetradimensionalismo implica uma 

espécie de essencialismo espaço-temporal. Isto não mostra a falsidade do 

tetradimensionalismo, mas, no mínimo, o coloca em pé de igualdade com as alternativas 

tridimensionalistas.   

 

2.4.1 Judith Thomson e a metafísica maluca 

 

O artigo “Parthood and identity across time” de Judith Thomson é uma 

reação aos argumentos do tetradimensionalismo, ao que ela chama de metafísica maluca. 

Em especial, é uma crítica ao uso de partes temporais em sua ontologia. Neste texto, ela 

desenvolve um argumento bastante similar ao argumento do Descartes-menos e que 

decorre em parte da aceitação da mereologia extensional clássica, representada aqui pelo 

cálculo de indivíduos de Leonard-Goodman. Antes de discutirmos diretamente a crítica de 

Thomson, vamos reconstruir o argumento de modo a deixar mais clara a relação entre o 

problema da persistência e o problema da composição. Suponhamos que eu construa uma 

casa de Tinkertoys e termine a tarefa a 1:00. Dou a esta casa o nome “H” e a coloco em 

uma estante. Dado que H é a única casa na estante a 1:15 é verdadeiro dizer: 

 

(1) H = a casa de Tinkertoys na estante a 1:15. 

 

Uma casa de Tinkertoys é composta apenas por Tinkertoys e neste sentido, 

não possui nenhum outro tipo de objeto como parte dele. Como afirma Thomson (1999, 

p.301), nós poderíamos dizer que esta casa possui “a forma de casa” como uma 

propriedade, mas isto não é uma parte da casa em um sentido mereológico. Segundo ela, 

muitos filósofos aceitam que a lógica da propriedade “ser parte de” (parthood) é o calculo 

de indivíduos de Leonard-Goodman, que tem “xDy” (x é distinto de y) como primitivo, e 

define “x < y” (x é parte de y) e “xOy” (x sobrepõe (overlap) y) do seguinte modo: 

 

x < y = df  ∀z (zDy → zDx) 

xOy = df  ∃z (z < x & z < y) 

Que contém ainda os seguintes axiomas: 

 

Axioma da identidade: (C1) (x = y) ↔ (x < y & y < x)  
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Axioma da sobreposição: (C2) (xOy) ↔ ~(xDy)  

Axioma da fusão: (C3) ∃x (x ∈ S) → ∃y (yFuS)  

 

E que define “yFuS” (entendido como: y funde-se com S, ou com Ss, ou 

com membros de S) como: 

 

xFuS = df ∀y [yDx ↔ ∀z(z ∈ S → yDz)] 

 

Por fim, tem como princípio de fusão: 

 

∃x (x ∈ S) → (E!y) (yFuS) 

 

Segundo Thompson (1999, p.302), se os axiomas estiverem certos, existem 

Tinkertoys na estante a 1:15. Pelo princípio da fusão, temos que há uma fusão de 

Tinkertoys a qual damos o nome de “W”. 

 

(2) W = a fusão de Tinkertoys na estante a 1:15. 

 

Como a casa de Tinkertoys H é feita apenas de tinkertoys e está na estante a 

1:15 podemos afirmar: 

 

(3) H = W 

 

Algumas pessoas poderiam rejeitar o axioma da fusão, no entanto o 

problema independe do nosso comprometimento com tal princípio. Suponhamos que 

alguém tenha pedaços de madeira na mão. Isto não significa que esta pessoa tenha algo 

como “madeira” na mão agora? Como afirma Thomson (1995), podemos dizer que, como 

os Tinkertoys são feitos de madeira, existe “madeira” na estante a 1:15 e chamarmos isto de 

W*. Assim podemos dizer: 

 

(2*) W*= a madeira na estante a 1:15. 

 

Assim como acontece com W, podemos dizer: 
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(3*) H = W*. 

 

Tendo como base o axioma da fusão, parece plausível supor que exista W e 

que W seja idêntico a W*. No entanto, existindo ou não W (e, portanto, independente do 

axioma da fusão) é plausível supormos a existência de W* e com isso supormos a 

identidade entre W* e H, algo que é suficiente para gerar o problema. 

Mas vamos prosseguir com o argumento de Thomson. Na sequência, damos 

o nome de Alfa para uma das estacas que segura o telhado da casa. A 1:30, removemos esta 

estaca e a substituímos por uma nova, chamada Beta.  A 1:45 é possível afirmar: 

 

(4) H está na estante a 1:45? 

 

A maioria das pessoas diria que sim. Mas se isso for o caso, então temos um 

problema, pois pela conjunção de (3*) e (4) temos: 

 

(5*) W* está na estante a 1:45. 

 

Algo que é falso, pois W* está apenas parcialmente na estante. Se 

aceitarmos o axioma da fusão também temos o mesmo problema, na medida em que a 

conjunção de (3) e (4) gera: 

 

(5) W está na estante a 1:45, 

 

(5) é igualmente falso, pois alfa está no chão. Na medida em que desejamos 

continuar afirmando (4) o problema deve estar em (3) e (3*). 

A solução tetradimensionalista é análoga àquela dada para o argumento do 

Descartes-menos. Thomson (1999, p.303) menciona a solução de Richard Cartwright. Por 

hipótese, H vem a existência a 1:00 e tem alfa removida a 1:30. Suponhamos agora que 

exista uma parte temporal de H que começa a 1:00 e termina a 1:30 (a chamamos de H-de-

1:00-até-1:30). Se concordarmos com o princípio da fusão, aceitamos a existência de W. 

Podemos imaginar uma parte temporal de W análoga a parte temporal de H (W-de-1:00-

até-1:30). Neste viés afirmamos literalmente que: 
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H-de-1:00-até-1:30 é parte de H. 

 

E que: 

 

W-de-1:00-até-1:30 é parte de W. 

 

Neste viés, poderíamos dizer que H-de-1:00-até-1:30 é idêntico a W-de-

1:00-até-1:30, e que H e W compartilham uma parte temporal. Thomson não está satisfeita 

com esta solução, em especial, pelo uso de partes temporais em sua ontologia. O que 

realmente são estas entidades tais como: H-de-1:00-até-1:30 e  W-de-1:00-até-1:30?  

Sejam as variáveis “x”, “y”, etc. objetos físicos ou partes de objetos físicos, 

a primeira tese metafísica com a qual o tetradimensionalismo está comprometido é a 

seguinte: 

 

(M1) Se x é uma parte temporal de y, então x é parte de y. 

 

Suponhamos que “P” simbolize lugares, que “t” seja pontos no tempo e que 

“T” seja um período de tempo (lembrando que “t” está incluso em “T”). Temos uma 

definição de parte temporal: 

 

x é uma parte temporal cross-sectional de y = df ∃T [y e x existem através de T & nenhuma 

parte de x existe para além de T & ∀t (t está em T → ∀ P (y ocupa exatamente P em t → x 

ocupa exatamente P em t))] 

 

Voltando a casa de Tinkertoys H. Se x existe durante um período de tempo 

tal que, para todo ponto no tempo durante este período, se H ocupa um determinado 

espaço, então x ocupa exatamente o mesmo espaço, temos que x é uma cross-sectional 

parte temporal de H. Segundo Thomson (1999, p.304), a definição não diz que existe tal x, 

para isso é necessária mais uma tese metafísica. 

 

(M2) ∀ T [y existe através de T → ∃x (x existe através de T & nenhuma parte de x existe 

para além de T &  ∀t (t está em T → ∀P (y ocupa exatamente P em t → x ocupa exatamente 
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P em t)))]. 

 

Segundo Thompson (1999, p.304), nada até aqui assegura singularidade. 

Para ela, os defensores do tetradimensionalismo gostariam de assegurar tal coisa. Eles 

estariam comprometidos ainda com outra tese metafísica: 

 

(M3) Se x é parte de y e y é parte de x, então x é idêntico a y. 

 

M3 é uma consequência do axioma da identidade do calculo de indivíduos. 

Defensores do tetradimensionalismo podem não estar todos de acordo com todos os 

axiomas do cálculo, mas parecem estar com relação ao axioma da identidade.  

Por M2 temos que existe um x que é uma parte temporal de alfa e que tem a 

duração de 1:00 até 1:05 e que existe um y que é uma parte temporal de H e que tem a 

duração de 1:10 até 1:15; e a definição de partes temporais diz que tanto x quanto y são 

partes temporais de H. Isto parece indicar que, em algum sentido, há uma entidade que faz 

uma fusão entre x e y. É possível afirmar que:  

 

Se x é uma parte temporal de z e y é uma parte temporal de z, então existe um z* que funde 

o conjunto cujos membros são x e y. 

 

Se isto é verdade, então temos um z* que é, ele próprio, parte de z. Como 

afirma Thomson (1999, p. 305), o termo “é parte de” está sendo usado aqui como uma 

relação reflexiva. No sentido de que todas as coisas são partes delas próprias. Chegamos 

então a quarta e última tese metafísica: 

 

(M4) x é uma parte temporal de x. 

 

Segundo Thomson (1999, p.305) M4 tem as seguintes consequências: i) 

todo objeto físico é a fusão de suas partes temporais; ii) não existe uma delimitação 

temporal exata de um objeto e iii) existe um tempo T tal que um objeto existe através de T 

e tal que nenhuma parte do objeto existe fora de T.  

Apresentadas as principais teses metafísicas com a qual o 

tetradimensionalismo está comprometido, Thomson (1999, p.306) parte então para sua 
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análise. Segundo ela, existem duas motivações para a defesa do tetradimensionalismo. A 

sua capacidade em lidar com problemas que envolvem identidade através do tempo (que 

são argumentos como o do Descartes-menos ou o próprio argumento de Thomson discutido 

anteriormente) e a chamada analogia espacial. A crítica de Thomson se concentra nesta 

última.  

Suponhamos que eu tenha em minhas mãos um pedaço de giz. Uma parte na 

minha mão direita, outra na mão esquerda. É plausível afirmarmos a existência de algo 

como a metade-de-giz-da-minha-mão-direita. Damos o nome a isto de Alfred. Para os 

tetradimensionalistas, podemos falar de maneira análoga de algo como a última-metade-

do-pedaço-de-giz. Chamamos isto de Bert.  

O fato de podermos quebrar um pedaço de giz ao meio é um grande indício 

de que algo como Alfred existe. E se ele existe, então ele existe mesmo antes de 

quebrarmos o giz. Mas vamos levar a analogia mais a fundo.  

Se Alfred existe ele é um objeto físico? Para Thomson (1999, p.307), seja o 

que for ele não é um pedaço de giz. Alfred se tornaria um pedaço de giz caso fosse 

quebrado. Bert também não pode ser tido como um pedaço de giz. Segundo ela, partes 

temporais começam e deixam de existir enquanto eu seguro apenas um pedaço de giz.  

Poderíamos dizer que Alfred e Bert são quantidades ou porções, o que nos 

permite falar em propriedades que estas coisas possuem. Por exemplo, Alfred é branco, 

cilíndrico, etc. Diríamos o mesmo de Bert. Para Thomson (1999, p.307), a maluquice da 

ontologia tetradimensionalista aparece apenas quando levamos a sério a analogia espacial. 

Esta metafísica nos diz que se eu estivesse segurando um pedaço de giz branco e cilíndrico 

na última hora, então existiria um pedaço de giz que estaria na minha mão agora e que não 

estava há três minutos atrás. Segundo ela, o tetradimensionalismo implica que novos 

objetos constantemente passam a existir ex nihilo.  

Vejamos agora como o tetradimensionalista pode responder a esta crítica de 

Thomson.  

 

2.4.2 Resposta tetradimensionalista à crítica de Thomson  

 

A crítica de Thomson parece indicar que se adotarmos a tese 

tetradimensionalista, dois objetos distintos (o giz e uma parte temporal do giz, por 

exemplo) podem ocupar o mesmo espaço. Isto fica claro em sua definição de parte 
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temporal: 

x é uma parte temporal cross-sectional de y = df ∃T [y e x exitem através de T & nenhuma 

parte de x existe para além de T & ∀t (t está em T → ∀ P (y ocupa exatamente P em t → x 

ocupa exatamente P em t))] 

 

Segundo esta definição, a parte temporal x que existe no instante de tempo t 

ocupa o mesmo lugar P que o objeto tetradimensional y ocupa em t. Mas segundo Heller 

(1999, p.319), isto só acontece se tivermos como base uma ontologia tridimensionalista. O 

problema de Thomson com as entidades coincidentes faz parte de um problema ainda 

maior que é tentar explicar as partes temporais sem abandonar a ontologia tridimensional.  

Vamos retomar o exemplo da folha de papel “Whitey” de Heller. Para o 

tridimensionalismo, na medida em que a folha de papel preenche todos os limites 

relevantes nas três dimensões possíveis, Whitey existe agora por completo (não existem 

partes de Whitey que não existem agora). Mas mesmo que Whitey continue existindo 

Whitey-de-(agora + uma-hora)-até-(agora + duas horas) não designa uma parte de Whitey, 

a menos que esta parte exista agora. Mas se isto for uma parte temporal ela ainda não terá 

vindo a existência. Assim, se entendemos as partes temporais com um pano de fundo 

tridimensional, temos, como afirma Thomson, uma “metafísica maluca”. 

Para Thompson, a loucura (desta metafísica) aparece apenas quando 

levamos a analogia espacial a sério. Novas coisas estariam tornando-se existentes 

constantemente ex nihilo. Por que Thompson pensa que as partes temporais tornam-se 

existentes ex nihilo? Heller (1999, p.319) sugere que as objeções de Thompson tem como 

fundamento o fato de nenhuma mudança material significativa ter acontecido durante o 

período em que supostamente a parte temporal veio a existência. Para ele, tal problema 

também recai sobre o tridimensionalismo. Segundo o tridimensionalismo, para um objeto 

vir a existência em t0 é preciso apenas que ele tenha t0 como seu primeiro limite temporal. 

A questão sobre o que causa certo objeto ter estes limites temporais em t0 é análoga a 

questão sobre o que causa certo objeto ter seus limites espaciais (quando passamos a 

entendê-lo como um objeto).  

Heller busca mostrar que as críticas de Thomson ou estão carregadas de uma 

ontologia tridimensionalista de fundo, ou também podem ser aplicadas ao próprio 

tridimensionalismo. Neste viés, o tetradimensionalismo se manteria como uma boa solução 

para argumentos como o do Descartes-menos ou o da casa de Tinkertoys. A meu ver, o que 
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incomoda Thomson e o que  a faz dizer que o tetradimensionalismo tem como 

consequência o fato de novos objetos tornarem-se existentes constantemente ex nihilo é um 

compromisso com uma espécie de essencialismo espaço-temporal, que pode ser entendida 

como a ideia de que dois objetos com as mesmas partes espaciais não são os mesmo se 

estiverem em tempos diferentes.   

 

2.4.3 Tetradimensionalismo e essencialismo espaço-temporal 

 

Podemos ter a impressão até aqui de que uma ontologia tetradimensionalista 

é mais eficiente para a resolução do problema da persistência do que suas rivais 

tridimensionalistas, mas o que pretendo mostrar nesta seção é que estes tipos de puzzles 

apresentados até agora não nos dão razões suficientes para optarmos por uma ou outra 

teoria. Em especial, pretendo mostrar que se por um lado, como defende Heller (1999), os 

tridimensionalistas precisam aceitar alguma tese indesejada para dar conta de tais puzzles 

(coisas como: nihilismo, coabitação, essencialismo mereológico, negação da transitividade 

da identidade ou negação do universalismo), por outro lado, os tetradimensionalistas estão 

comprometidos com uma espécie de essencialismo espaço-temporal. Isto, evidentemente, 

não demonstra a falsidade do tetradimensionalismo, mas certamente o enfraquece. Se o 

essencialismo espaço-temporal é verdadeiro, então dois objetos compostos pelas mesmas 

partes espaciais não são idênticos se estiverem em tempos diferentes.  

Meu procedimento nesta seção será o seguinte: i) apresentarei três 

argumentos contra o tetradimensionalismo, ii) defenderei que eles não provam a falsidade 

do tetradimensionalismo e iii) tentarei mostrar que, embora eles não demonstrem a 

falsidade do tetradimensionalismo, eles mostram um comprometimento de tal ontologia 

com um essencialismo espaço-temporal. 

Na seção 2.2, nós discutimos o problema da persistência tendo como 

referência a mudança de propriedades que os objetos podem sofrer ao longo do tempo. 

Uma questão interessante acerca do tetradimensionalismo é saber qual objeto, de fato, é o 

portador da propriedade.  Vamos retomar um pouco a solução tetradimensionalista para o 

problema da mudança de propriedades. Temos um objeto O em t0 com uma determinada 

propriedade P e este mesmo objeto não possui a propriedade P em um tempo posterior t1. A 

conclusão é de que O tem e não tem a propriedade P, o que é contraditório. De acordo com 

os tetradimensionalistas a contradição só aparece porque estamos mergulhados em uma 
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ontologia tridimensionalista. Para eles, os objetos são somas mereológicas de partes 

temporais e são estas partes temporais que hora possuem P, hora não possuem P. O objeto 

tetradimensional possui a propriedade P apenas de maneira derivativa.  

Podemos dizer que as propriedades que o objeto tetradimensional tem de 

maneira derivativa são explicadas por meio das propriedades que as suas partes temporais 

têm. Por exemplo, tomemos um o carro que era branco e agora é vermelho. Na visão do 

tetradimensionalismo, este carro é um objeto tetradimensional que possui uma parte 

temporal branca e outra que é vermelha e se podemos falar que hoje o carro é vermelho, 

ainda de maneira derivativa, isto se deve ao fato dele possuir uma parte temporal vermelha. 

Esta parte temporal é que seria a portadora da propriedade ser vermelha de maneira direta e 

não o objeto como um todo. Mas se estas partes temporais possuem alguma duração, então 

elas também são objetos tetradimensionais e, portanto, a posse de propriedades destes 

objetos também só pode ser explicada por meio de suas partes temporais. Estamos falando 

de partes temporais de partes temporais. Isto parece nos levar à ideia de que os únicos 

objetos que podem ser portadores de propriedades são átomos temporais. Objetos espaciais 

sem partes temporais. A consequência disso é que os objetos tetradimensionais poderiam 

ser sempre reduzidos apenas a objetos sem partes temporais. Os objetos seriam somas 

mereológicas de átomos temporais.   

Bom, a ideia de que os objetos tetradimensionais seriam totalmente 

compostos por átomos temporais juntamente com o universalismo mereológico tem 

consequências interessantes para a interpretação de puzzles como os discutidos 

anteriormente.  Começamos pelo puzzle da estátua e da argila. Um artista pega uma porção 

de argila em um determinado instante t0, dá a ela a forma de uma estátua em um tempo 

posterior t1 e na sequência a destrói em t2. Neste caso, temos dois objetos que 

supostamente ocupam um mesmo espaço em um mesmo período de tempo, dois objetos 

que coabitam: a estátua e a porção de argila. O tetradimensionalista afirma que, na verdade, 

a estátua e a porção de argila são objetos tetradimensionais distintos que compartilham 

partes temporais. Neste sentido, o tetradimensionalista aceita a coabitação, mas de maneira 

fraca. A estátua e a porção de argila são somas mereológicas distintas e, portanto não 

ocupam uma mesma região espaço-temporal. A porção de argila é um “verme” espaço-

temporal maior do que a estátua. O que ocorre é que, durante um período de tempo, a 

estátua e a porção de argila possuem partes sobrepostas. Retomemos a ideia de objeto 

tetradimensionais como somas de átomos temporais.  
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Se a porção de argila é um objeto tetradimensional ela pode ser dividida em 

partes temporais. Se são as partes temporais que explicam as propriedades que o objeto 

tetradimensional tem como um todo, então os objetos tetradimensionais podem ser 

reduzidos a átomos temporais. Tomemos a porção de argila. Como ela é um objeto 

tetradimensional, ela pode ser dividida em partes temporais. Por exemplo, há uma parte 

temporal que compreende justamente o período de existência da estátua. Mas se esta parte 

temporal que compreende o período de existência da estátua puder ser dividida em partes 

temporais, então serão estas partes temporais que possuirão tais propriedades. A rigor, 

todas as partes temporais da porção de argila serão reduzidas a átomos temporais. No 

entanto, do ponto de vista da composição espacial, não houve mudança alguma entre t0 e t2. 

Se a porção de argila era composta pelas moléculas a e b, em t0, então ela continua sendo 

composta por a e b, em t2. Neste sentido, também são os átomos temporais que compõem a 

porção de argila. Todos os átomos temporais da porção de argila são compostos 

espacialmente por a e b. Podemos dizer que os átomos temporais que compõem a porção 

de argila são indiscerníveis do ponto de vista espacial e, portanto, que são espacialmente o 

mesmo objeto. Podemos dizer que em última análise, a porção de argila é composta por 

(a+b). O problema é que o mesmo ocorre com a estátua. Se a dividirmos em átomos 

temporais, então ela também é composta por átomos temporais compostos espacialmente 

por (a+b). A consequência disso é que a estátua e a porção de argila seriam indiscerníveis e 

haveria aqui uma coabitação em um sentido forte. Ou seja, o tetradimensionalismo não 

resolveria o puzzle.  

Podemos pensar algo análogo para o puzzle do navio de Teseu. Como já 

vimos, neste puzzle temos um navio cujas partes são substituídas ao longo do tempo e que 

ao final do processo acaba completamente reformulado. Digamos que em t0 o navio que 

batizamos de Teseu é composto por (A+B). Ao longo do tempo, ele passa por algumas 

modificações. Em t1 ele é composto por (A+C) e em t2 por (C+D). A primeira pergunta é 

saber se o navio (C+D) é o mesmo navio numericamente que (A+B). A maioria das 

pessoas diria que sim, que é possível que um objeto troque suas partes ao longo do tempo e 

permaneça o mesmo. O tetradimensionalista diria que (C+D) não é idêntico a (A+B). Para 

ele, o navio de Teseu é um objeto tetradimensional, algo como: (A+B-em-t0 + A+C-em-t1 + 

C+D-em-t2). A+B-em-t0 e C+D-em-t2 são partes temporais que compõem um objeto maior, 

a saber: o navio de Teseu. Na história do navio de Teseu as peças originais (A+B) que 

formavam o navio em t0 são reutilizadas e agora formam um navio em t2. A segunda 
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pergunta é: qual destes dois navios é o navio de Teseu em t2? A+B ou C+D? A resposta 

tetradimensionalista é nenhum. Mais uma vez, A+B-em-t2 e C+D-em-t2 são entendidos 

como partes temporais de objetos tetradimensionais. C+D-em-t2 compõe o que estamos 

chamando aqui de navio de Teseu, A+B-em-t2 compõe um navio distinto do navio de 

Teseu, um navio que tem seu início após alguém pegar as peças originais do navio de 

Teseu. Damos a ele o nome de navio de Teseu*.  Retomemos a discussão acerca dos 

átomos temporais.  Vamos supor que o navio de Teseu* seja a seguinte soma mereológica: 

(C+D-em-t0 + A+C-em-t1 + A+B-em-t2). Sendo t0, t1 e t2 períodos de tempo, coisas como 

C+D-em-t0 são, elas próprias, objetos tetradimensionais e suas propriedades são explicadas 

por partes temporais menores. A rigor, são explicadas por átomos temporais. C+D-em-t0 

pode ser reduzida a átomos temporais, cuja composição espacial é C+D; A+C-em-t1 pode 

ser dividida em átomos temporais, cuja composição espacial é A+C; assim por diante. Do 

mesmo modo, A+B-em-t0 pode ser reduzido a um átomo temporal A+B; A+C-em-t1 pode 

ser reduzido a um átomo temporal A+C; assim por diante. Se os objetos (A+B-em-t0 + 

A+C-em-t1 + C+D-em-t2) e (C+D-em-t0 + A+C-em-t1 + A+B-em-t2) podem ser reduzidos 

apenas a átomos temporais, então podemos dizer que os dois objetos são um mesmo objeto 

O resultado disso é que aquilo que nós chamamos de navio de Teseu e o navio reconstruído 

são compostos pelas mesmas partes, ou seja, são indiscerníveis do ponto de vista 

mereológico. Mas os navios não são um mesmo objeto. O navio de Teseu esteve na 

batalha, enquanto o navio Teseu* esteve durante toda a sua existência em um convés. 

Assim como no caso do puzzle da estátua e da porção de argila, temos aqui uma coabitação 

em um sentido forte. O navio de Teseu e o navio de Teseu* são objetos distintos formados 

pelas mesmas partes. Na medida em que o tetradimensionalista é também em geral 

universalista, o problema surgiria ainda que ninguém construísse um navio com as peças 

originais. Supondo que não haja criação ou aniquilamento de objetos do mundo, se existe 

C e existe D em t0, então existe um objeto que é a soma mereológica (C+D) em t0. Do 

mesmo modo, se existe A e existe B em t2, então existe um objeto (A+B) em t2. Assim, se 

não houver aniquilamento de objetos/partes do mundo, há um objeto que é a soma 

mereológica (C+D-em-t0 + A+C-em-t1 + A+B-em-t2). Esse objeto é composto pelas 

mesmas partes que o navio de Teseu, mas não é um mesmo objeto. Ele pode até nem ser 

um navio, por exemplo.  

Isto é bastante interessante, na medida em que o tetradimensionalista afirma 

que as propriedades que os objetos tetradimensionais têm, ainda que de maneira derivativa, 
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são explicadas por meio de suas partes temporais. Se o navio de Teseu é composto por 

átomos temporais (A+B), (A+C), e (C+D), então o objeto tetradimensional possui de 

maneira derivativa as propriedades que (A+B), (A+C), e (C+D) possuem. Mas podemos 

imaginar que (A+B), em um tempo anterior a existência do navio de Teseu t-1, compunha 

uma folha. Se a folha possui a propriedade de ser verde, então o navio de Teseu é, 

derivativamente, verde, mesmo que nunca tenha sido verde entre t0 e t2. Quando levamos 

às últimas consequências a junção entre tetradimensionalismo e universalismo, somos 

levados a resultados estranhos.    

Para finalizar esta seção, vou apresentar um argumento contra o 

tetradimensionalismo que é análogo ao argumento do Descartes-menos. Começamos 

supondo um objeto tetradimensional, o Descartes, que viveu durante o período de t0 até t1 e 

que está morto em t2.  Podemos dizer: 

 

(1) Descartes não existe em t2.  

 

Se Descartes é um objeto tetradimensional, então ele é a soma mereológica 

de suas partes temporais durante o período de t0 e t1. Supondo que não existe nenhum 

instante de tempo diferente de t0 e t1 entre t0 e t1, então Descartes possui duas partes 

temporais. Vamos chamar estas partes temporais de PT1 (que é o Descartes ainda com o 

braço) e PT2 (que é o Descartes já sem o braço). Podemos dizer: 

 

(2) Descartes = PT1 + PT2. 

Supondo que todos os átomos que compunham PT1 em t0 ainda existam em 

t2 e supondo a verdade do universalismo, então existe um objeto formado por estes átomos 

em t2. Chamamos esse agregado de átomos de AA1. O mesmo ocorre para PT2. Podemos 

dizer que existe um agregado de átomos AA2 em t2 que é a soma mereológica dos átomos 

que compunham PT2 em t1. Podemos afirmar: 

 

(3) AA1 e AA2 existem em t2. 

 

Como PT1 e AA1 são indiscerníveis e PT2 e AA2 também, temos: 

 

(4) PT1=AA1 e PT2=AA2. 
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Por transitividade da identidade, se (3) e (4) são verdadeiras, então: 

  

(5) PT1 e PT2 existem em t2. 

 

Se o universalismo é verdadeiro então, a partir de (5), temos que existe em 

t2 um objeto que é a soma mereológica de PT1 e PT2, podemos dizer: 

 

(6) (PT1 + PT2) existe em t2.  

 

Mais uma vez, por transitividade da identidade, se (2) e (6) são verdadeiras, 

então temos: 

 

(7) Descartes existe em t2.  

 

Mas Descartes não existe em t2. Descartes é um objeto tetradimensional cuja 

duração é de t0 até t1. Temos uma contradição entre (1) e (7): 

 

(8) Descartes existe e não existe em t2. 

 

Mais uma vez, ao aceitarmos o tetradimensionalismo e o universalismo 

conjuntamente teríamos um resultado embaraçoso, mas desta vez, diferentemente dos 

puzzles anteriormente discutidos, neste último argumento temos o tetradimensionalismo 

implicando uma contradição.  

Tendo exposto estes possíveis argumentos contra o tetradimensionalismo, 

como o tetradimensionalista pode se defender? Começamos pelo argumento do Descartes 

tetradimensional. Uma saída seria negar nossa premissa (1) e dizer logo de saída que o 

Descartes existe em t2. Mas isto implica dizer que os objetos são eternos. E tem o problema 

das propriedades que o objeto tetradimensional possui de maneira derivativa de suas partes 

temporais. Se AA1 compõe uma folha em t2 e tem a propriedade de ser verde, então 

diríamos que Descartes é, ainda que de maneira derivativa, verde. Outra possibilidade seria 

negar o universalismo, mas o universalismo parece estar na base do tetradimensionalismo. 

Penso que a maior parte dos tetradimensionalistas iria, corretamente, negar (4): PT1=AA1 
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e PT2=AA2. Isto pelo simples fato de PT1 e AA1, bem como PT2 e AA2 estarem em 

tempos diferentes. Quando eu busco estabelecer uma identidade entre coisas como PT1 e 

AA1 eu preciso levar em conta a dimensão temporal. Neste sentido, PT1 e AA1 são 

indiscerníveis apenas quanto as suas dimensões espaciais. Se levarmos em conta o tempo, 

tais objetos não são idênticos. O tetradimensionalista concluiria que (4) é falsa e, portanto, 

a contradição se desfaz.  

Mas e quanto aos puzzles do navio de Teseu e da Estátua e da Argila? Nestes 

puzzles estamos tratando de átomos temporais, objetos sem partes temporais. Esta mesma 

estratégia de resposta pode ser usada pelo tetradimensionalista? A resposta 

tetradimensionalista é análoga à resposta que um nihilista daria se lhe fosse perguntando 

como ele faz para distinguir átomos mereológicos: se estão em localizações diferentes, são 

objetos diferentes. Ainda que os átomos mereológicos sejam objetos sem partes espaciais, 

nós podemos falar de arranjos de átomos, por exemplo. Isto porque cada átomo deste 

arranjo está localizado em um ponto diferentes do espaço. O mesmo pode ser dito para 

partes temporais. Ainda que todo objeto tetradimensional seja, de fato, uma soma 

mereológica de átomos temporais, estes átomos estão localizados em pontos do tempo 

distintos e, portanto, são objetos distintos. Por exemplo, poderíamos dizer que a estátua e a 

porção de argila são arranjos de átomos temporais distintos que compartilham alguns 

átomos temporais. O mesmo pode ser dito para o caso do navio de Teseu.  Concluo que tais 

argumentos não mostram a falsidade do tetradimensionalismo.  

No entanto, eles mostram um compromisso do tetradimensionalista com 

algo que podemos chamar de essencialismo espaço-temporal, que é a ideia de que as partes 

espaciais e temporais são essenciais para o todo. Neste viés, se substituímos uma parte 

espacial do objeto (por exemplo, trocamos o motor do carro), temos um novo objeto. Do 

mesmo modo, se trocamos o tempo, temos um novo objeto. Talvez essa seja a inquietação 

de Thomson ao dizer que novos objetos tornam-se existentes constantemente ex nihilo. A 

cada mudança no tempo, um novo pedaço de giz surgia na mão de Thomson. A 

consequência disso é que para o tetradimensionalismo não pode haver um objeto idêntico a 

outro objeto se eles estiverem em tempos diferentes. Mas esta é a intuição mais forte de 

quem aceita que os objetos persistem ao longo do tempo.  

Tal comprometimento não aparece nas propostas tridimensionalistas, em 

especial, não aparece no nihilismo e no essencialismo mereológico. O nihilista nega a 

existência de objetos compostos e, portanto, nega a possibilidade de troca de partes de 
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objetos ao longo do tempo. Mas uma vez que ele aceita apenas átomos mereológicos em 

sua ontologia, ele pode, sem entrar em contradição, aceitar que existe um átomo que existe 

em t0 e que esse mesmo átomo existe em t1. Do mesmo modo, o essencialista mereológico 

pode dizer que existe um objeto em t0 que é idêntico a um objeto em t1, desde que não 

tenha havido nenhuma mudança de partes. Podemos dizer que o nihilismo e o 

essencialismo mereológico teriam uma vantagem em relação ao tetradimensionalismo ao 

preservar a possibilidade de persistência ao longo do tempo genuína.  

Mais uma vez, isto não mostra a falsidade do tetradimensionalismo, mas 

desloca a disputa para o campo das intuições. Heller (1999) afirma que se formos 

tridimensionalistas precisamos aceitar uma entre estas alternativas indesejadas:  

 

a) Não existem objetos físicos tais como meu corpo; 

b) Não existe um objeto físico no espaço em que nós normalmente diríamos é agora 

ocupado por mim, fora minha mão esquerda;  

c) Nenhum objeto físico pode sofrer alterações em suas de partes; 

d) É possível que objetos físicos distintos ocupem exatamente o mesmo espaço no 

mesmo instante de tempo; 

e) A identidade não é transitiva (Heller, 1999, p.313). 

 

A meu ver, o tetradimensionalismo está comprometido com (f): não existe 

um objeto idêntico a outro objeto em tempos diferentes. Se estamos preocupados com a 

persistência de objetos ao longo do tempo, (f) é tão indesejável quanto as teses descritas de 

(a)-(e).  

Mas existiria um outro argumento a favor do tetradimensionalismo? 

Segundo Sider (1997), o universalismo implica o tetradimensionalismo e ele busca 

demonstrar isso por meio do argumento da vagueza. Este argumento e suas críticas serão 

discutidos na próxima parte desta dissertação.  
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3 TETRADIMENSIONALISMO E VAGUEZA  

 

Na seção 1.3.1, apresentei o argumento da vagueza nas versões de Lewis 

(1986) e Sider (1997). Neste mesmo artigo de 1997, Sider desenvolve o argumento da 

vagueza para o tetradimensionalismo. Inicialmente, Sider apresenta uma mereologia 

temporal e na sequência mostra como podemos expandir o argumento da vagueza a favor 

do universalismo também a favor do tetradimensionalismo.  

Na próxima parte desta dissertação, tenho como objetivo expor a versão 

temporalizada do argumento da vagueza, bem como apresentar uma série de críticas feitas 

a ele na literatura atual. O intuito é, por meio destas críticas, mostrar que tal argumento não 

nos dá razões suficientes para adotarmos o tetradimensionalismo. Na seção 3.2.5, 

apresento minha própria crítica ao argumento.  

 

3.1 Argumento da vagueza temporalizado 

 

Segundo Sider (1997, p.199), a noção “ser parte de algo em um determinado 

tempo” é bastante familiar. Por exemplo, uma tábua é parte de um navio em um tempo t0 e 

deixa de ser parte dele em um tempo posterior t1. No entanto, os tetradimensionalistas 

costumam empregar uma noção atemporal da exemplificação de propriedades e relações. 

Como afirma Sider, o tetradimensionalista diria que minha parte temporal está, de maneira 

atemporal, sentada e usando chapéu; e esta parte temporal é, de maneira atemporal, parte 

de um verme espaço-temporal maior que sou eu.  

Mas isto não significa negar o fenômeno da mudança. Como afirma Sider 

(1997, p.199), para os tetradimensionalistas, a mudança é a diferença entre partes 

temporais sucessivas. Neste sentido, eu mudo de estar sentado para estar em pé, porque eu 

tenho uma parte temporal que esta sentada em um determinado instante e tenho uma parte 

temporal que está em pé em um instante posterior. Podemos afirmar algo similar com 

relação à mudança mereológica. As extremidades da minha unha deixam de ser parte de 

mim, no sentido intuitivo de “deixar de ser parte de”, porque suas partes temporais 

posteriores não são partes de minhas partes temporais posteriores.  

No entanto, tipicamente nós não tomamos esta perspectiva atemporal, quando 

falamos de objetos no tempo.  Por exemplo, na linguagem do cotidiano dizemos: “a 

extremidade da minha unha é parte de mim agora”. Para Sider (1997, p. 200), isto não 
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implica em dizer que o tetradimensionalismo está errado. Um tetradimensionalista pode 

tomar a noção atemporal como básica e caracterizar a versão temporal tendo em vista esta 

noção mais básica: (P@T) Necessariamente, x é parte de y em t sse x e y cada existe em t, e 

a parte temporal de x em t é parte de uma parte temporal de y em t. Assim, ter x como uma 

parte em um tempo determinado é ter uma parte temporal localizada em um tempo 

determinado, que contém a parte temporal de x como uma parte. 

O uso cotidiano do termo “ser parte de”, empregado de maneira temporal, faz 

Sider (1997) sugerir uma linguagem em que os conceitos mereológicos são temporalmente 

qualificados (o que torna a estrutura neutra). Vamos dizer “parte de ... em t” ao invés de 

apenas “parte de”. Além da relação “ser parte de ... em t”, nós precisamos da noção 

temporal de “existência em”. Segundo Sider, o tetradimensionalista defende que “um 

objeto existe em um determinado tempo se e somente se ele tem uma parte temporal que 

existe naquele tempo” (1997, p.202). 

Segundo Sider (1997, p.203), dadas estas duas noções, “existência em ...” e 

“ser parte de ... em”, nós podemos dar uma proposição geral do tetradimensionalismo. O 

ponto fundamental do tetradimensionalismo é a alegação de que a relação parte-todo se 

comporta com o tempo de maneira análoga a qual se comporta com relação ao espaço. 

Neste sentido, para cada forma de dividir o tempo de vida de um objeto em intervalos 

separados de tempo, existe uma forma correspondente de dividir o objeto em partes 

temporais que são confinadas àqueles intervalos de tempo.  

Podemos agora apresentar de maneira mais formal a ontologia 

tetradimensional. É o que Sider chama de tese da localização temporal:  

 

Necessariamente, para qualquer objeto x, e para quaisquer conjuntos de 

tempos não vazios e não sobrepostos T1 e T2, cuja união é o intervalo de 

tempo de x, existem dois objetos x1 e x2, tal que i) x1 e x possuem as 

mesmas partes em todo o tempo T1, ii) x2 e x possuem as mesmas parte 

em todo o tempo T2, e iii) o intervalo de tempo de x1 = T1, enquanto que 

o intervalo de tempo de x2 = T2 (Sider, 1997, p.203).  

    

Podemos também agora definir de maneira mais precisa o que é uma parte 

temporal. Normalmente uma parte temporal de x em um tempo t é definida como a parte de 

x que existe apenas em t e tem a mesma localização espacial que x. No entanto, ele 

desconfia deste apelo à localização espacial. Sider (1997) prefere uma definição puramente 

mereológica: x é uma parte temporal instantânea de y no instante t =df i) x existe apenas 
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em t, ii) x é parte de y em t, e iii) x sobrepõe em t tudo que é parte de y em t (Sider, 1997, 

p.204). 

Se juntarmos esta noção de “parte temporal” à tese da localidade temporal 

temos como consequência que todo objeto deve ter uma parte temporal em cada momento 

de sua existência; isto também implica que todo objeto é uma fusão de suas partes 

temporais (devemos nos lembrar que Sider está restringindo o nosso vocabulário ao 

vocabulário mereológico).  

Entender a relação “ser parte de” como temporalmente relativa, e por 

consequência também a relação “ser a fusão de”, requer distinguir algumas questões acerca 

da composição. A questão mais simples é “quando uma dada classe tem uma fusão em um 

dado tempo?”, Não apenas isso, mas também entender coisas como “fusões através do 

tempo” (cross-time fusions): coisas que são fusões de diferentes classes em diferentes 

tempos. 

Sider (1997, p.222) usa o termo “atribuição” (assignment) para qualquer 

função (possivelmente parcial) que toma um ou mais tempos como argumentos e atribuem 

classes não vazias de objetos que existem naqueles tempos como valores; e diz que um 

objeto x é uma fusão diacrônica (Fusão-D) de uma atribuição se e somente se para cada t 

no domínio de f, x é uma fusão-em-t de f(t).  

A segunda questão da composição é quando uma dada atribuição tem uma 

Fusão-D: dados vários tempos e vários objetos correspondentes a eles, sob quais 

circunstâncias existe um objeto que em vários tempos é composto pelos objetos 

correspondente? (Sider, 1997, 222). 

Uma terceira questão seria quando uma dada atribuição tem uma fusão-D 

minimal (uma fusão-D daquelas atribuições que existem apenas nos tempos do domínio da 

atribuição). Como afirma Sider (1997, p. 223), em um sentido intuitivo, uma fusão-D 

minimal de alguns objetos em vários tempos consiste naqueles objetos naqueles tempos e 

nada mais. Poderíamos colocar a terceira questão do seguinte modo: sob quais condições 

objetos começam e cessam de existir? Ou ainda, existem critérios para determinar se uma 

dada fusão através do tempo é um objeto tetradimensional ou não? 

Segundo Sider (1997, p.223), todas as atribuições tem uma fusão-D minimal. O 

argumento é análogo ao argumento da vagueza a favor do universalismo e pode ser 

esquematizado do seguinte modo: 
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P1’: se não é o caso que toda atribuição tem uma fusão-D minimal, então deve existir 

um par de casos conectados por uma “série contínua” tal que em um, uma fusão-D 

minimal ocorre, mas em outro, uma fusão-D minimal não ocorre. 

P2’: em nenhuma série há um corte preciso abrupto no qual uma fusão-D minimal 

ocorre.  

P3’: em qualquer caso de fusão-D minimal, ou a fusão-D minimal definitivamente 

ocorre, ou a fusão-D minimal definitivamente não ocorre (Sider, 1997, p.223). 

 

 

A justificativa de P1’ é a mesma de P1. Imaginemos um caso C1’ em que uma 

fusão-D minimal definitivamente ocorre (por exemplo, o objeto tetradimensional “Navio 

de Teseu”). Agora pegamos um caso C2’ em que teoricamente não há uma fusão-D 

minimal (por exemplo, o objeto tetradimensional que compreende o Navio de Teseu de sua 

construção até momentos antes da batalha). Assim como no argumento pró-universalismo, 

é possível imaginar uma série finita de casos conectando C1’ e C2’. Neste sentido, se há 

algum critério para fusões-D minimais, então tem de haver um par de casos tal que em um 

caso a fusão-D minimal ocorre e em outro caso ela não ocorre.  

P2’ também é bastante similar a P2. Segundo Sider (1997, p.224), um corte 

preciso em uma série de casos que conecta fusões-D minimais é tão implausível quanto um 

corte preciso em uma série de casos de composição. Para ele, a única maneira de negar P2’ 

é adotar um essencialismo mereológico, mas isto significaria dizer que nada sobrevive a 

uma perda de parte.  

P3’ diz que em qualquer caso de fusão-D minimal, ou a fusão-D minimal 

definitivamente ocorre ou a fusão-D minimal definitivamente não ocorre. Segundo Sider 

(1997, p.225), existem várias maneiras de alegar uma indeterminação em uma fusão-D 

minimal, mas todas levam a uma indeterminação na contagem e como já foi mostrado 

anteriormente (no argumento pró-universalismo), isto implicaria em dizer que a lógica é 

vaga. 

Se P1’, P2’ e P3’são verdadeiras, então temos a conclusão: (U) “toda atribuição 

tem uma fusão-D minimal”. Segundo Sider (1997, p.27), esta conclusão implica o 

tetradimensionalismo. Retomemos a tese da localização temporal:  

 
Necessariamente, para qualquer objeto x, e para quaisquer conjuntos de tempos não 

vazios e não sobrepostos T1 e T2, cuja união é o intervalo de tempo de x, existem dois 

objetos x1 e x2, tal que i) x1 e x possuem as mesmas partes em todo o tempo T1, ii) x2 e 

x possuem as mesmas parte em todo o tempo T2, e iii) o intervalo de tempo de x1 = T1, 

enquanto que o intervalo de tempo de x2 = T2 (Sider, 1997, p.203).  

 

Seja x, T1 e T2 como descritos acima, podemos dizer que x1 e x2 existem ao 
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aplicarmos (U). Se qualquer atribuição tem uma fusão-D minimal, então x1 é um objeto e 

também é x2. Isto significa dizer que um objeto deve ter uma parte temporal em cada 

momento de sua existência. Neste sentido, Sider (1997) defende que o 

tetradimensionalismo é uma consequência do universalismo.  

Nas próximas seções, discutirei algumas críticas feitas ao tetradimensionalismo 

que envolvem noções mereológicas, em especial, críticas ao argumento da vagueza em 

suas versões temporalizadas e não temporalizadas. 

 

3.2 Críticas ao tetradimensionalismo por meio do argumento da vagueza 

 

Se, como afirma Sider, o argumento da vagueza é também um argumento a 

favor do tetradimensionalismo, uma maneira de atacá-lo é tentar mostrar falhas neste 

argumento. Podemos fazer isto de várias maneiras: 

 

(i) Podemos criticar diretamente algumas das premissas do 

argumento em sua versão temporalizada. 

(ii) Podemos defender que o fato de toda atribuição ter uma fusão-D 

minimal não implica o tetradimensionalismo. 

(iii) Podemos mostrar que o argumento da vagueza em sua versão 

não temporalizada não tem como consequência a versão 

temporalizada 

(iv) Por fim, uma vez que o argumento da vagueza temporalizado é 

uma consequência da versão não temporalizada, podemos 

simplesmente criticar este último (aquele argumento cuja 

conclusão diz que toda classe tem uma fusão).  

 

Nenhuma destas críticas mostra a falsidade do tetradimensionalismo, mas 

enfraquecem um dos principais argumentos a seu favor. Neste capítulo, pretendo discutir 

algumas destas críticas, começando pelas críticas à versão não temporalizada.  

 

3.2.1 Vagueza na contagem 

 

Um artigo que levanta uma série de questionamentos a respeito do 
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argumento da vagueza em sua versão não temporalizada é o “the argument from 

vagueness” de Daniel Z. Korman. Começamos apresentando a versão de Korman (2010, 

p.891) para o argumento de Sider: 

 

(A1) Se o universalismo é falso, então pode haver uma série de sorites para a 

composição. 

(A2) Toda série de sorites para a composição deve conter ou casos limítrofes de 

composição ou cortes precisos com respeito à composição. 

(A3) Não pode haver casos limítrofes de composição. 

(A4) Não pode haver cortes precisos com respeito à composição. 

(A5) Portanto, universalismo é verdadeiro. 

  

Como já foi dito anteriormente, as séries de sorites são séries de casos que 

vão de um caso em que definitivamente a composição ocorre a um caso posterior em que a 

composição definitivamente não ocorre. Um corte preciso (sharp cut-off) é uma par de 

casos adjacentes em uma série de sorites tal que em um caso a composição ocorre e em 

outro a composição não ocorre. Korman (2010, p.891) acrescente ainda a ideia de casos 

limítrofes (borderline cases). Segundo ele, casos limítrofes são casos em que é vago se 

algumas coisas compõem alguma outra coisa.  

(A1) e (A2) são desmembramentos da premissa (P1) do argumento original 

de Sider (se não é o caso que toda classe tem uma fusão, então deve haver um par de casos 

conectados por uma série contínua tal que em um, a composição ocorre, mas em outro, a 

composição não ocorre). (A3) é outra maneira de dizer (P3) (em qualquer caso de 

composição, ou a composição definitivamente ocorre, ou definitivamente não ocorre). 

Enquanto que (A4) é equivalente a P2 (em nenhuma série contínua há um corte preciso de 

quando a composição ocorre). O objetivo de Korman (2010) é fornecer alternativas às 

premissas A3 e A4, ou seja, tentar mostrar que é possível que a composição seja vaga e ou 

que exista um corte preciso em uma série de sorites. Começaremos discutindo A3.  

A grande diferença do argumento de Sider para o de Lewis está em justificar 

(A3) tendo como base a impossibilidade de indeterminação na contagem. Vejamos de 

maneira esquemática como se dá esta justificativa:  

 

(B1) Se pode haver casos limítrofes de composição, então pode haver 

indeterminação na contagem. 

(B2) Se pode haver indeterminação na contagem, então alguma expressão em 

alguma sentença numérica pode ser vaga. 

(B3) Nenhuma expressão em uma sentença numérica pode ser vaga. 

(A3) Portanto, não pode haver casos limítrofes de composição (Korman, 2010, 

p.892). 
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O termo “indeterminação na contagem significa”: é indeterminado quantos 

objetos concretos existem. Já uma sentença numérica, significa que para um número finito 

n, existem, exatamente, n objetos concretos.  

Segundo Korman (2010, p.892), uma das maneiras de resistirmos à premissa 

A3 é negando B3. Uma defesa da premissa B3 pode ser feita do seguinte modo: 

 

(C1) Nenhuma expressão em uma sentença numérica tem múltiplas precisificações 

admissíveis. 

(C2) Uma expressão é vaga apenas se tem múltiplas precisificações admissíveis. 

(B3) Portanto, nenhuma expressão em uma sentença numérica é vaga. 

 

Para Korman (2010, p.893), existem duas formas de resistir à C1 (tendo 

como foco o predicado da concretude e os quantificadores) e uma para C2. Alguém poderia 

recusar C1 ao defender que o predicado “C” (ser concreto) pode ter múltiplas 

precisificações. Por exemplo, alguns filósofos que defendem a fórmula de Barcan: 

 

◇∃xFx → ∃x◇Fx.. 

 

Se a fórmula de Barcan é verdadeira, então algumas afirmações 

controversas sobre possibilidade também são. Por exemplo, uma vez que eu possivelmente 

poderia ter um irmão, então existe algo que é possivelmente meu irmão. Se eu não tenho 

um irmão, dada a plausibilidade da assunção de Kripke a respeito da origem, nenhum 

homem atual é possivelmente meu irmão. 

Existem diversas interpretações para este tipo de afirmação. Os 

meinonguianos diriam que esta coisa que poderia ter sido meu irmão é, na verdade, um 

homem não existente; os possibilistas diriam que esta coisa é meramente um homem 

possível; os atualistas, por sua vez, diriam que ela é um objeto atual, mas não localizado. 

Korman (2010, p.893) chama estas coisas de objetos de Barcan e seus defensores de 

barcanistas. 

Os barcanistas assumiriam a existência de infinitos objetos de Barcan. Por 

exemplo, uma vez que é possível para um cabo de martelo e uma cabeça de martelo 

formarem um martelo, eles diriam que existe alguma coisa que este cabo e esta cabeça de 

martelo possivelmente formam. Chamamos isto de H. Segundo Korman (2010, p.893), os 

barcanistas poderiam dizer que H é um caso vago de ser um objeto de Barcan. 
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Meinonguianos diriam que H é um caso vago de existência; possibilistas, 

que H é um caso vago de ser atual; atualistas, que H é um caso vago de ser localizado. 

Neste sentido, afirma ele, existiriam múltiplas precisificações para “C”, o que significa que 

se usarmos o predicado “C” em uma sentença numérica nós teríamos um caso que tornaria 

C1 falsa. Se uma sentença numérica pode ter múltiplas precisificações admissíveis, então 

uma expressão em uma sentença numérica pode ser vaga. E, por conseguinte, pode haver 

casos vagos de composição (A3 é falsa).   

Também podemos negar C1 tendo em vista os quantificadores. Há uma 

possibilidade de que os operadores existencial e universal é que sejam responsáveis pela 

vagueza das sentenças numéricas. Segundo Korman (2010, p.894), alguém pode negar C1, 

defendendo que os quantificadores têm múltiplas precisificações admissíveis e que as 

sentenças numéricas relevantes não têm um valor de verdade determinado porque elas são 

verdadeiras em alguns modos de precisificar os quantificadores, e falsa em outros. 

Em especial, alguém poderia dizer que o quantificador existencial possui 

uma precisificação liberal e uma conservadora. A primeira abarcaria fusões (coisas como o 

cabo e a cabeça, antes de formarem o martelo), enquanto que a segunda não abarcaria 

fusões. Assim, o valor de verdade de uma sentença numérica poderia variar de acordo com 

a precisificação do quantificador existencial. Do mesmo modo que a proposta anterior, isto 

tornaria C1 falsa e teria como consequência a falsidade de B3 e depois de A3.   

Outra maneira de negar B3 (Nenhuma expressão em uma sentença numérica 

pode ser vaga) é negarmos C2 (uma expressão é vaga apenas se tem múltiplas 

precisificações admissíveis). Podemos dizer que uma expressão pode ser vaga ainda que 

não tenha múltiplas precisificações admissíveis. É o que Korman (2010, p.894) chama de 

abordagem ôntica.  

Para os defensores da abordagem ôntica, algumas sentenças não possuem 

valor de verdade, mas não por uma indeterminação linguística. Neste viés, poderíamos, por 

exemplo, dizer que “Paulo é calvo” é vago, não pelo fato de o predicado “calvo” ter 

múltiplas precisificações, mas porque o termo “calvo” expressa, determinadamente, a 

propriedade vaga “ser calvo”. Assim, seus defensores poderiam negar C2, mantendo que o 

quantificador existencial não possui múltiplas precisificações, e associando a vagueza à 

propriedade vaga da existência.    

Segundo Korman, (2010, p.894), esta tese é que ela requer uma visão 

meinonguiana. Tipicamente, propriedades vagas são entendidas como propriedades que 
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têm instâncias vagas e se existem coisas que são instâncias vagas de existência, então, diz 

ele, precisaríamos fazer uma distinção entre “ser” e “existir”.  

 

3.2.2 Vagueza na composição versus vagueza na existência 

 

Outra forma de criticarmos o argumento da vagueza é negarmos B1 (Se 

pode haver casos limítrofes de composição, então pode haver indeterminação na 

contagem), assumindo que a vagueza na composição não implica uma vagueza na 

existência.  

Suponhamos, por exemplo, que exista um bilhão de coisas, os Ts, que são 

partes definidas de Tibbles e que exista um objeto, A, que é uma parte de fronteira de 

Tibbles. É indeterminado, portanto, se os Ts sozinhos compõem Tibbles; e se eles não 

compõem Tibbles então eles não compõem  nada. Assim, os Ts são casos de fronteira de 

composição de alguma coisa. Mas, afirma Korman (2010, 895), não é o caso que haja 

indeterminação na contagem. Existem exatamente um bilhão e dois objetos concretos: 

Tibbles, A, e um bilhão de Ts. Segundo ele, o motivo que faz com que a composição vaga 

não dê origem a uma indeterminação na contagem, no caso do Tibbles, é que há um objeto 

concreto existente determinadamente. 

Carmichael (2011) desenvolve um argumento neste sentido. Suas críticas 

são direcionadas ao argumento de Lewis, mas podem ser adaptadas para a versão de Sider. 

Lewis (1986) defende que a composição restrita nos leva à composição vaga e que a 

composição vaga, por sua vez, nos levaria à existência vaga.  Carmichael (2011, p.315) 

apresenta formas de resistirmos ao argumento de Lewis, sem abandonar a visão 

precisificacional da vagueza. Ele defende que em casos de composição vaga, há um objeto 

que existe definitivamente, mas que é vago se ele tem como partes certos objetos 

limítrofes. 

Tomemos as seguintes sentenças: 

 

(1) É vago se existe alguma coisa que é a soma de uma dada classe. 

(2) Existe alguma coisa a qual é vago se existe esta coisa. 

  

(2) é claramente falsa. Segundo Carmichael (2011, p.316), Lewis pensa 

derivar (2) de (1). Quais são os motivos de Lewis? Vamos imaginar um mundo constituído 
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por alguns átomos mereológicos que estão arranjados de um modo que um defensor da 

composição restrita diria que é vago se eles formam um objeto (Carmichael dá o nome a 

isso de nuvem de átomos). Lewis pensa que se aceitarmos (1), então temos de aceitar que é 

vago se existe alguma coisa a mais do que estes átomos.  Mas se é vago que existe alguma 

coisa a mais do que estes átomos, então existe alguma coisa que é vaga se ele é alguma 

coisa mais do que estes átomos. Segundo Carmichael (2011, p.316) esta é uma instância do 

princípio ∇∃xφ → ∃x∇φ, em que “∇” é lido como “é vago se”. Portanto, (2): Existe alguma 

coisa a qual é vago se existe esta coisa.  

Lewis diria que (1) implica (2) nestes tipos de casos. Segundo Carmichael 

(2011, p.316), nestes casos, um defensor da composição restrita diria que nenhum desses 

átomos é definitivamente parte de um objeto a qual eles são candidatos a compor.  Por 

exemplo, se é vago se determinadas tábuas formam um navio, então nenhuma dessas 

tábuas são definitivamente partes deste navio. Ele chama estes casos de: casos homogêneos 

de composição vaga. Mas para Carmichael (2011, p.317), existe um outro tipo de caso de 

composição. Imaginemos uma pedra no cume de uma montanha, uma pedra que esteja em 

uma região de penumbra e muitas outras coisas que são candidatas a compor o 

Kilimanjaro. Neste caso, a pedra no cume é definitivamente parte de Kilimajaro, enquanto 

que a pedra na região de penumbra não é definitivamente parte dele. Segundo ele, este 

seria um caso heterogêneo de composição vaga.  

O problema de Lewis, segundo Carmichael (2011, p.317), é que ele foca em 

casos homogêneos. Tomemos um caso heterogêneo.  Imaginamos um conjunto de tábuas 

que são candidatas a formar um navio, mas que uma delas é definitivamente parte do 

navio.  Teríamos um caso em que a composição é vaga, embora a existência não. O navio 

existe definitivamente. O que é vago é se uma determinada tábua é parte ou não deste 

navio.  

A tentativa de Carmichael (2011, p.318) é conciliar a defesa da composição 

restrita com a explicação precisificacional da vagueza. Ou seja, ele busca preservar o 

princípio: ∇∃xφ → ∃x∇φ. Voltamos a nossa nuvem de átomos. Para ele, na medida em que 

é vago se há uma fusão destes átomos, há algo (que ele chama de proto-nuvem) que é vago 

se ele é a soma daqueles átomos.  No entanto, este objeto (esta proto-nuvem) 

definitivamente existe, o que é vago é se aqueles átomos a compõem. Assim, Carmichael 

defende que podemos ter casos de vagueza na composição sem que isso implique uma 

vagueza na existência.    
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3.2.3 Composição restrita e vagueza na composição  

 

Outra forma de questionarmos o argumento da vagueza é mostrarmos que 

um critério restritivo de composição não implica vagueza na composição. Mais uma vez a 

crítica é feita a versão de Lewis, mas como veremos esta crítica também se aplica a versão 

de Sider do argumento. Nesta seção, teremos como base o artigo de Smith “The vagueness 

argument for mereological universalism”. Retomemos o argumento: 

 

(1) Se a composição restrita é verdadeira, então pode ser vago se a composição 

ocorre. 

(2) Não pode ser vago se a composição ocorre. 

Portanto, 

(3) A composição restrita é falsa. 

(4) A composição ocorre. 

Portanto, 

(5) O universalismo é verdadeiro. 

 

Assumindo que o nihilismo é falso, os críticos do argumento da vagueza 

precisam atacar (1) ou (2). Smith (2006, p.358) se concentra na premissa (1). Segundo ele, 

a defesa de Lewis para (1) tem como fundamento as seguintes sentenças:  

 

(1a) Se a composição é restrita, então a composição obedece a uma restrição de acordo 

com nossos desiderata intuitivos, relações tais como adjacência, coesão, ação conjunta, 

etc. 

 

(1b) Se a composição obedece a uma restrição de acordo com nossos desiderata intuitivos, 

então – uma vez que estes desiderata são vagos – pode ser vago se a composição ocorre.   

 

Sider, por sua vez, justifica (1) por meio de séries de sorites: 

 

(1d) Se a composição restrita é verdadeira, então pode existir uma série de sorites 

composicional. 

 

(1e) Se pode existir uma série de sorites composicional, então pode ser vago se a 

composição ocorre.  

 

Segundo Sider (2002), ao incluirmos mais e mais membros em uma série de 

sorites, os membros adjacentes podem se tornar muito similares uns dos outros. Smith 

(2006, p.360) aponta para o fato de Sider relacionar estes casos extremamente similares a 

coisas como: homogeneidade qualitativa, proximidade espacial, unidade de ação, relações 
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causais, etc. Há aqui claramente uma proximidade com o que Lewis chama de desiderata 

intuitivos. (1d) e (1e) podem ser reformuladas do seguinte modo:  

 

(1a*) Se a composição restrita é verdadeira, então a composição é determinada por 

relações tais como homogeneidade qualitativa, proximidade espacial, unidade da ação, 

abrangência da relação causal, etc. – i.e. nossos desiderata intuitivos.  

 

(1b*) Se a composição é determinada por relações tais como homogeneidade qualitativa, 

proximidade espacial, unidade da ação, abrangência da relação causal, etc. – i.e. nossos 

desiderata intuitivo para a composição – então pode ser vago se a composição ocorre.  

 

Assim, os dois argumentos (de Lewis e de Sider) podem ser tratados como 

equivalentes, no sentido de que uma objeção a um dos argumentos é também uma objeção 

ao outro. 

Para Smith (2006, p.361), o problema do argumento da vagueza é que nós 

não temos fortes motivos para acreditar em (1a) ou em (1a*). Não é uma consequência da 

composição restrita per se que a composição obedece a uma restrição de acordo com 

nossos desiderata intuitivos. Segundo ele, existem muitas maneiras de defender a 

composição restrita sem apelar para os desiderata intuitivos de Lewis. O organicismo 

mereológico de van Inwagen e a tese contra objetos macrofísicos inanimados de Merricks 

são exemplos disso. Assim, (1a) e (1a*) não sustentam (1). Mas como afirma Smith (2006, 

p.363), isto não é mostrar que (1) é falsa. O que ele apresenta na sequência são dois 

motivos para negarmos (1). 

É interessante notar como de certo modo o argumento da vagueza nos dá 

uma pista do que é preciso para a composição restrita ser verdadeira. A premissa (2) nos 

mostra que se quisermos defender a composição restrita nós temos que ter um critério que 

restrinja a composição, mas não um que esteja de acordo com os desiderata intuitivos de 

Lewis. O que nos dá razões para negar (1a). Tomemos (2) e (1b): 

 

(2) Não pode ser vago se a composição ocorre. 

 

(1b) Se a composição obedece a uma restrição de acordo com nossos desiderata intuitivos, 

então – uma vez que estes desiderata são vagos – pode ser vago se a composição ocorre.   

 

Se (2) e (1b) são verdadeiras então:  
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(6) Não pode ser o caso que a composição obedece a uma restrição de acordo com nosso 

desiderata intuitivo.  

 

Se (6) é verdadeiro e assumindo que se a composição restrita é verdadeira 

então a composição obedece a alguma restrição, temos que: 

 

(7) Se a composição restrita é verdadeira, então a composição obedece a uma restrição, 

mas não uma de acordo com nossos desiderata intuitivos. 

 

Como afirma Smith (2006, p.364), uma vez que o defensor da composição 

restrita está de acordo com o antecedente de (7), ele tem de negar (1a). Ou seja, não é o 

caso que:  

 

(1a) Se a composição é restrita, então a composição obedece a uma restrição de acordo 

com nossos desiderata intuitivos, relações tais como adjacência, coesão, ação conjunta, 

etc. 

 

Se a composição seguisse algum desses critérios de acordo com o nosso 

desiderata intuitivo, então a composição seria vaga. A composição não pode ser vaga. 

Portanto, se a composição restrita é verdade ela não pode estar em conformidade com o 

nosso desiderata intuitivo.  

Uma vez que o defensor da composição restrita afirma (7) e nega (1a), ele 

está próximo de negar (1). Segundo Smith (2006, p.364), precisamos encontrar um critério 

de composição que seja preciso e que não seja vago. Podemos alegar que a composição é 

uma relação perfeitamente natural.  

As propriedades ou relações perfeitamente naturais são propriedades e 

relações que esculpem a realidade em suas junções (joints) objetivas. As características das 

partículas fundamentais da física seriam exemplos disso. Segundo Smith (2006, p.365), a 

composição é uma relação deste tipo, uma vez que quando duas coisas possuem tal relação, 

um objeto numericamente distinto existe. Poderíamos propor a seguinte regra de restrição 

para a composição: 

 

(8) Se a composição restrita é verdadeira, então a composição obedece a uma restrição 

perfeitamente natural, i.e. uma restrição constituída por propriedades e relações 

perfeitamente naturais.  
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Como afirma Smith (2006, p.365), expressões com significados 

perfeitamente naturais exibem um tipo de semântica estável e não são vagas. Disso 

podemos concluir:  

 

(9) Restrições perfeitamente naturais para a composição são precisas.  

 

E por (8) e (9) temos: 

 

(10) Se a composição restrita é verdadeira, então a composição obedece a uma restrição 

precisa. 

 

Neste sentido, defensores da composição restrita precisa podem negar (1). 

Ou seja, podem negar que: se a composição restrita é verdadeira, então pode ser vago se a 

composição ocorre. A existência de critérios precisos tem também como consequência a 

negação da premissa A4: não pode haver cortes precisos com respeito à composição. Isto é 

o que veremos na próxima seção.  

 

3.2.4 Cortes precisos em uma série de sorites 

 

Outra forma de rejeitarmos o argumento da vagueza de Sider é atacarmos a 

premissa A4. A justificativa de Korman (2010, p.897) para tal premissa é a seguinte: 

 

(E1) Se pode existir cortes precisos com respeito à composição, então 

pode existir diferenças composicionais brutas.  

(E2) Não pode existir diferenças composicionais brutas. 

(A4) Então não pode existir cortes precisos com respeito à 

composição. 

Korman (2010, p.897) define diferenças composicionais brutas do seguinte 

modo: existem casos que diferem quanto a fatos composicionais e que não existem outros 

fatos sobre estes casos que expliquem, ou fundamentem, suas diferenças composicionais. 

Vamos analisar as premissas.  

E1 parece plausível. As diferenças que encontramos nos casos adjacentes em 

uma série de sorites não parecem, por si só, explicar porque a composição ocorre em um 

caso e não em outro. A premissa E2 parece ser verdadeira também. Para Sider, haveria algo 

metafisicamente arbitrário em assumirmos diferenças composicionais brutas.  
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Para Korman (2010, p.898), a premissa E1 tem como base aqueles fatores que 

intuitivamente explicariam a composição (os desiderata intuitivos de Lewis). Mas como 

foi mostrado por Smith (2006), se a composição restrita é verdadeira, então ela não segue 

uma restrição em conformidade com os desiderata intuitivos. Smith defende, por exemplo, 

um critério que tem como fundamento o conceito de propriedades e relações perfeitamente 

naturais.  

Korman (2010, p.898) apresenta o seguinte critério: suponhamos que: i) não 

existem casos vagos de consciência e ii) necessariamente, os seres com consciência são os 

únicos objetos compostos. Segundo ele, nestes casos, toda série de sorites para a 

composição terá um corte preciso com respeito à consciência. Neste viés, a presença ou 

ausência de consciência fundamentaria a diferença composicional, tornando E1 falsa. 

Critérios como os apresentados por Smith (2006) e Kormam (2010) mostram 

como o problema da composição restrita não está na impossibilidade de um critério preciso 

de restrição à composição, mas sim no uso dos desiderata intuitivos como critério. Mas um 

critério de composição não precisa seguir estes desiderata. Para termos um critério de 

composição basta a nós restringir a composição em pelo menos um caso, como veremos na 

seção seguinte.  

 

3.2.5 Cortes precisos em fusões diacrônicas 

  

Na seção 1.3.3.3, vimos como o defensor da composição restrita não precisa 

estar em conformidade com os desiderata intuitivos preconizados por Lewis. Um exemplo 

disso é o organicismo mereológico. Dizer que apenas os organismos são objetos compostos 

é pouco intuitivo. Parece mais uma tentativa de van Inwagen para garantir a existência de 

pessoas dentro de uma ontologia majoritariamente nihilista. De qualquer forma, isto nos 

mostra que podemos expandir as teorias moderadas da composição para além de coisas 

como: homogeneidade qualitativa, proximidade espacial, unidade da ação, abrangência da 

relação causal, etc. Basta-nos que restrinjamos a composição de algum modo. Por 

exemplo, vamos imaginar o seguinte critério para a composição:  

 

Os xs formam um objeto y sempre que não haja um objeto z, que não é parte dos xs, mas 

que está localizado espacialmente entre pelo menos duas partes px e py dos xs (no sentido 

de que a menor distância entre px e py passa necessariamente por z).  
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A seguinte figura pode ilustrar tal critério:  

 

 

 

Supondo que A, B e C são átomos mereológicos, podemos dizer que de 

acordo com este critério, estamos diante dos seguintes objetos compostos: (A+B), (B+C), 

(A+B+C). Mas o objeto (A+C) não existe, porque se quisermos percorrer a menor 

distância entre A e C passamos por B. Vamos aumentar o número de entidades para deixar 

mais claro: 

 

Mais uma vez, se A, B, C, D e E são átomos mereológicos, são objetos 

compostos: (A+B), (B+E), (D+E), (A+D), (A+B+E), (A+D+E), (A+B+C+E), 

(A+C+D+E), (A+B+C+D+E). Mas há uma combinação que não forma um novo objeto, a 

saber: (A+B+D+E). Isto ocorre porque existe um objeto z (que no nosso exemplo é o 

objeto C) que está localizado entre pelo menos duas partes dos xs (o objeto C está 

localizado entre os objetos A e E e também entre localizado os objetos B e D) e que não faz 

parte dos xs. 

Mais um esclarecimento:  
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Na figura, embora F esteja mais próximo de A que todos os outros xs, o 

objeto (A+B+C+D+E) continua existindo, pois F não está entre nenhum par de partes dos 

xs.  

Metaforicamente, a ideia é de que os objetos compostos fossem como redes 

que conectam objetos. Quando temos um objeto “intruso” na rede, a rede perde sua 

conexão. Poderíamos dizer que, segundo este critério, a resposta à questão especial da 

composição, em um sentido prático, seria:  

 

Para termos os xs compondo algo, alguém precisa apenas inseri-los em uma rede; se os xs 

estão em uma rede, eles compõem algo; e se eles não estão em uma rede, eles não 

compõem um objeto.  

  

É claro que este critério é bastante contra intuitivo. Por exemplo, segundo 

este critério, assim como no caso do contato, existiria um objeto formado por duas pessoas 

que se abraçam (nuas). No entanto, este critério mantém um pouco a intuição de que as 

partes dos objetos precisam estar conectadas de algum modo. Por exemplo, embora duas 

pessoas formem um objeto ao se abraçarem, não há um objeto que é a soma mereológica 

de uma das pessoas mais o rim da outra (Como defendem os universalistas). Isto porque 

existem objetos separando estas duas coisas. Não existiria mais um objeto como a soma do 

meu nariz com a torre Eiffel, embora possa existir um objeto que é formado pelo meu 

nariz, a torre Eiffel e uma série de objetos que estão entre o meu nariz e a torre Eiffel.  Em 

suma, tal critério permitiria, assim como o critério universalista, a existência de uma série 
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de objetos com os quais não lidamos em nosso cotidiano. No entanto, diferentemente do 

universalismo, existiriam limites para composição. Algumas somas mereológicas que o 

senso comum não conta como objeto, também não seriam objetos à luz deste critério. 

Existiria um critério para a restrição da composição.  

O meu ponto aqui não é fazer uma defesa deste tipo de critério, mas sim 

mostrar como é possível desenvolver um critério de restrição para a composição que não 

seja vago e que permite cortes precisos em séries de sorites do tipo propostas por Sider 

(1997). Vamos analisar tal critério. Recapitulando mais uma vez o argumento de Sider, a 

primeira premissa diz que:  

 

(A1) Se não é o caso que toda classe tem uma fusão (universalismo), então tem de haver 

um par de casos conectados por uma série contínua tal que em um, a composição ocorre, 

mas em outro, a composição não ocorre.  

 

Ou seja, tem de ser possível sempre determinar se após qualquer alteração 

(troca de partes, deslocamento, etc.), estamos diante de um objeto composto ou não. Já a 

segunda premissa fala de cortes precisos em uma série contínua:  

(A2) Em nenhuma série contínua há um corte preciso de quando a composição ocorre.  

 

E o argumento de Sider para A2 é o de que um corte numa série deste tipo é 

arbitrário. Mas o que o nosso critério fornece é uma forma precisa de restrição. Esquisita, 

mas precisa. Por exemplo, A+B+C+D+E formariam um objeto enquanto não houvesse 

nenhum outro objeto entre eles. Se o F se deslocasse para qualquer região entre algum par 

de objetos que formam (A+B+C++D+E), o objeto (A+B+C+D+E) deixaria de existir 

instantaneamente. Isto é, haveria um corte preciso.  

A meu ver, poderíamos pensar algo análogo para composições diacrônicas. 

Poderíamos pensar o seguinte critério:  

 

Os xs formam um objeto tetradimensional y sempre que não haja um objeto z que não é 

parte dos xs, mas que está localizado temporalmente entre pelo menos duas partes 

temporais ptx e pty dos xs.  

 

Tal critério pode ser ilustrado pela figura seguinte: 
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A-em-t1, B-em-t2, C-em-t3 são átomos temporais. Segundo este critério, nós 

teríamos os seguintes objetos: (A-em-t1 + B-em-t2), (B-em-t2 + C-em-t3) e (A-em-t1 + B-

em-t2 + C-em-t3). No entanto, existe uma soma mereológica que não forma uma fusão 

diacrônica, a saber: (A-em-t1 + C-em-t3). Isto ocorre porque existe um objeto (uma parte 

temporal) B-em-t2 que não está entre os xs que compõem o objeto, mas está localizado 

temporalmente entre os objetos A-em-t1 e C-em-t3.  

Retomemos o argumento da vagueza em sua versão temporalizada. O 

argumento basicamente afirma que se houvesse um critério de restrição para fusões 

diacrônicas, então teríamos objetos vagos. Penso que a crítica de Smith (2006) ao 

argumento da vagueza não temporalizado também pode ser aplicada aqui. Ou seja, na 

verdade, se houver um critério para restrição de fusões diacrônicas, então este critério não 

pode ser vago. Ele precisa ser capaz de determinar cortes precisos em séries de sorites. 

Parece-me que este nosso critério é capaz de determinar.  

Se aplicarmos este critério, sempre saberemos se estamos diante de uma 

fusão diacrônica ou não. Novamente, o critério esboçado aqui é claramente contra intuitivo 

e temos poucas razões para adotá-lo, mas a simples possibilidade dele ser verdadeiro já é 

suficiente para a premissa P2’ do argumento da vagueza temporalizado ser considerada 

falsa. Há pelo menos um critério de restrição para fusões diacrônicas que é preciso. 

Portanto, o tetradimensionalismo não se segue do argumento da vagueza.  

É interessante notar que como os critérios de composição nos casos de 

fusões simpliciter e fusões diacrônicas podem ser distintos, alguém poderia aceitar um dos 

critérios e negar o outro. Por exemplo, alguém poderia ser universalista, sem ser 

tetradimensionalista. Na última seção desta dissertação, apresentarei a crítica de Gallois 

(2004) que é feita exclusivamente ao argumento na sua versão temporalizada.  
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3.2.6 Crítica ao argumento da vagueza temporalizado  

 

Vimos até aqui algumas críticas ao argumento da vagueza em sua versão 

não temporalizada. Se concordarmos com estas críticas, então temos motivos para rejeitar 

o universalismo e por consequência o tetradimensionalismo de Sider, uma vez que este 

último é decorre do primeiro. Agora, vou apresentar algumas críticas endereçadas 

diretamente ao argumento da vagueza temporalizado. Tais críticas foram levantadas por 

Gallois, em seu comentário ao livro de Sider: Four-dimensionalism. Primeiro, vamos 

retomar o argumento de Sider em sua versão temporalizada.  

Sider começa definindo fusão diacrônica:  

 

“um objeto x é uma fusão diacrônica (fusão-D) de uma atribuição se e somente se para 

cada t no domínio de f, x é uma fusão-em-t de f(t)” (Sider, 1997, p.222).  

 

Depois ele define uma fusão-D minimal como:  

 

“uma fusão-D daquelas atribuições que existem apenas nos tempos do domínio da 

atribuição” (Sider, 1997, p.223).  

 

O objetivo de Sider é mostrar que toda atribuição tem uma fusão-D minimal 

(é a tese da maximalidade).  

As premissas do seu argumento são:  

 

P1’: se não é o caso que toda atribuição tem uma fusão-D minimal, então deve 

existir um par de casos conectados por uma “série contínua” tal que em um, uma 

fusão-D minimal ocorre, mas em outro, uma fusão-D minimal não ocorre. 

P2’: em nenhuma série há um corte preciso abrupto no qual uma fusão-D minimal 

ocorre.  

P3’: em qualquer caso de fusão-D minimal, ou a fusão-D minimal definitivamente 

ocorre, ou a fusão-D minimal definitivamente não ocorre (Sider, 1997, p.223). 

 

E o suporte para P3’ é: D: para qualquer n, é determinadamente verdadeiro, 

ou determinadamente falso, que existe exatamente n objetos concretos. D nada mais é que 

o suporte de Sider para a premissa A3 do argumento não temporalizado.  

Como afirma Gallois (2004, p.650), se um tridimensionalista quiser rejeitar 

este argumento ele tem de justificar uma das seguintes afirmações: 

 

(a) a tese da maximalidade não é suficiente para termos o tetradimensionalismo.  
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(b) P1' é falsa. Não precisa existir tal série continua de casos. 

(c) P2' é falsa. Existe um ponto de corte preciso em tal série.  

(d) P3' é falsa, e então D também é. 

(e) D é verdadeira, mas P3' é falsa.  

 

Gallois (2004, p.650) discute as alternativas (b), (d) e (e). Começando pela 

ordem reversa. Vamos imaginar um par de partículas (a,b) em t1, que estão separadas por 1 

cm. Um par (c,d) em t2, que estão separadas por 4 cm. E em t3, um par (e,f) separados por 6 

cm. Por fim, seja R a região espaço-temporal ocupada por (a),(b),(c),(d),(e) e (f) entre t1 e 

t3 e nada mais durante este período além das fusões-D destas partículas. Gallois (2004, 

p.650) dá o nome a este exemplo de Receding Particles: 

 

1 cm                           4 cm                      6 cm 

a      b                       c     d                     e      f 

-------------------------------------------------------- 

t1                              t2                             t3 
 

Vamos definir algo como sendo F se e somente se ele é a fusão de duas 

partículas que não estão separadas por menos de 1 cm e nenhuma das duas está tão 

distante. Definimos que algo é um G se e somente se ele é a fusão de duas partículas que 

não estão mais do que 6 cm separadas e nenhuma das duas estão tão juntas.  Deixamos f 

ser um sortal restrito se e somente se quando x cai sobre f implica que x é um objeto 

concreto, mas não conversamente. Por fim, tomemos ‘D’ como significando: é 

determinadamente verdadeiro ou determinadamente falso, e ‘I’ como significando: não é 

determinadamente verdadeiro ou determinadamente falso.   

Gallois (2004, p.651) assume ainda os seguintes princípios: i) para qualquer 

objeto concreto x, não é determinadamente falso que: existe um sortal restrito sobre o qual 

x cai e ii) D(p v q) não implica (Dp) v (Dq). Segundo ele, tendo em vista estas assunções 

temos:  

(1) Existem exatamente n fusões-D em R. 

(2) Para qualquer objeto concreto x que é uma fusão-D em R, D(x é um F ou um G) 

e x cai sobre nenhum outro sortal além de F ou G.  

(3) Não é o caso que: para toda fusão-D em R, (D x é F) ou (D x é G). 

(4) Nenhuma fusão-D em R cai sobre qualquer sortal restrito além de F ou G.  

(5) Ser uma fusão de partículas 1 cm separadas desqualifica algo de ser G, e ser uma 

fusão de partículas 6 cm separadas desqualifica algo de ser F. 

(6) Nada pode ser F e G ao mesmo tempo.   

 

Consideramos agora a última premissa do argumento da vagueza de Sider:  

 



93 

 

P3’: em qualquer caso de fusão-D minimal, ou a fusão-D minimal definitivamente ocorre, 

ou a fusão-D minimal definitivamente não ocorre. 

 

No caso das recending particles, é determinado se existe uma fusão-D 

minimal com respeito aos tempos t1 e t2? Como afirma Gallois (2004, p.652), dado (5), 

esta fusão-D não pode ser um G. Portanto, se existe tal fusão-D, dado (2), ela deve ser um 

F. Mas, diz ele, nós podemos assumir que é indeterminado se incluir partículas distantes 

em 4 cm desqualificam uma fusão-D minimal de ser um F. A conclusão de Gallois é de que 

é indeterminado se existe um F qualquer que seja uma fusão-D minimal no período entre t1 

e t2. Portanto é indeterminado se há uma fusão-D minimal neste período. É determinado se 

existe uma fusão-D minimal com respeito aos tempos t2 e t3? Pelos mesmos motivos não. 

Dado (5), esta fusão-D não pode ser um F. Dado (2), ela tem de ser um G. Mas se é 

indeterminado se incluir partículas que estão próximas em 4 cm desqualificam uma fusão-

D minimal de ser um G, então é indeterminado se existe um G que seja uma fusão-D 

minimal durante o período de t2 e t3. No entanto, para Gallois, é determinado o número de 

objetos concretos que existem em R. Segundo ele, para qualquer par de tempos t e t’ em R, 

é determinado um desses casos. Existe uma fusão-D com respeito a t e t’ que é um G ou 

existe uma fusão-D nestes tempos que é um F.  

Neste sentido, Gallois defende que (e) é verdadeira. Ou seja, ainda que D 

(para qualquer n, é determinadamente verdadeiro, ou determinadamente falso, que existe 

exatamente n objetos concretos) seja verdadeira, P3’ (em qualquer caso de uma fusão-D 

minimal, ou esta fusão-D minimal definitivamente ocorre, ou esta fusão-D minimal 

definitivamente não ocorre) é falsa.  

Este argumento é interessante, pois permite que alguém aceite o argumento 

da vagueza não temporalizado e não o aceite em sua versão temporalizada. Ou seja, 

podemos ser universalistas sem adotarmos o tetradimensionalismo.  

Gallois (2004, p.652) também aponta para a possibilidade rejeitar o 

argumento de Sider ao afirmar (d), ou seja, assumir D como falsa. Como diz ele, D pode 

ser falsa se assumirmos que a existência pode ser indeterminada. Aqui, todas as críticas de 

Korman a premissa (A3) que foram discutidas anteriormente podem ser empregadas.  

Para Sider, a existência não pode ser indeterminada, pois “there exists” é 

entendido como um quantificador irrestrito e a vagueza é sempre semântica. Gallois (2004, 

p.652) recorre a Meinong. Para ele, podemos supor que diferentes precisificações de “there 

exist” podem corresponder a diferentes formas de dividir as coisas entre existentes e 
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subsistentes. Gallois completa a nossa lista de críticas ao argumento da vagueza.  

A meu ver, esta série de críticas feitas ao argumento da vagueza mostram 

que tal argumento não é suficiente para aceitarmos o tetradimensionalismo. Do mesmo 

modo, como vimos na segunda parte desta dissertação, os puzzles acerca da identidade 

diacrônica também não são. O problema da persistência dos objetos ao longo do tempo 

permanece em aberto. 
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CONCLUSÃO 

 

Tentei ao longo desta dissertação, atingir dois objetivos: i) apresentar as 

principais teorias acerca do problema da composição e da persistência; e ii) defender que 

os puzzles de identidade diacrônica, bem como o argumento da vagueza, não nos dão 

razões suficientes para a adoção do tetradimensionalismo.  

Na primeira parte, discuti as principais respostas à questão especial da 

composição. Primeiro apresentamos as respostas mais radicais à questão: o universalismo e 

o nihilismo. Estas duas teses são bastante contraintuitivas. A primeira afirma que toda 

soma de objetos gera um novo objeto, enquanto que a segunda nega a existência de objetos 

compostos. Embora sejam contra intuitivas, tais teses têm a vantagem de serem critérios 

precisos para a composição. A esse respeito, temos o argumento da vagueza de 

Lewis/Sider, argumento este que esteve na base de boa parte dessa dissertação. Em suma, o 

argumento buscava mostrar que se assumirmos algum critério de composição, então temos 

de aceitar objetos vagos. Na sequência, apresentei alguns critérios moderados para a 

composição, a saber: o contato, a junção e o organicismo mereológico. Os dois primeiros 

fazem parte daquilo que Lewis (1986) chamou de desiderata intuitivos para a composição. 

O último é um critério desenvolvido por van Inwagen (1995) que diz que apenas 

organismos são objetos compostos. Embora estes critérios preservem mais nossas noções 

intuitivas acerca de objetos compostos, eles são arbitrários ou vagos. Meu intuito nesta 

primeira parte não era decidir por uma ou outra tese da composição, mas sim fornecer uma 

base sólida para o que viria mais à frente. Um resultado interessante, no entanto, é notar 

que o problema da vagueza ocupa um lugar central no campo da mereologia. 

Na segunda parte, procurei mostrar os pontos fortes e pontos fracos das 

teses acerca do problema da persistência dos objetos ao longo do tempo: o 

tridimensionalismo e o tetradimensionalismo. De maneira secundária, procurei mostrar que 

os puzzles e paradoxos acerca da identidade diacrônica não são suficientes para a adoção 

do tetradimensionalismo. Vimos que o problema da persistência pode ser dividido em dois 

tipos: o problema da mudança de propriedades e o problema da mudança de partes dos 

objetos.  

O problema da mudança de propriedades pode ser entendido como a 

incompatibilidade entre a ideia de mudança e a lei de Leibniz. Além da proposta 

tetradimensionalista, destacamos três propostas tridimensionalistas: o essencialismo 
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mereológico, a indexação do tempo à propriedade e o adverbialismo. Todas estas posições 

são consistentes do ponto de vista lógico, mas em compensação, todas possuem 

inconvenientes. O essencialismo não permite que objetos mudem de propriedade, a 

indexação do tempo à propriedade é uma revisão de nosso modo de entender as 

propriedades, o adverbialismo permite que os objetos possuam propriedades contraditórias 

e o tetradimensionalismo é uma revisão do nosso modo de entender a persistência. O 

problema da mudança de propriedades não parece fornecer razões suficientes para nos 

decidirmos por uma ou outra teoria.  

O problema da mudança de partes dos objetos, por sua vez, é a questão 

sobre como os objetos podem sofrer alterações em suas partes e continuarem os mesmo ao 

longo do tempo. Mais uma vez, o tridimensionalismo e o tetradimensionalismo oferecem 

propostas consistentes para o problema. Isto pôde ser visto por meio de puzzles como o da 

Estátua e da Argila, o do navio de Teseu e o argumento do Descartes-menos. Do mesmo 

modo, tais propostas possuem inconvenientes. Segundo Heller (1995), o tridimensionalista 

só é capaz de justificar a persistência de objetos ao longo do tempo se ele assumir alguma 

das seguintes teses indesejadas: a) não existem objetos compostos (nihilismo), b) os 

objetos não podem sofrer mudanças em suas partes (essencialismo mereológico), c) não 

existe um objeto formado pelo meu corpo menos a minha mão direita (que é a negação do 

universalismo), d) assumir que dois objetos distintos podem ocupar um mesmo espaço em 

um mesmo tempo, e) negar a transitividade da identidade. O que tentei mostrar no final da 

segunda parte é que o tetradimensionalismo está comprometido com uma espécie de 

essencialismo espaço-temporal (que é a ideia de que não pode haver um objeto idêntico a 

outro que estejam em tempos distintos). Isto é tão indesejável quanto as alternativas de (a)-

(e). Neste viés, algumas propostas tridimensionalistas, em especial, o nihilismo e o 

essencialismo até possuiriam uma vantagem frente ao tetradimensionalismo, pois 

permitiriam uma persistência genuína (um objeto, de fato, seria idêntico a outro objeto em 

tempos diferentes).  

Na última parte da dissertação, vimos que Sider estende o argumento da 

vagueza para o âmbito das fusões diacrônicas. Tentei mostrar que este argumento também 

não é suficiente para aceitarmos o tetradimensionalismo. A estratégia para isso foi expor, 

de maneira mais clara possível, as diversas críticas levantadas a este argumento na 

literatura atual. Primeiro, apresentei algumas críticas ao argumento da vagueza em sua 

versão não temporalizada. O principal argumento de Sider a favor da premissa xx (que diz 
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que a composição não pode ser vaga) é o de que a vagueza na composição gera uma 

vagueza na contagem. Vimos que, segundo Korman (2010), existem três maneiras de 

contra argumentar isto:  

i) Se aceitarmos a fórmula de Barcan, uma sentença numérica 

pode ter múltiplas precisificações admissíveis e se isso é verdade, então uma 

expressão em uma sentença numérica pode ser vaga. Assim, pode haver casos 

vagos de composição;  

ii) Alguém poderia alegar que os quantificadores existencial e 

universal possuem múltiplas precisificações admissíveis. Do mesmo modo, uma 

expressão em uma sentença numérica poderia ser vaga e como consequência 

disso, poderia haver casos vagos de composição. 

iii) Poderíamos associar a vagueza à propriedade vaga da 

existência. Neste viés, negamos que uma expressão é vaga apenas se tem 

múltiplas precisificações admissíveis e assim como nas anteriores, temos que 

pode haver casos vagos de composição. 

Outra forma de criticar o argumento da vagueza não temporalizado que 

apresentamos aqui foi a de Carmichael (2011). Para isso, ele traça uma distinção entre 

casos homogêneos de composição vaga e casos heterogêneos. A crítica de Lewis tem como 

base os casos homogêneos, mas se focarmos em casos heterogêneos, podemos ter vagueza 

na composição sem ter vagueza na existência. Tomemos uma montanha, uma pedra em seu 

cume que é determinadamente parte dela e uma pedra localizada em uma região de 

penumbra em que é indeterminado se ela faz parte ou não da montanha. Neste caso, existe 

uma montanha determinadamente. O que é vago é se uma determinada pedra faz parte da 

montanha ou não.   

Vimos também que, segundo Smith (2006), a crítica de Lewis e Sider à 

composição restrita tem como base os desiderata intuitivos para a composição, mas que os 

critérios moderados de composição não precisam estar em conformidade com esses 

desiderata. A esse respeito, busquei elaborar um critério preciso para a composição e o 

estendi para fusões diacrônicas. A consequência disso é a falsidade da premissa P2’.  

Apresentei também a crítica de Gallois (2004). Para ele, é possível aceitarmos o argumento 

da vagueza não temporalizado, sem aceitarmos a sua versão temporalizada.   

Tendo em vista esta série de críticas que foram levantadas ao argumento da 



98 

 

vagueza, concluo que tal argumento não é suficiente para adotarmos uma ontologia 

tetradimensionalista. Assim, o debate tridimensionalismo versus tetradimensionalismo 

permanece em aberto. 

Por fim, gostaria de indicar como pretendo dar continuidade a esta pesquisa. 

Na última parte desta dissertação, apresentei algumas formas de críticas ao argumento da 

vagueza. Duas delas requerem uma visão meinonguiana de fundo. Se seus defensores 

estiverem corretos, o argumento falha em mostrar a verdade do universalismo e por 

consequência, falha em mostrar a verdade do tetradimensionalismo. No entanto, mostrar 

que o argumento da vagueza é falso não é dar uma resposta para o problema da 

persistência dos objetos. Podemos, inspirados em uma ontologia meinonguiana, 

desenvolver uma teoria acerca da persistência? A meu ver, sim. 

Poderíamos substituir a ideia de parte temporal pela ideia de parte 

subsistente. Neste sentido, os objetos ordinários seriam somas mereológicas compostas 

pela parte existente presente e por partes subsistentes passadas e futuras. Tomemos um 

navio que existe nos instantes t0, t1 e t2 (e que não existe em nenhum outro instante). Em 

t1, o navio seria a sua parte existente em t1 mais as suas partes (temporais, diria o 

tetradimensionalista) subsistentes t0 e t2. A grande diferença é que esta ontologia é de tipo 

tridimensionalista, uma vez que um objeto atende ao pré-requisito de estar completamente 

presente em cada instante de sua existência. Em t1, não há nenhuma parte do navio que não 

esteja em t1.  

Como isto desfaz o resultado contraditório apontado no esquema de 

Merricks? Se estivermos em t0, “O em t0 está furado” significa que a parte presente O-em-

t0 está furada e “O-em-t1 não está furado” significa que a parte subsistente O-em-t1 não 

está furada. O-em-t0 e O-em-t1 são objetos diferentes e podem possuir propriedades 

contraditórias. Assim como no caso do tetradimensionalismo, o objeto O é algo maior do 

qual O-em-t0 e O-em-t1 são apenas partes.  

Alguém poderia dizer que uma ontologia tridimensionalista de tipo 

meinonguiana não é de fato uma solução para o problema da persistência, isto porque não 

há um mesmo objeto que existe completamente em dois instantes distintos. O navio em t0 

é a soma de sua parte existente concreta em t0 mais as suas partes não existentes futuras t1 

e t2. O navio em t1 é a soma de sua parte existente t1 mais as suas partes não existentes t0 

e t2. Tais objetos são somas mereológicas distintas. Segundo Kalsi (1987, p.54), o próprio 

Meinong teria abandonado a ideia de persistência de objetos ao longo do tempo. A meu 
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ver, este problema também recai sobre o tetradimensionalismo. Para o 

tetradimensionalismo também não há um objeto que existe em dois instantes distintos (o 

que existe em momentos distintos são partes temporais distintas de um objeto). Para seus 

defensores, a persistência é explicada pela sucessão de partes temporais. Do mesmo modo, 

uma teoria tridimensionalista de tipo meinonguiana deve ser entendida como uma revisão 

dos casos ordinários de identidade através do tempo.  

Quais seriam as vantagens frente ao tetradimensionalismo de adotarmos este 

tipo de ontologia? A primeira delas diz respeito à natureza do tempo. Um meinonguiano 

poderia ser presentista. Existem dois tipos de teoria que buscam entender o tempo, a saber: 

a teoria-A e a teoria-B. Como afirma Loux (2006a), para a teoria-A, o tempo é tensed, 

enquanto que para a teoria-B, também chamada de eternalismo, todo o tempo é real. 

Segundo ele, parece haver uma relação natural entre a teoria-A e o tridimensionalismo, 

assim como entre a teoria-B e o tetradimensionalismo. Mas isto não é necessário. Algumas 

versões da teoria-A podem ser compatíveis com o tetradimensionalismo. Por exemplo, a 

teoria spotlight, cuja tese de maneira resumida é afirmar que o passado e o futuro existem, 

mas o presente tem uma espécie de privilégio ontológico. No entanto, há uma versão da 

teoria-A que é incompatível com o tetradimensionalismo: o presentismo. Para um 

presentista, só existe aquilo que existe agora. Como afirma Lowe (2002): “(...) apenas 

aquelas coisas que existem no presente momento – agora – realmente existem. E as únicas 

qualidades que estas coisas têm são as qualidades que elas possuem agora” (Lowe, 2002, 

p.42). Se assumirmos uma ontologia de tipo meinonguiana, podemos dizer que o objeto 

está completamente presente em cada instante de sua existência. Do mesmo modo que o 

meinonguiano pode fazer referência a proposições que falam do passado ou do futuro, 

poderíamos falar em partes subsistentes passadas e futuras dos objetos, mas que não estão 

localizadas no passado ou no futuro.  

Outra vantagem de uma abordagem do tipo meinonguiana para o problema 

da persistência diz respeito a afirmações modais dos objetos. Para van Inwagen (2001), o 

tetradimensionalismo tem como consequência a impossibilidade de afirmações modais. 

Frases como “uma pessoa poderia ter vivido menos do que ela de fato vive” seriam falsas, 

pois uma pessoa que vive menos é uma soma mereológica distinta e, portanto, um objeto 

distinto. Heller (1999, 324) defende que a ontologia tetradimensionalista é mais 

fundamental e neste sentido, rejeita as afirmações modais. Se formos meinonguianos nós 

poderíamos, assim como no caso da fórmula de Barcan, assumir estas afirmações modais 
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como partes subsistentes modais dos objetos. Estendemos nossa noção de objeto para uma 

soma que contém: uma parte existente presente, suas partes subsistentes passadas e futuras 

e suas partes subsistentes modais.  
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