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1

Introdução

O presente trabalho tem como objeto apresentar o artigo “Essência e Modalidade”,
publicado por Kit Fine em 1994. Trata-se de um artigo importante, principalmente,
em função da sua tese principal, segundo a qual, a caracterização modal da noção
de essência é insuficiente porque há uma assimetria entre as noções de essência e
necessidade. Esta é uma tese forte porque se ela for verdadeira, isto significa que nem
tudo o que é necessário deve ser entendido como essencial. Fine sugere que a noção de
essência deve ser entendida em termos definicionais, mais precisamente, em termos
de definição real. Seu principal objetivo neste artigo é mostrar que a caracterização
da noção de essência em termos modais é “fundamentalmente equivocada”1. O
presente trabalho visa apresentar a argumentação de Fine e as razões que o levaram
a defender a substituição da caracterização modal pela caracterização definicional
da noção de essência.

No primeiro capítulo, apresentaremos alguns conceitos e distinções metafísicas
básicas que são importantes para, em primeiro lugar, introduzir o tipo de abordagem
metafísica acerca da realidade que será pressuposta neste trabalho. Dentre outras
coisas, trataremos da distinção entre propriedades essenciais e acidentais. Veremos
que apesar de existir um consenso acerca da classificação das propriedades em relação
à grande parte dos objetos, não há um critério geral para determinar se uma dada
propriedade atribuída a um dado objeto é essencial ou acidental. Isto representa
um problema grave para a metafísica e para a epistemologia, considerando que o
conhecimento da essência de um objeto se dá a partir das sua propriedades essenciais.
Distinguir as propriedades essenciais das propriedades acidentais é fundamental para
a identificação de um objeto e, consequentemente, para a definição de um objeto.

Em seguida, no segundo capítulo, apresentaremos mais detalhamente como se
dá o entendimento da noção de essência a partir da sua caracterização em ter-

1FINE (1994, p.3)

1



mos definicionais e modais, introduzidas no capítulo anterior. Dada a importância
das propriedades essenciais na identificação dos objetos, se obtivermos um conheci-
mento maior acerca da noção de essência poderemos entender melhor as maneiras
pelas quais definimos ou especificamos um objeto e, assim, pode ser que sejamos
capazes de minimizar o problema da falta de critério para distinguir as propriedades
essenciais das propriedades acidentais. Associaremos a caracterização da noção de
essência em termos definicionais e modais a uma concepção de essencialismo. De
um lado, teremos Kit Fine e os essencialistas que caracterizam a noção de essência
em termos definicionais sob a influência do Essencialismo Aristotélico. Do outro,
teremos os teóricos modais que caracterizam a noção de essência em termos modais
sob a influência do Essencialismo Contemporâneo. Nosso objetivo neste capítulo
é apresentar os pressupostos envolvidos no entendimento da noção de essência da
perspectiva essencialista e da perspectiva modal visando apresentar noções impor-
tantes para a discussão proposta no artigo “Essência e Modalidade”, tema do último
capítulo.

Por fim, no terceiro capítulo examinaremos o artigo “Essência e Modalidade”,
de Kit Fine, publicado em 1994. Este artigo tem por objetivo indicar que algo
escapa à caracterização modal da noção de essência dada como certa por muitos
teóricos modais. A partir de três exemplos dotados de forte apelo intuitivo, Kit
Fine defende que as noções de essência e de necessidade são assimétricas, por isso,
tal caracterização “deve ser abandonada”2. Fine sugere que a noção de essência deve
ser entendida em termos definicionais, mais precisamente, em termos de definição
real.

2FINE (1994, p.3)
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2

Fundamentos da Metafísica

O objetivo deste capítulo é apresentar alguns conceitos e distinções metafísicas bá-
sicas que são importantes para, em primeiro lugar, introduzir o tipo de abordagem
metafísica acerca da realidade que será pressuposta neste trabalho. E, em segundo
lugar, tais conceitos serão úteis para a discussão sobre a caracterização de essência
da perspectiva essencialista e modal que será tema dos próximos capítulos.

2.1 O que é Metafísica?

A Metafísica, enquanto disciplina filosófica, teve a sua origem na obra de Aristóteles
e, desde então, o Estagirita e diversos filósofos tentam esclarecer qual é o seu objeto
de investigação. Uma das respostas oferecidas por Aristóteles é a de que a metafísica
visa conhecer as causas primeiras ou os princípios das coisas. Aristóteles considera
que a sabedoria está na busca do conhecimento daquilo que é fundamental:

todos os homens julgam aquilo que é chamado sabedoria (sophia) para
lidar com as primeiras causas (aitia) e os princípios (archai) das coisas1.

No livro E da Metafísica, Aristóteles afirma que a atenção do metafísico deve se
voltar para o estudo das causas e os princípios do Ser enquanto ser2. Mas, o que
“esse qua esse” ou “Ser enquanto ser” significa? Investigar as causas e princípios do
ser enquanto tal sugere que a metafísica tem por objetivo a compreensão da natureza
da existência ou dos aspectos gerais da existência. Isto é, a tarefa metafísica não se
restringe à examinar a existência de um dado objeto nem a existência de tudo que
há no mundo. Portanto, cabe ao metafísico investigar os fundamentos da existência.

1Aristóteles (1981, 981b28-9)
2Aristóteles (1981, 1028a)
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“Causas primeiras”, “Ser enquanto ser”, “realidade última”, “totalidade do Ser”
são algumas definições possíveis do objeto de estudo da metafísica. De uma certa
maneira, todas elas são complementares se considerarmos a metafísica como uma
área da filosofia dedicada à investigação da natureza do ser e do mundo. O seu
ponto de partida, enquanto tal, é esclarecer noções consideradas fundamentais para
o entendimento da realidade, tais como: objeto, propriedade, relação, existência,
modalidade, tempo e espaço, dentre outras. Perguntas como “o que há no mundo?”
e “o que faz as coisas serem como são?” representam algumas das questões centrais
que norteiam a investigação metafísica. Em outras palavras, a metafísica estuda
aspectos necessários da realidade, questões relacionadas à essência dos objetos, ao
contrário das ciências empíricas, por exemplo, que fazem uso dos sentidos para
observar o mundo e descrever seus aspectos contingentes. Portanto, a metafísica
visa conhecer a natureza do mundo, isto é, as razões das coisas serem como são.
A tarefa do metafísico é a de descrever o mundo como ele realmente é, além das
aparências. Ou seja, o metafísico busca sistematizar uma teoria da realidade a
partir dos aspectos universais e necessários do mundo.

2.2 Objetos, Propriedades e Relações

O mundo se apresenta para nós em termos de objetos, propriedades e relações. Mas
o que isto quer dizer? A seguir, apresentaremos estes conceitos primitivos1 a fim de
delinearmos o ponto de vista do metafísico acerca da estrutura da realidade. 3

2.2.1 Objetos

Tradicionalmente, fora do ambiente filosófico, o conceito de objeto é definido como
toda e qualquer coisa que afeta os nossos sentidos. Por isso, tal conceito é geralmente
definido em oposição à noção de sujeito e tendemos a considerar como objetos apenas
os objetos materiais, físicos ou concretos. A partir desta definição baseada no senso
comum podemos entender o conceito de objeto de uma maneira mais ampla ao

3Conceito primitivo é uma noção tal que de tão básica não podemos encontrar nenhuma noção
anterior a ela para utilizarmos na sua definição. Por isso, um primitivo é sempre o ponto de
partida de qualquer sistema conceitual. No presente trabalho, optamos por uma ontologia que
conta com três primitivos: objeto, propriedade e relação com o intuito de tornarmos clara a
nossa apresentação dos fundamentos metafísicos. Poderíamos ter optado por uma ontologia mais
econômica visto que os conceitos de objeto, propriedade se reduzem mutuamente. Após a leitura
dos tópicos 2.2.1 e 2.2.2, perceberemos que a noção de objeto e propriedade podem ser consideradas
como pares conceituais. Há várias maneiras de definirmos o conceito de objeto e uma delas é como
aquilo que possui propriedades, ou, mais precisamente, possui propriedade de primeira ordem. Ao
definirmos o conceito de propriedade podemos recorrer à noção de objeto visto que as propriedades
são instanciadas ou exemplificadas através dos objetos.
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considerá-lo como tudo aquilo que somos capazes de pensar e falar a respeito. Em
filosofia, o conceito de objeto é muito mais abrangente visto que não se aplica apenas
a objetos concretos tais como mesa, árvore, etc., conforme a tendência do senso
comum. Do ponto de vista filosófico, objeto é tudo aquilo que é, ou seja, tudo
aquilo que possui uma realidade em si a partir da qual podemos afirmar ou negar
uma propriedade. Neste sentido, um objeto é sinônimo de indivíduo, substância ou
particular. Por exemplo:

(1) Sócrates é homem.

(2) O número dois não é ímpar.

Em (1), afirmamos que Sócrates é homem, ou seja, estamos atribuindo a propri-
edade de ser homem ao objeto concreto Sócrates. E em (2), negamos que o número
dois é ímpar. Em outras palavras, estamos afirmando que o objeto abstrato número
dois não possui a propriedade de ser ímpar.

Do ponto de vista lógico, objeto é aquilo que é designado por um termo singular.
Isto é, trata-se daquilo que é designado por um indexical, nome próprio ou uma des-
crição definida. Tais termos são caracterizados como termo singular por se referirem
a um único objeto.4 Na linguagem formal, o termo singular pode substituir ou ser
substituído por uma variável individual em uma sentença aberta:

(1*) H(s)

(1**) H(x)

(2*) ¬I(t)

(2**) ¬I(x)

Formalizamos a sentença (1) em (1*) de acordo com Lógica de Predicados atri-
buindo a letra s a Sócrates e a letra H, à propriedade de ser homem. Em (1*), nos
referimos a Sócrates e à propriedade de ser homem, e afirmamos que Sócrates possui
tal propriedade. Formamos a expressão apresentada (1**) a partir de (1*) e nesta

4Vale ressaltar que nem sempre os nomes próprios e as descrições definidas designam um único
objeto. “Papai Noel”, “Sherlock Holmes”, “o maior número ímpar”, “o atual imperador do Brasil”,
são alguns exemplos de nomes próprios e descrições definidas que não designam nenhum objeto.
Isto se deve ao fato de que não há nenhum objeto no mundo nomeado ou descrito por estes
exemplos. Neste caso, estes termos singulares são denominados termos vazios em função de não
terem uma referência. Há também casos de descrições definidas ou um feixe delas que designam
mais de um objeto. Por exemplo, “o físico norte-americano ganhador do Nobel” designa Richard
Feynman, Murray Gell-Mann e muitas outras pessoas.
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expressão, x é uma variável individual e não é uma constante individual como s em
(1*). Isto significa que x não designa um indivíduo particular, no caso Sócrates,
mas a qualquer indivíduo. Em outras palavras, x designa um indivíduo arbitrário.5

Em seguida, formalizamos a sentença (2) em (2*) atribuindo a letra t ao número
2 e a letra I à propriedade de ser ímpar. Em (2*), nos referimos ao número dois e
à propriedade de ser ímpar, e negamos que o número dois possui tal a propriedade.
Formamos a expressão (2**) a partir de (2*) e nesta expressão, x é uma variável
individual e não é uma constante individual como t em (2*). Isto significa que x não
designa um indivíduo particular, no caso o número dois, mas a qualquer indivíduo.
Em outras palavras, x designa um número arbitrário6.

Sócrates, o número dois, quimeras são alguns dos muitos exemplos de objetos
no sentido metafísico aos quais os termos singulares se referem. A seguir, apresenta-
remos a categoria dos objetos em linhas gerais para discernirmos a diversidade dos
seus domínios e respectivos elementos.

A categoria dos objetos conta com uma partição fundamental: os objetos con-
cretos de um lado e os objetos abstratos do outro. Os objetos concretos são pedras,
árvores, Sócrates, dentre outros, e são considerados como tais porque possuem uma
localização espaço-temporal. Enquanto os objetos abstratos são números, figuras
geométricas, conjuntos, proposições, dentre outros. Ou seja, trata-se de todo e
qualquer objeto que não tem uma localização no espaço e no tempo7. Os obje-
tos possuem uma importante subclasse: os objetos inexistentes8. Tal subclasse se
divide, por sua vez, entre objetos possíveis e objetos impossíveis. Objetos possí-
veis são objetos não-contraditórios que poderiam ou não existir. Sherlock Holmes,
Papai Noel, Pégasus, são exemplos de objetos ficcionais por pertencerem ao con-
texto da mitologia, contos de fada, literatura, filmes, etc. Ou seja, são objetos
que existem apenas no contexto ficcional, mas poderiam existir de fato. Por outro

5Deveríamos indicar o domínio de discurso, porém, pressupomos que o nosso domínio é o mundo
ou “tudo aquilo que existe” (existência enquanto propriedade lógica, ver 2.2.2), uma vez que estar-
mos tratando aqui dos primitivos de uma ontologia.

6No presente trabalho não discutiremos o estatuto ontológico dos números, eles serão conside-
rados como objetos.

7Não há um critério claro acerca da distinção entre abstrato e concreto. Os termos singulares
e os termos gerais (ver propriedades, subseção 2.2.2) são classificados como abstratos ou concretos
em função do tipo de objeto ao qual designam. Por exemplo, termos singulares como "Napoleão
Bonaparte", "o país localizado a 10° 00’ S e 55° 00’ O" e "isto" são concretos por se referirem aos
respectivos objetos concretos: "o imperador que governou a França entre 1799 e 1815", Brasil e
Lika, "a gata de estimação da Vivianne". Termos singulares abstratos como "três", "o sólido platô-
nico com quatro ladros" e "o conjunto de objetos ovais" designam os seguintes objetos abstratos:
o número três, o tetraedro, e a totalidade dos objetos ovais existentes no mundo.

8O principal expoente de uma ontologia de objetos inexistentes foi Alexius Meinong na sua
Teoria de Objetos (Ver Celso Braida – tradução consta no livro Três Aberturas em Ontologia:
Frege, Twardowski e Meinong, Ed. Rocca Brayde, 2005). Atualmente, os filósofos Terence Parsons
e Edward Zalta são os principais proponentes deste tipo de ontologia.
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lado, os objetos impossíveis ou impossibilias são aqueles que representam uma im-
possibilidade metafísica ou lógica. Uma molécula de água diferente de H2O é um
exemplo de impossibilidade metafísica, pois a natureza da molécula de água é essen-
cialmente constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Enquanto
um quadrado-redondo é contraditório conceitualmente ou logicamente. Isto é, as
impossibilias possuem propriedades que não podem coexistir em conformidade com
as leis da lógica, tais como princípio da não-contradição. O Triângulo de Penrose9

é um outro exemplo de objeto impossível. Neste caso, trata-se de um objeto que
possui uma forma paradoxal às leis da Geometria. Este triângulo é formado por três
barras entrelaçadas de modo que se encontrem aos pares junto aos ângulos retos
dos seus vértices. Nenhum objeto tridimensional, isto é, nenhum sólido admite tais
propriedades.

2.2.2 Propriedades

Uma propriedade é todo e qualquer atributo ou determinação que caracteriza um
objeto ou uma classe de objetos e possibilita a distinção de um objeto de outros,
assim como, a distinção de uma classe de objetos de outras. Portanto, “propriedade”
é sinônimo de “atributo”, “característica”, “qualidade”, dentre outros. Do ponto de
vista lógico, propriedades são representadas por termos gerais por se tratarem de
nomes, verbos ou adjetivos que se aplicam a um ou mais objetos bem como a uma
ou mais classes de objetos10. As propriedades possuem a função de predicar, isto
é, atribuir uma característica a objetos ou a uma classe de objetos. Na linguagem
formal, o termo geral é representado por letras predicativas associadas à constan-
tes individuais ou variáveis livres, conforme apresentado anteriormente através das
propriedades de ser homem e ser ímpar em (1*), (1**), (2*) e (2**), respectivamente.

Diante do exposto, propriedades podem ser precipitadamente identificadas como
predicados do ponto de vista sintático em função de serem definidas como uma qua-

9O Triângulo de Penrose (a) foi criado pelo artista sueco Oscar Reutersvärd em 1934. O
matemático Roger Penrose o concebeu de modo independente na década de 50 do século passado.
O Cubo Impossível criado por M. C. Escher (b), o Tridente Ambíguo (c) são outros exemplos de
objetos geométricos dotados de formas impossíveis.

(a) (b) (c)
10Os termos gerais, assim como os termos singulares, são classificados como concreto ou abstrato

em função do tipo de objeto ao qual designam. Ver nota 7.
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lidade ou característica atribuída a um objeto. Porém, vale ressaltar que uma pro-
priedade também pode ocupar a posição de sujeito e assim ter outras propriedades
atribuídas à ela. Neste caso, o sujeito é classificado como uma propriedade de pri-
meira ordem e o predicado é classificado como uma propriedade de segunda ordem
por se tratar de uma propriedade atribuída a uma outra propriedade.

(3) A propriedade de ser portador da síndrome de Hutchinson-Gilford é rara.

No exemplo acima, a propriedade de ser portador da síndrome de Hutchinson-
Gilford é sujeito de uma predicação. Esta é uma propriedade atribuída a objetos
e, por isso, é uma propriedade de primeira ordem. Enquanto a propriedade de ser
raro é atribuída à uma outra propriedade, isto é, a propriedade de ser portador da
síndrome de Hutchinson-Gilford. Logo, trata-se de uma propriedade de segunda
ordem em função dela ser exemplificada por uma propriedade atribuída a objetos.

Uma mesma propriedade pode ser atribuída a mais de um objeto ou classe.
Neste sentido, as propriedades representam uma classe de objetos que exemplifica
um universal11. Ou seja, ao reunirmos objetos caracterizados pela propriedade de
ser belo obtemos o universal beleza que representa a qualidade do que é belo e, por
conseguinte, é exemplificado pela classe dos objetos belos, isto é, todos os objetos
identificados como algo que é belo. Em outras palavras, os objetos caracterizados
por uma dada propriedade são espécimes de um determinado tipo ou classe que
representa um universal.

Propriedades de qualquer ordem podem ocupar a posição de sujeito:

(4) Virtude é uma propriedade de segunda ordem.

A propriedade virtude ou a classe que reúne as propriedades de primeira ordem
que representam diversos tipos de virtude, nesta sentença, ocupa a posição de sujeito.
“Ser uma propriedade de segunda ordem” é uma propriedade de terceira ordem ao

11Universal ou universais é um postulado para explicar as relações qualitativas de identidade
e semelhança entre os objetos. Considere um canário e um girassol. Estes dois objetos possuem
a cor amarela. Ambos são necessariamente amarelos, portanto, são amarelos simultaneamente.
Neste caso, ambos compartilham de algo, a cor amarela, que se encontra em duas instâncias ou
dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Como explicar a relação de ambos com a cor amarela?
De que forma devemos entender a natureza do amarelo? O conceito de universal é uma explicação
possível para tais questões. O fato do canário e do girassol compartilharem a cor amarela pode ser
explicado pelo fato de ambos compartilharem do universal amarelo ou da "amarelidão". O estatuto
ontológico dos universais representa um dos problemas centrais da filosofia. Os metafísicos discutem
se precisamos ou não admitir este aspecto das propriedades para explicar as relações qualitativas
de identidade e semelhança entre os objetos há mais de dois mil anos. Não entraremos no mérito
desta discussão em função da sua complexidade e do seu caráter secundário para a análise proposta
no presente trabalho.
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ser atribuída à propriedade de segunda ordem virtude. Neste sentido, este exemplo
difere de (3) porque virtude é uma propriedade de segunda ordem, pois não pode
ser atribuída a objetos. As propriedades de segunda ordem são atribuídas apenas a
outras propriedades ou a tipos de objetos.

(5) Sócrates é uma virtude.

Note que (5) é uma sentença mal formada porque atribui uma propriedade de
segunda ordem a um objeto. Podemos reformular (5) atribuindo a Sócrates um tipo
de virtude, por exemplo:

(5*) Sócrates tem a virtude da humildade.

O exemplo (5*) está correto porque, diferente de (5), atribui a virtude da hu-
mildade a Sócrates e ter a virtude de ser humilde é uma propriedade de primeira
ordem.

Ao mostrarmos que a virtude é uma propriedade de segunda ordem, por conse-
guinte - em (4) - a propriedade de ser uma propriedade de segunda ordem é uma
propriedade de terceira ordem, em função de ser atribuída a uma propriedade de
segunda ordem.

A partir das propriedades, conhecemos os objetos e as classes de objetos e isto
nos permite diferenciá-los de outros objetos e de outras classes de objetos12. Ao
questionarmos o que um dado objeto é ou o que faz com que tal objeto seja o que
ele é, estamos buscando a definição real deste objeto. A definição real descreve um
objeto estabelecendo as propriedades essenciais do mesmo. Deste modo, a definição
expressa a essência de um objeto ao estabelecer as condições fundamentais da sua
caracterização a partir da identificação das propriedades essenciais pertencentes a
ele. Uma propriedade é considerada essencial se ela caracterizar um atributo ne-
cessário de um objeto. Ou seja, trata-se de uma propriedade inerente ao objeto,
então, a ausência deste aspecto alteraria a sua natureza fazendo com que o objeto
deixasse de ser aquilo que ele é. Portanto, uma propriedade essencial de um objeto
é um aspecto imutável da sua natureza, por isso, através dela somos capazes de
identificar o objeto em qualquer contexto. As propriedades essenciais são classifi-
cadas como propriedades essenciais individuadoras13 e não-individuadoras. Ambas
são fundamentais para a caracterização da natureza dos objetos, porém, apenas as

12Não discutiremos se os objetos possuem ou não uma existência independente das suas proprie-
dades em função da complexidade do tema e para não nos afastarmos da proposta deste trabalho.

13Na literatura filosófica, as propriedades essenciais individuadoras são também conhecidas pelo
termo em latim haecceitas ou ecceidade.
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propriedades essenciais individuadoras singularizam o objeto na medida em que são
atribuídas exclusivamente a um único objeto, portanto, estabelecem as condições
necessárias e suficientes para identificar o objeto em contextos contrafactuais. Ao
contrário das propriedades essenciais não-individuadoras que são atribuídas a diver-
sos objetos e, em consequência disso, estabelecem apenas as condições necessárias
de identificação do objeto.

O carbono, por definição, é um elemento químico que possui número atômico
seis, massa atômica doze, possui duas formas alotrópicas naturais, o diamante e o
grafite e, se encontra em estado sólido à temperatura ambiente. Todas as proprieda-
des enumeradas na definifição do carbono são essenciais. Visto que a propriedade de
ser um elemento químico de número atômico seis e massa atômica doze é atribuída
exclusivamente ao carbono, independente das condições ambientais às quais as suas
partículas sejam submetidas ou do seu modo de apresentação na natureza. Assim
como, a propriedade de ter o grafite e o diamante como formas alotrópicas naturais
é essencial na medida em que o carbono não poderia não ter o grafite e o diamante
como formas alotrópicas naturais. Portanto, estas propriedades são essenciais indivi-
duadoras. E, por fim, a propriedade de ser sólido à temperatura ambiente é essencial
em função dela caracterizar o único estado possível para as partículas de carbono
sob tais circunstâncias. Ou seja, jamais encontraremos partículas de carbono no
estado líquido ou gasoso sob temperatura ambiente. A propriedade de ser sólido
à temperatura ambiente é comum a diversos elementos químicos, como a prata, o
ouro, dentre outros, por isso, esta propriedade é essencial nao-individuadora. Em
suma, conhecer a natureza de um objeto significa conhecer a sua definição, isto
é, o conjunto das suas propriedades essenciais que caracteriza e identifica o objeto
enquanto tal em qualquer circunstância.

Nem todas as propriedades atribuídas a um objeto são essenciais. Se uma pro-
priedade não é um atributo essencial de um objeto, então, tal propriedade é um
atributo acidental do objeto. Em outras palavras, a propriedade acidental é aquela
que não possui uma relação necessária com a essência ou identidade do objeto.
Trata-se de um tipo de propriedade que caracteriza um aspecto variável ou incons-
tante da natureza do objeto. Portanto, a identidade de um objeto não é afetada
pela perda ou mudança das suas propriedades acidentais. Isto é, o objeto não deixa
de ser aquilo que é caso suas propriedades acidentais mudem ou desapareçam. Por
exemplo, a propriedade de ter a cor amarela ou a propriedade de ter uma lapidação
do tipo brilhante atribuídas a um diamante são acidentais na medida em que o dia-
mante pode ter outras cores e diversos ou nenhum tipo de lapidação. Ao contrário
da propriedade essencial de ter fator de dureza dez na escala Mohrs que se aplicar
a todo e qualquer diamante independente da sua forma de apresentação.
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Há outra maneira de caracterizar a noção de propriedade essencial e, consequen-
temente, a noção de propriedade acidental que não envolvem o aspecto definicional.
Trata-se da caracterização modal, a ser introduzida na seção 2.4. Ambas serão
analisadas no próximo capítulo. Enfatizamos o aspecto definicional porque o con-
sideramos mais simples e claro na caracterização da essência de um objeto. Além
disso, tal caracterização é muito importante para a compreensão do “Essência e
Modalidade”, tema do terceiro capítulo. Neste artigo, Kit Fine defende que esta
caracterização da noção de essência é mais adequada do que a caracterização mo-
dal. Uma vez definidas as noções de propriedade essencial e propriedade acidental,
nos cabe agora examinar como determinamos se uma propriedade é essencial ou se
ela é acidental. Existe alguma propriedade que é em si necessariamente essencial
ou necessariamente acidental? Ou seja, existe alguma propriedade que é universal-
mente essencial ou alguma propriedade que é universalmente acidental? Algumas
propriedades lógicas são consideradas universalmente essenciais. Por exemplo, a au-
toidentidade é uma propriedade lógica atribuída a todo e qualquer objeto, visto que
todo objeto é necessariamente idêntico a si mesmo. A existência, em um sentido
formal, é uma propriedade lógica que se aplica a todos os objetos na medida em que
todo objeto é ou tem ser. Isto significa que todos os objetos têm ser porque pen-
samos e falamos a seu respeito independente do fato deles existirem efetivamente.
Sabemos que um unicórnio não é a mesma coisa que um cavalo alado, embora, am-
bos não existam de fato. A partir destas propriedades, podemos inferir uma outra
universalmente essencial e trivial como as anteriores– a propriedade de ter proprie-
dades. Pois, necessariamente, todo objeto possui propriedades. Com a exceção de
algumas propriedades lógicas e outras triviais, todos os demais tipos de proprieda-
des só podem ser considerados essenciais ou acidentais em relação à composição do
objeto que é conhecida a partir da sua definição. Portanto, é necessário avaliarmos
os objetos caso a caso.

A partir do exemplo da predicação de cores, evidenciaremos a necessidade de
uma avaliação de caso a caso para determinarmos se uma dada propriedade atribuída
a um objeto é essencial ou acidental. Em geral, a cor é considerada como um atributo
acidental do objeto. Se observarmos os objetos à nossa volta, a grande maioria deles
não deixaria de ser aquilo que é devido à alteração das suas cores. A cor de uma
caneta, de um relógio ou de uma xícara, por exemplo, não interfere na caracterização
da sua natureza. Uma caneta, por definição, é um instrumento tubular pontiagudo
que possui uma carga de tinta e é utilizado para escrever. Portanto, a cor atribuída
à caneta ou mesmo à tinta da caneta não altera nada que diga respeito à essência
deste objeto. Assim como, o fato da cor da pele da atual presidente do Brasil, Dilma
Rousseff, ser branca não é essencial para a caracterização da sua natureza enquanto
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ser humano.

No entanto, a cor é um aspecto fundamental na caracterização das variedades
do mineral berilo na natureza, por exemplo. O berilo puro é incolor e as suas
diversas tonalidades são estabelecidas a partir do grau de impureza determinado
pela presença de íons de outras substâncias associadas à fórmula química deste
mineral, (Be3Al2(SiO3)6). Por exemplo, o fato de uma esmeralda ter a cor verde é
essencial para a sua caracterização enquanto tal por se tratar do único tipo de berilo
que possui tal tonalidade, determinada pela presença íons de cromo (Cr3+). A cor
verde distingue a esmeralda de outros tipos de berilo, tais como a morganita que
possui uma tonalidade rosa e a aquamarine, uma variedade de cor azul. Poderíamos
fazer o mesmo raciocínio em relação à cor preta do corvo visto que todo exemplar
desta espécie de pássaro possui a cor preta. O camaleão é um exemplo interessante
para a nossa análise visto que este tipo de réptil possui como característica essencial
a constante mudança de cores da sua pele. Neste caso, podemos afirmar que a cor
da pele do camaleão é um atributo essencialmente acidental. A mudança da cor da
sua pele é determinada por fatores internos que comunicam emoções durante uma
luta com outro camaleão, por exemplo, ou fatores externos tais como a incidência
de luz.

Diante do exposto, a propriedade de ter uma determinada cor não pode ser
considerada em si universalmente essencial e nem universalmente acidental. Na
análise dos casos acima, verificamos que a cor é um atributo essencial para alguns
objetos e acidental para outros objetos sem que haja uma justificativa geral que
explique estes fatos.

Apesar de existir um consenso acerca da classificação das propriedades em rela-
ção à grande parte dos objetos, não há um critério geral para nortear a determinação
de uma dada propriedade atribuída a um dado objeto como essencial ou acidental.
Por isso, em alguns casos, encontramos razões para considerar uma mesma propri-
edade como parte essencial e acidental de um mesmo objeto. Considerando que o
conhecimento da essência de um objeto se dá a partir das sua propriedades essen-
ciais, a falta deste critério geral é um problema grave para a metafísica e para a
epistemologia. Distinguir as propriedades essenciais das propriedades acidentais é
fundamental para a identificação de um objeto e, consequentemente, para a definição
de um objeto. Voltaremos a tratar deste problema no próximo capítulo.

Na análise acerca do estatuto da predicação das cores, apresentada acima, le-
vantamos a hipótese de que a cor preta poderia ser um atributo essencial do corvo.
Porém, é possível questionar se a cor preta é realmente uma propriedade essencial
deste pássaro. Uma das razões para isso é que durante o período da troca de pluma-
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gem, o corvo muda de cor em função das suas penas velhas adquirirem uma coloração
amarronzada. Outro motivo seria o fato de algumas espécies de corvos terem uma
plumagem preta com pequenas regiões coloridas de azul ou branco. Ao contrário do
Melro e da Iraúna-grande, espécimes de pássaros dotados de uma plumagem total-
mente preta. Além disso, podemos considerar que outras propriedades relativas à
morfologia, comportamento e dieta do corvo são aquelas que de fato caracterizam
a sua natureza por diferenciá-lo, por exemplo, de outras espécies de pássaros nas
quais todos os espécimes são pretos. Logo, a propriedade de ter a cor preta não é
essencial na caracterização da natureza do corvo.

2.2.3 Relações
14

Um objeto se relaciona a outros objetos ou pode se relacionar a si mesmo. Isto é, um
objeto pode se relacionar a outro ou outros objetos mediante predicados tais como
"ser mais novo que". Tal relação se aplica, por exemplo, a celulares, telefones fixos
e telégrafos. Assim como, um objeto pode se relacionar consigo mesmo mediante a
relação ’ser idêntico a’, na medida em que todo objeto é necessariamente idêntico a
si próprio. Os objetos que constituem uma relação qualquer são denominados relata.

As relações podem ser consideradas como um tipo de propriedade por ambas
compartilharem a função de predicar e a de exemplificar classes de objetos que
representam universais - "ser pai de" equivale ao conceito de paternidade. Mais
precisamente, uma relação equivale a uma propriedade diádica, triádica... n-ádica,
ou a extensão de tal propriedade. A aridade da propriedade corresponde ao número
de objetos envolvidos na relação em questão. Ou seja, a aridade da propriedade
equivale à aridade da relação que é classificada como diádica por se referir a dois
objetos, triádica por se referir a três objetos, e assim por diante. Porém, apenas
a propriedade pode ser monádica enquanto a aridade mínima das relações é dois.
Isto é, qualquer predicação só pode ser considerada relacional se envolver no mínimo
dois objetos. Por exemplo, os predicados "... ser maior que..." e "... estar entre ..."
são relacionais porque atribuem uma relação de grandeza entre dois objetos e uma
relação de posicionamento espaço-temporal entre três objetos, respectivamente.

As relações, com exceção das relações reflexivas e simétricas, possuem uma outra
característica específica, pois toda e qualquer propriedade que elas atribuem aos
objetos (relata) é necessariamente dotada de um sentido implícito de direção, ordem,
grau15. Segue abaixo, a caracterização de alguns tipos de relação do ponto de vista

14Nesta seção definiremos as relações em linhas gerais. Não trataremos aqui da natureza das
relações, isto é, se as relações existem efetivamente ou se são redutíveis a propriedades dos objetos.

15Não há um consenso a este respeito. Existe uma literatura que defende o anti-posicionalista,
ou seja, as relações não possuem um caráter de direção.
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formal:

(a) Relação reflexiva: uma relação R é chamada reflexiva quando, para todo x,
xRx . Ou seja, trata-se de uma relação binária na qual cada objeto se relaciona
consigo mesmo. Exemplos de predicados que expressam este tipo de relação: "... é
igual a..", "... é subconjunto de...", "... pesa tanto quanto...", dentre outros:

(1) Identidade: Para todo b, (b = b).

(2) Inclusão (subconjunto): Para todo e qualquer conjunto B, B é um subconjunto
ou está contido em B.

(3) Pesar tanto quanto: Para qualquer objeto físico, b pesa tanto quanto b.

(b) Relação irreflexiva: relação binária inversa à relação reflexiva. Portanto,
nenhum objeto se relaciona com si mesmo. Uma possível definição desta relação é
a seguinte: aRb é irreflexiva se e somente se para todo a, ¬(aRa). Exemplos de
predicados que expressam este tipo de relação: "... não é igual a...", "... é chefe
de...", dentre outros.

(c) Relação simétrica: relação binária, segundo a qual, a propriedade atribuída
se aplica igualmente aos dois relata. Por isso, não importa a posição ocupada pelos
objetos na relação. Exemplos de predicados que expressam este tipo de relação: "...
é irmão de...", "... é casado com...", dentre outros.

(1) Identidade: Para todo a e b, aRb → bRa.

(d) Relação assimétrica: relação binária inversa à relação simétrica. Por isso,
neste caso a posição ocupada pelos objetos na relação atendem necessariamente a
uma dada ordem. Visto que tal relação se caracteriza nos seguintes termos: Não é o
caso que para todo a e b, aRb → bRa. Exemplos de predicados que expressam este
tipo de relação: "... é pai de...", "... é filho de...", dentre outros.

(d.1) Relação assimétrica forte: neste caso, a assimetria é mais forte porque
o segundo objeto nunca ocupa a posição do primeiro: Para todo a e b, (aRb ↔
¬(bRa)). Exemplos de predicados que expressam este tipo de relação: "... é chefe
de ..", dentre outros.

(e) Relação transitiva: trata-se de uma relação binária que pressupõe um termo
médio. Exemplos de predicados que expressam este tipo de relação: "... é ancestral
materno de ...", "... é maior que ...", "... implica ...", dentre outros.

(1) Igualdade: Para todo a, b e c ((aRb ∧ bRc) → aRc).
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(2) Inclusão (subconjunto): Se A, B e C são conjuntos, e todos os elementos de A
são elementos de B, e todos os elementos de B são elementos de C, então, A é
um subconjunto ou está contido em C.

(3) Implicação ou consequência lógica: trata-se de um argumento válido em função
da conclusão se seguir das premissas. Para todo a, b e c ((aRb∧ bRc) → aRc).

(f) Relação funcional: também conhecida como relação de um ou muitos para
um. Este tipo de relação é binária e equivale a uma função. Para todo a, b e
c ((aRb ∧ aRc) → b = c).. Exemplos de predicados que expressam este tipo de
relação: “...ter como pai...”; “...ser casado com...” (em países nos quais o casamento
é monogâmico e também polígamo, desde que o direito de ter mais de um parceiro
seja concedido exclusivamente ao homem ou à mulher do casal. Desta forma, o
casamento polígamo exemplifica a relação de muitos para um enquanto o casamento
monogâmico exemplifica a relação de um para um).

2.3 Metafísica "à Domicílio"

A seguir, restringiremos o nosso universo ao cômodo do apartamento no qual esta-
mos escrevendo esta dissertação com o intuito de compreendermos melhor como se
dá a investigação metafísica da realidade a partir dos seus conceitos mais básicos.
Além disso, retornaremos ao problema da distinção entre as propriedades essenci-
ais e acidentais, mencionado anteriormente, em função dele desempenhar um papel
fundamental na temática deste trabalho.

Neste instante, estamos escrevendo este texto diante de uma mesa sobre a qual
encontramos um computador, canetas, livros, um iPod e uma luminária. Ao le-
vantarmos os olhos, vemos dispostos em prateleiras mais livros, a miniatura de um
Barbapapa16, sólidos platônicos de papel com imagens do Escher impressas, etc.
Trata-se de uma lista de objetos concretos17 bem simples e familiares. Vamos supor
que acabamos de receber a visita de uma criança que está muito interessada na
coleção de objetos que acabamos de enumerar. Verificamos que grande parte do seu
interesse se deve ao fato dela desconhecer ou ter pouca familiaridade com alguns
desses objetos. O iPod da Vivianne é a primeira coisa para a qual ela aponta. Em

16Barbapapa é um personagem de desenho animado criado em meados de 1970. Trata-se de uma
criatura que originalmente possui o formato de um boneco “João-bobo”, mas é capaz de assumir a
forma de diversos objetos.

17Na relação dos objetos encontrados nas prateleiras encontramos apenas objetos concretos visto
que todos ocupam posição espaço-temporal. Porém, vale ressaltar que a miniatura do Barbapapa
e os sólidos platônicos de papel representam objetos abstratos.
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seguida, ligamos o iPod da Vivianne, colocamos uma música para ela ouvir, mos-
tramos no visor as fotos dos músicos que possuem melodias armazenadas nele, etc.
Depois explicamos o que é um iPod descrevendo suas características para que ela
entenda a natureza do iPod. Assim, ao entender o que este objeto é, ela será capaz
de identificá-lo todas as vezes que se deparar com um iPod.

Após observarmos e discutirmos sobre as suas características, definimos o iPod
como um tipo de aparelho de som portátil que importa músicas de Cds ou através
do programa iTunes, as armazena estas melodias e as executa. Em seguida, fizemos
uma espécie de exercício para verificar se a criança de fato entendeu o que é um iPod.
Juntos, listamos dois grupos de propriedades em função da natureza do iPod. O
primeiro grupo corresponde às propriedades que consideramos indispensáveis ao iPod
e, o segundo grupo corresponde às propriedades circunstanciais da sua natureza.
Grupo 1 - Propriedades essenciais do iPod:

• armazenar e executar músicas;

• importar músicas de Cds ou através do programa iTunes;

• ser portátil.

Grupo 2 - Propriedades acidentais do iPod:

• ter a cor laranja pertencer à Vivianne;

• ter armazenado uma grande quantidade de músicas gravadas por Chico Buar-
que e pela banda de rock Queen;

• ter um visor;

• ter sido fabricado pela empresa Apple.

As propriedades do iPod indicadas como essenciais são aquelas que fazem com que
este objeto seja o que ele é. Portanto, a ausência de qualquer uma das propriedades
enumeradas no grupo 1 faria com que o iPod deixasse de ser o que ele é. As pro-
priedades acidentais do iPod são aquelas que são irrelevantes para a determinação
da sua natureza. O fato do iPod em questão ter a cor laranja é irrelevante, pois ele
poderia ser roxo ou ter qualquer outra cor. Pertencer a Vivianne também é irrele-
vante, pois poderia pertencer a qualquer outra pessoa e, ainda assim, não deixaria
de ser um iPod. Ou seja, o iPod continuaria atendendo as condições determinadas
pela sua definição. O mesmo vale para a propriedade de ter armazenado uma grande
quantidade de músicas gravadas por Chico Buarque e pela banda de rock Queen. A
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natureza do iPod permaneceria inalterada ainda que o iPod em questão não tivesse
nenhuma música armazenada. A propriedade de ter um visor não é essencial porque
se aplica apenas a alguns modelos de iPod e não interfere no desempenho das suas
funções básicas apresentadas na sua definição. A propriedade de ter sido fabricado
pela Apple é acidental tendo em vista que outras empresas fornecem aparelhos simi-
lares que desempenham as mesmas funções e estes só se diferem do iPod pelo nome
e o design. Alguns poderiam discordar disso e considerar que ter sido concebido e
fabricado pela Apple é essencial para a natureza do iPod. Mesmo que outros apa-
relhos desempenhem as mesmas funções que ele, o fato dele ter sido originado pela
Apple, faz com que o iPod seja distinto dos demais. Ou seja, o iPod é o que ele
é em função de ter sido fabricado pela Apple contrariando o argumento anterior.
Estamos diante de outra situação na qual argumentos para classificar uma mesma
propriedade atribuída a um objeto como essencial e acidental. A seguir, na subseção
2.4, apresentaremos uma possível solução para a falta de um princípio que oriente a
distinção entre as propriedades essenciais e acidentais.

2.4 Mundos Possíveis

A lógica modal de Kripke e a sua semântica de mundos possíveis viabilizou uma fer-
ramenta filosófica que confere mais clareza para distinguir se uma dada propriedade
atribuída a um objeto é essencial ou acidental.

A adoção de um sistema lógico para tratar deste problema é uma boa solução
na medida em que isso possibilita a verificação da validade dos argumentos a partir
de um conjunto de axiomas e regras de inferência bem definidas. Todo sistema
de lógica de primeira ordem precisa atender a dois requisitos básicos. O primeiro
é ter a propriedade de ser correto, ou seja, os axiomas e regras de inferência do
sistema preservam a verdade. E o segundo é ter a propriedade de ser completo.
Um sistema de lógica de primeira ordem só é completo se todas as formas válidas
de argumento são deriváveis no sistema. Ou seja, o sistema é completo apenas se
todas as formas válidas são teoremas do sistema. A demonstração, a correção e
a completude de um dado sistema lógico depende da definição do seu conceito de
validade. Tal definição é obtida através da sua semântica que caracteriza a validade
ou as condições de verdade para interpretar as sentenças do sistema. Diante de tais
requisitos, podemos concluir que formular uma lógica específica para determinar as
formas válidas de sentenças essencialistas pode ser uma tarefa muito difícil. Mas
por que a opção pela lógica modal?

A lógica modal é uma lógica formal que amplia o escopo da lógica proposicional
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e a lógica de predicados a fim de incluir operadores modais18. Trata-se de uma
lógica que estuda a validade de argumentos que expressam as noções de necessidade
e possibilidade, também conhecidas como modalidades aléticas19. Na lógica propo-
sicional, os operadores modais "É necessariamente o caso que" e "É possivelmente
o caso que", são representados respectivamente pelos símbolos "�" e "♦". Sinta-
ticamente, estes símbolos funcionam como o conectivo da negação porque ambos
prefixam uma fórmula bem formada e, em seguida, obtemos uma nova fórmula bem
formada. De p obtemos �p e/ou ♦p. Porém, semanticamente, estes operadores
são diferentes dos conectivos lógicos porque eles não são verifuncionais. Ou seja,
nem sempre podemos determinar o valor de verdade de uma sentença da forma �p

ou ♦p a partir do valor de verdade de p. Ao contrário da lógica proposicional que
estabelece o valor de verdade das sentenças através da tabela de verdade dos seus
conectivos.

Suponha que um certo rio é poluído. Considere que esse enunciado é represen-
tado por "p". Se "p" é verdadeiro então "¬p" é falso. No entanto, os enunciados
abaixo são falsos:

(6) É necessário que esse rio seja poluído. [�p].

(7) É necessário que esse rio não seja poluído. [¬�p].

Os enunciados (6) e (7) são falsos porque esta condição em que o rio se encontra
é contingente. Não há nada na natureza do rio que determine que ele seja ou não
seja poluído. Vimos que o operador "�" não preserva o valor de verdade da sentença
prefixada por ele. Algo análogo ocorre ao analisarmos a possibilidade de "p" e "¬p":

(8) É possível que esse rio seja poluído. [♦p].

(9) É possível que esse rio não seja poluído. [¬♦p].

Os enunciados (8) e (9) são verdadeiros porque esta condição em que o rio se
encontra é contingente e isso faz com que as duas condições sejam possíveis. Vimos
que o operador "♦" também não preserva o valor de verdade da sentença prefixada
por ele.

18Entre os anos de 1910 a 1932, C. I. Lewis publicou uma série de trabalhos que fundamentaram
a lógica modal moderna.

19Lógica modal em um sentido mais amplo engloba outras modalidades além das aléticas. A
lógica modal é um sistema estensivo às modalidades temporais, epistêmicas e deônticas, dentre
outras.
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A semântica da lógica modal é definida a partir da introdução de mundos possí-
veis. Após introduzirmos um conjunto de mundos possíveis W, fazemos uma avali-
ação que atribui um valor de verdade para cada variável proposicional em relação a
cada mundo possível contido em W. Isso significa que o valor de verdade atribuído b
p no mundo w pode ser diferente do valor atribuído a p em w*. O valor de verdade
atribuído a p no mundo w através da avaliação a pode ser expresso com a seguinte
notação: b(p,w).

Algo é necessariamente verdadeiro ou "�p" é verdadeiro no mundo atual se, e
somente se, "p" é verdadeiro em todos os mundos possíveis. E algo é possivelmente
verdadeiro ou "♦p" é verdadeiro no mundo atual se, e somente se, "p" é verdadeiro
em pelo menos um mundo possível.

Nesta breve apresentação da sintaxe e da semântica da lógica modal, não detec-
tamos nada que evidenciasse a opção pela lógica modal para tratar do problema da
falta de critério para distinguir as propriedades essenciais das propriedades aciden-
tais. Ou seja, ainda não sabemos de que maneira a lógica modal pode contribuir
para identificarmos as formas válidas que expressam a noção de essencial. A adequa-
ção da lógica modal para tratar deste problema se deve ao fato da noção de essência
ser redutível à noção de necessidade. Isto significa que podemos reduzir a noção de
essência em termos de necessidade. Ou ainda, podemos considerar que estas duas
noções são equivalentes extensionalmente. No artigo “Essência e Modalidade”, Kit
Fine apresenta esta redução de uma forma muito simples: um objeto possui uma
propriedade essencialmente se é necessario que o objeto possua tal propriedade20.

Verificamos se uma dada propriedade atribuída a um certo objeto é de fato
essencial através da noção de mundos possíveis. Isto é, um objeto possui necessari-
amente uma dada propriedade se isso for verdadeiro em todos os mundos possíveis.
Consequentemente, um objeto possui as mesmas propriedades essenciais em todos
os mundos possíveis em que ele existe. Como avaliamos isso?

Em primeiro lugar, é importante nos familiarizarmos com as noções de mundo
atual e mundo possível. Mundo atual significa o mundo em ato, isto é, corresponde
ao modo como as coisas são de fato. Neste contexto, o termo “atual” não remete a
nenhum aspecto temporal. As coisas são efetivamente como são a qualquer tempo:
passado, presente ou futuro. E mundo possível é um experimento mental a partir
do qual estipulamos situações contrafactuais por meio de descrições. Neste experi-
mento, avaliamos eventos contrafactuais que fazem parte dos mundos possíveis em
função dos eventos factuais que fazem parte do mundo atual. Ou seja, concebemos
eventos que não ocorreram, mas que poderiam ter ocorrido ou poderão vir a ocor-

20FINE (1994, p.3)
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rer no mundo atual. Não há consenso sobre a natureza dos mundos possíveis. As
duas principais concepções de mundos possíveis da filosofia contemporânea são a de
Kripke, mencionada anteriormente, e a de David Lewis que defende que os mun-
dos possíveis existem efetivamente e, portanto, são concretos como o mundo atual.
Ou seja, de acordo com Lewis, o mundo atual é um dos muitos mundos possíveis
visto que todos possuem a mesma natureza e diferem apenas contextualmente. A
realidade de cada mundo possível, incluindo o mundo atual, é independente, pois
nenhum deles possui qualquer relação espaço-temporal ou causal. De acordo com o
realismo modal lewisiano, a propriedade "atual" atribuída ao mundo em que vive-
mos é um indexical como "aqui", "hoje", dentre outros, que nos permite distinguí-lo
dos demais mundos possíveis. A principal diferença entre a concepção kripkeana
e lewisiana é que, segundo Kripke, um mundo possível é obtido a partir de uma
descrição a partir da qual nos referimos a um dado estado de coisas e, por isso, não
possui uma realidade ontológica. Enquanto Lewis considera os mundos possíveis
como mundos reais paralelos ao nosso mundo. Adotamos a concepção kripkeana
no presente trabalho em função dela atender aos nossos propósitos. A concepção
lewisiana é muito mais complexa em função dos mundos possíveis possuírem uma
realidade ontológica, dentre outras razões.

Mas, até que ponto nossas intuições modais são razoáveis e não comprometem
a estipulação dos mundos possíveis? O experimento mental proposto não é um
exercício imaginativo, pois nem tudo que concebemos é factível visto que a nossa
capacidade imaginativa não está sujeita às restrições lógicas, físicas e metafísicas
que o mundo em que vivemos está submetido. Somos capazes de conceber quime-
ras, unicórnios, sereias e também podemos imaginar que pessoas do nosso convívio
assumam a forma destes objetos. Podemos perfeitamente conceber, com riqueza de
detalhes técnicos, por exemplo, um veículo que viaja através dos tempos em função
dele atingir uma velocidade mais rápida do que a luz, apesar de sabermos que se
trata de uma impossibilidade física e talvez de uma impossibilidade metafísica. Por-
tanto, não há mundo possível no qual exista um veículo com estas características,
uma vez que a formulação de uma situação contrafactual é necessariamente baseada
na estipulação da descrição de um estado de coisas alternativo ao modo como as coi-
sas são efetivamente no mundo atual. Isto é, a realidade do mundo atual é o ponto
de partida ou a regra que orienta a estipulação dos mundos possíveis. Portanto, o
mundo atual desempenha o papel de ponto de referência para a avaliação semântica
da lógica modal, isto é, ele determina as condições de verdade. Mas devemos atentar
para duas coisas importantes que interferem na maneira de entendermos o mundo
atual como referência para estipular os mundos possíveis. A primeira delas é o quão
radical é a tese de essencialismo metafísico adotada. Um exemplo de essencialismo

20



metafísico radical é o proposto por Descartes, segundo o qual, Deus tem a liberdade
de a qualquer tempo mudar a essência das coisas, dada a sua onipotência.

A segunda é o fato do nosso conhecimento científico estar sujeito a revisões em
função de novas descobertas, de novas tecnologias, novas técnicas de investigação ci-
entífica ou ainda novas técnicas de cálculo. Isto nos propicia uma precisão maior nas
nossas descrições e medições acerca da realidade e, faz com que o nosso conhecimento
acerca da Natureza esteja sujeito a mudanças. Disso se segue que a estipulação de
mundos possíveis também esteja sujeita à estas mudanças. Independente do fato de
termos um conhecimento consolidado ou não acerca da realidade do mundo atual,
entenda consolidado aqui como algo inalterável, conhecemos bem como as coisas são
porque acumulamos bastante conhecimento ao longo dos séculos com os nossos erros
e acertos. Em função disso, temos intuições modais plausíveis sobre como as coisas
poderiam ou não poderiam ser e, acima de tudo, nosso conhecimento científico foi
construído com base em modelos contrafactuais dada a importância da formulação
de hipóteses em investigações científicas.

Neste caso, as propriedades essenciais dos objetos têm que ser mantidas em fun-
ção do seu caráter necessário no mundo atual, do contrário, segundo Kripke, não
poderíamos conceber um modelo contrafactual. Além disso, as coisas são como são
também em função da maneira que o mundo é. Por isso, não podemos conceber um
mundo possível no qual existissem unicórnios visto que eles não existem no mundo
atual. Além disso, não poderíamos estipular tal mundo possível porque desconhe-
cemos as circunstâncias ou as características do estado de coisas que possibilitaria
a existência de unicórnios. Diante disso, mesmo que fossem encontrados fósseis dos
unicórnios e ficasse comprovada a sua existência em um passado remoto, não po-
deríamos estipular um mundo possível com unicórnios existentes, pois ainda assim
desconheceríamos as circunstâncias do mundo no qual existem unicórnios.

Diz-se então que, embora todos nós já tenhamos descoberto que não
existem unicórnios, é claro que poderia ter havido unicórnios. Sob cer-
tas circunstâncias, não teriam sido unicórnios. E este é um exemplo de
algo que eu acho que não é o caso. Talvez, na minha opinião a ver-
dade não deve ser colocada em termos de dizer que é necessário que não
devem haver unicórnios, mas apenas que não podemos dizer em que cir-
cunstâncias teria havido unicórnios. Além disso, eu acho que mesmo se
arqueólogos ou geólogos descobrissem amanhã alguns fósseis que mos-
trem conclusivamente a existência de animais no passado que satisfazem
tudo que sabemos sobre unicórnios a partir do mito unicórnio, isto não
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iria mostrar que havia unicórnios. 21

Vimos que a realidade do mundo atual é o ponto de partida ou a regra que orienta a
estipulação dos mundos possíveis. Portanto, recorrer a mundos possíveis não resolve
o problema da falta de critério para determinar se uma dada propriedade é essencial
ou se ela é acidental. Se caracterizarmos a propriedade de ter sido fabricado pela
Apple como algo essencial a natureza do iPod, então, isto será verdadeiro em todos
os mundos possíveis. Mas, se caracterizarmos esta propriedade como algo acidental
à natureza do iPod, então, haverá um mundo possível no qual o iPod não terá esta
propriedade.

21KRIPKE (1980, p.24)
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3

Caracterização Definicional e Modal
da Noção de Essência

No capítulo anterior, vimos que apesar de existir um consenso acerca da classificação
das propriedades em relação à grande parte dos objetos, não há um critério geral
para determinar se uma dada propriedade atribuída a um dado objeto é essencial
ou acidental. Vimos também que a propriedade essencial de um objeto é um as-
pecto imutável da sua natureza, por isso, através dela somos capazes de identificar
o objeto em qualquer contexto. Dada a importância das propriedades essenciais na
identificação dos objetos, se obtivermos um conhecimento maior acerca da noção
de essência poderemos entender melhor as maneiras pelas quais identificamos um
objeto e, assim, pode ser que sejamos capazes de minimizar o problema da falta de
critério para distinguir as propriedades essenciais das propriedades acidentais.

Neste capítulo, apresentaremos mais detalhamente como se dá o entendimento
da noção de essência a partir da sua caracterização em termos definicionais e modais,
introduzidas respectivamente em 2.2.2 e 2.4. Isso será feito através da apresentação
da concepção de essencialismo dos representantes de cada tipo de caracterização.
De um lado, temos os essencialistas que caracterizam a noção de essência em ter-
mos definicionais sob a influência do Essencialismo Aristotélico. Do outro, temos
os teóricos modais1 que caracterizam a noção de essência em termos modais sob a
influência do Essencialismo Contemporâneo. Nosso objetivo neste capítulo é o de
apresentar os pressupostos envolvidos no entendimento da noção de essência da pers-

1Os termos "essencialista" e "teórico modal" são termos gerais utilizados no artigo “Essência
e Modalide”. "Essencialista" é utilizado, em algumas passagens, para se referir à algo que se
contrapõe à algo modal. Por isso, nós o adotamos para designar alguém que, como Fine, adota
uma posição neo-aristotélica. Kit Fine não se refere a nenhuma abordagem ou teórico modal
específico no artigo, por isso, teórico modal aqui se refere a qualquer teórico que se utiliza da lógica
modal, semântica dos mundos possíveis para tratar de questões metafísicas e, para tal, reduz a
noção de essência à noção de necessidade.
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pectiva essencialista e da perspectiva modal visando apresentar noções importantes
para a discussão proposta no artigo “Essência e Modalidade”, tema do terceiro ca-
pítulo. Por fim, faremos uma breve exposição de algumas críticas endereçadas ao
essencialismo de uma forma geral.

3.1 Essencialismo

Em linhas gerais, o Essencialismo é uma doutrina, segundo a qual:

entre os atributos de uma coisa, alguns são essenciais, outros meramente
acidentais. Seus atributos essenciais são aqueles que ela tem necessa-
riamente, aqueles que não poderiam ter faltado a ela. Seus atributos
acidentais são aqueles que ela tem apenas contingentemente, aqueles que
ela poderia não ter tido.2

Essa definição é um tanto vaga e talvez, por isso, seja amplamente aceita como uma
caracterização da noção de essencialismo. Listamos abaixo cinco teses para apre-
sentar os pressupostos básicos do essencialismo e, ao mesmo tempo, estabelecer um
núcleo comum entre o Essencialismo Aristotélico e o Essencialismo Contemporâneo
e, assim, evitar cometer anacronismos:

1. existem coisas que possuem uma essência;

2. as coisas podem ter outras propriedades essenciais, além da autoidentidade3;

3. as propriedades essenciais e as propriedades acidentais das coisas são inteligí-
veis;

4. a essência de algo, independe da maneira pela qual pensamos e falamos dela,
seja lá o que for esta coisa;

5. existem verdades necessárias acerca as coisas.

A distinção entre as noções de essencialismo objetual e essencialismo de tipo é im-
portante para reforçar o nosso compromisso com os pressupostos necessários para
a discussão no “Essência e Modalidade” e reforçar o nosso propósito de estabele-
cer um diálogo equilibrado entre o essencialismo aristotélico e o contemporâneo.

2CARTWRIGHT (1968, p.615)
3A tese (2) é válida no essencialismo aristotélico, mas em relação à classe de objetos apenas. Isso

se deve às características e decorrentes limitações da definição por gênero e diferença específica em
relação as essências individuais. Veremos isto com maiores detalhes na subseção 3.1.1 e no próximo
capítulo, mostraremos como Kit Fine supera esta limitação do essencialismo aristotélico.
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O essencialismo objetual trata da essência e das propriedades essenciais de obje-
tos particulares, em contrapartida, o essencialismo de tipo trata da essência e das
propriedades essenciais de tipos ou classes de objetos. Definimos as cinco teses do
essencialismo nos referindo a coisas, porém, daqui em diante, discutiremos essenci-
alismo nos termos do essencialismo objetual4 em função dos exemplos do “Essência
e Modalidade” se referirem exclusivamente a indivíduos: Sócrates, {Sócrates}, o
número 2, {2} e a Torre Eiffel. Além disso, de certo modo, a discussão acerca das
propriedades essenciais de indivíduos é mais indicada para a nossa discussão devido
a tese (2) e o fato de ser mais difícil encontrar propriedades essenciais e relevantes
para identificar indivíduos do que propriedades essenciais e relevantes para identi-
ficar classe de indivíduos. Acreditamos que este dado tenha motivado a decisão de
Fine em escolher apenas objetos particulares para os seus exemplos no “Essência e
Modalidade”. Por outro lado, isto não significa que ignoraremos classes de objetos
na presente discussão. Nem poderíamos se o quiséssemos, dada a importância da
noção de classes de objetos para o essencialismo aristotélico e o contemporâneo.

De acordo com o essencialismo objetual, todo objeto particular possui proprie-
dades essenciais. Isto é, propriedades sem as quais o objeto deixaria de ser aquilo
que ele é. Em outras palavras, propriedades essenciais são necessárias na medida
em que o objeto tem que tê-las para que ele seja o que ele é. Esta é uma intuição
muito básica, basta observarmos os objetos à nossa volta e verificaremos que esta
teoria é bastante plausível. Por exemplo, Cida tem a propriedade essencial de ser
humana, "isto" tem a propriedade essencial de ser uma gata, e o iPod da Vivianne
tem a propriedade essencial de executar música, etc. Se qualquer um desses objetos
perder tais propriedades, eles deixarão de ser o que são. Ou seja, tanto Cida, quanto
o objeto designado ostensivamente pelo indexical "isto" e o iPod da Vivianne têm
que ter tais propriedades. Sendo assim, podemos afirmar que todo objeto possui
propriedades essenciais além das propriedades lógicas triviais essenciais como, por
exemplo, a propriedade de ser idêntico a si mesmo, também conhecida como autoi-
dentidade, conforme mencionado na subseção 2.2.2. Mas, todo objeto possui apenas
propriedades essenciais? Podemos verificar se este é o caso, observando novamente
os objetos à nossa volta considerando se tais objetos possuem propriedades não-
essenciais. Ou seja, uma propriedade sem a qual o objeto não deixa de ser o que ele
é. Em outras palavras, são propriedades que o objeto pode perder sem deixar de ser
o que ele é. Ao observarmos novamente a Cida, constataremos que a propriedade
de ter cabelo curto não é uma propriedade essencial porque a natureza da Cida

4Não sabemos muito sobre a origem desta distinção. Estamos utilizando-a baseados no fato de
autores neo-aristotélicos como Fabrice Correia utilizá-la no artigo de 2006, que trata da mesma
temática do “Essência e Modalidade”. Além disso, ao delimitarmos a dicussão à objetos particulares
evitamos de nos perder do nosso tema central discutindo variações do essencialismo, etc.
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não deixa de ser essencialmente humana caso ela deixe o cabelo crescer. O mesmo
ocorre quando atribuímos à "isto" a propriedade de estar deitada no sofá. "Isto"
não deixa de ser a gata que é caso esteja caminhando pela casa ou esteja sentada
à janela. Por isso, tais propriedades são o oposto daquilo que é essencial, portanto,
estas propriedade são acidentais.

Após este simples exercício de observação, concluímos que todo objeto particu-
lar possui propriedades essenciais e acidentais. Na literatura filosófica, as definições
aristotélicas de propriedades essenciais e propriedades acidentais mais citadas na
literatura são as formuladas, respectivamente, na Metafísica e no Órganon: “a es-
sência de uma coisa é o que é dito a respeito dela mesma”; e "algo que pode tanto
pertencer, ou não pertencer a alguma coisa por si mesma"5. Doravante, deixaremos
de lado as propriedades acidentais pelas razões mencionadas no início do capítulo.
Ao contrário do capítulo anterior, que em virtude da sua natureza introdutória, tra-
tava a questão da identificação do objeto a partir da distinção entre propriedades
essenciais e acidentais. Sendo assim, vale ressaltar que isto não comprometerá a
nossa apresentação inicial porque as noções de essência e acidente são interdefiní-
veis, na medida em que dizer que a propriedade de um objeto é essencial é o mesmo
que dizer que tal propriedade não é acidental, enquanto, dizer que a propriedade de
um objeto é acidental é o mesmo que dizer que tal propriedade não é essencial.

3.1.1 Essencialismo Aristotélico

Associamos ao essencialismo aristotélico, as teorias essencialistas que caracterizam
as propriedades essenciais de algo em termos definicionais porque todas partem do
seguinte princípio aristotélico: “existe uma essência apenas das coisas cujo logos é
uma definição”6. Ou seja, tudo aquilo que possui essência, necessariamente, possui
uma definição e, em consequência disso, uma explicação ou fundamento. A partir
deste princípio, é plausível inferir uma relação intrínseca entre essência e definição.
Aristóteles enfatiza tal relação nesta outra passagem extraída dos Tópicos, “uma
definição é uma explicação que significa uma essência”7.

Em que sentido, esta relação se reflete na maneira de definir os objetos? Uma
5Aristóteles (1984, (1029b14) e (102b6-7), respectivamente)
6Aristóteles (1981, Metafísica (1030a6). O termo logos, de origem grega, adquiriu um caráter

técnico em filosofia a partir da obra de Heráclito de Eféso (ca. 535-475 A.C.) que o utilizava
no sentido de princípio de ordem e/ou conhecimento. Originalmente, o termo logos tinha um
significado mais amplo: ’fundamento’, ’alegação’, ’razão’, ’discurso’, ’explicação’. Nota baseada
em Henry George Liddell and Robert Scott, Um Dicionário Intermeádirio de Grego-Inglês, no item,
B.I. 2e B.II, do verbete logos. (http://www.perseus.tufts.edu). No presente trabalho adotaremos
o sentido de explicação e fundamento para o termo logos em função destes terem sido os adotados
nas traduções de Aristóteles.)

7Aristóteles (1984, Tópicos (102a3))
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outra forma de colocar esta pergunta é questionar em que sentido uma “definição
é a fórmula da essência”8 dos objetos. Em primeiro lugar, Aristóteles define que o
que é essencial em um objeto é “o que pertence a uma coisa em virtude dela mesma,
pertence a ela em sua essência”9. Em seguida, ele define que “a essência de uma coisa
é o que é dito a respeito dela mesma”10. Neste sentido, dizer significa afirmar ou
negar algo a respeito do objeto, que por sua vez, significa atribuir uma propriedade
ou uma característica essencial a este objeto. Tendo em vista que a propriedade
acidental de um objeto é "algo que pode tanto pertencer, ou não pertencer a alguma
coisa por si mesma"11.

Em outras palavras, a definição tem a função de literalmente especificar a na-
tureza dos objetos. A compreensão de como se dá tal especificação é fundamental
para esclarecermos a caracterização definicional da distinção entre as propriedades
essenciais e as acidentais. Aristóteles estabelece uma analogia entre as partes da
definição com as partes do objeto a ser definido: “a definição é uma explicação, e
toda explicação tem partes, e parte da explicação está para parte de uma coisa exa-
tamente da mesma maneira que toda a explicação está para a coisa toda"12. Ou seja,
há uma relação de identidade completa entre a definição e a essência dos objetos na
medida em que as partes da essência correspondem às partes da definição. A citação
se refere à definição real do tipo gênero e diferência específica, segundo a qual, o
objeto é especificado a partir de duas tarefas: primeiro, identificar a sua natureza
com o gênero ou a classe de objeto à qual ele pertence e, em seguida, distinguí-lo
dos demais objetos da classe por meio de uma ou mais propriedades essenciais deste
objeto. Por isso, se a natureza de Sócrates é humana, então, ele é essencialmente um
animal racional. Logo, Sócrates é essencialmente bípede, tem a capacidade de rir e
raciocinar, etc. A partir destas e outras propriedades essenciais que fazem parte da
essência da espécie à qual Sócrates pertence, temos condições necessárias e sufici-
entes para distinguí-lo essencialmente dos indivíduos de outras classes. Mas, o que
faz de Sócrates um objeto distinto de Platão, Alcebíades e dos demais pertencentes
à sua espécie?

Segundo Aristóteles, a essência de algo determina o que uma coisa é e isto implica
em determinar que tipo de coisa ela é, logo, ao determinarmos o que Sócrates é
determinamos também a qual classe de objeto ele pertence. Ou seja, a essência
de Sócrates é derivada daquilo que ele é, da ecceidade de Sócrates, ou seja, da
propriedade que ele tem de ser idêntico a si mesmo e de todas as propriedades

8Aristóteles (1984, Segundos Analíticos (73a34))
9Aristóteles (1981, Metafísica (102a3))

10Aristóteles (1981, Metafísica (1029b14))
11Aristóteles (1984, Tópicos (102b6-7))
12Aristóteles (1981, Metafísica (1034b20-22))
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essenciais do gênero ao qual ele pertence. De fato, a autoidentidade, apesar de
ser uma propriedade individuadora, não nos informa nada de relevante acerca da
natureza do objeto em questão. Isto é, Sócrates enquanto Sócrates, de fato, não me
diz nada de relevante sobre a natureza individual de Sócrates só me assegura que
Sócrates é essencialmente Sócrates, seja lá o que ele for, em qualquer contexto. Em
outras palavras, independentemente do o que ocorra no mundo, Sócrates é idêntico a
si mesmo, por isso, a autoidentidade é uma condição metafísica necessária e suficiente
para identificar um objeto.

A definição por gênero e diferença específica é o modelo padrão de definição
utilizado por Aristóteles na Metafísica, a “ciência primeira”, e se estendeu a outras
áreas de conhecimento que buscam conhecimento sobre diferentes tipos de objetos
como a Biologia, etc. Tal definição exerce um papel de organizar hierarquicamente
o definiendum através do definiens ao explicar a natureza de um objeto a partir do
que ele é e do tipo de coisa que ele é, dizemos o que ele é atribuindo propriedades
essenciais a ele em função da sua ecceidade bem como das características essenciais
da espécie à qual ele pertence. Desta forma, somos capazes de identificá-lo enquanto
tal que implica em encontrar o seu lugar na ordem do mundo. Neste sentido, a
definição por gênero e diferença específica funciona como algo análogo a um sistema
de coordenadas como a latitude e longitude que determina uma localização única
para cada milímetro da superfície do planeta. Enquanto a natureza individual do
objeto junto à natureza do gênero ao qual ele pertence dá a sua localização natural
na realidade. Algo análogo, por sua vez, à noção de lugar natural que é importante
no sistema aristotélico. Segundo a Física aristotélica, os corpos terrestes assim como
os elementos naturais tendem ao seu lugar natural. Há uma ordem que sustenta a
relação entre o que os objetos e as suas classes são e o seu modo de ser no mundo.
Segundo Aristóteles, trata-se de um “princípio racional superior”, a partir do qual
“[a]lgumas coisas, então, são chamados de prévias e posteriores (...) em relação à
natureza e substância, ou seja, aqueles que podem ser sem outras coisas, enquanto
os outros não podem ser sem eles”13.

A essência é considerada como uma natureza comum compartilhada pelos obje-
tos pertencentes a uma certa classe de objetos. Neste caso, a essência tem a função
de identificar a espécie e o respectivo gênero ao qual o objeto pertence. Portanto,
“apenas as espécies de um gênero possuem uma essência”14 e, consequentemente,
uma definição. Porém, é difícil entender o exato estatuto ontológico da noção de
essência em Aristóteles, pois há passagens da sua obra15 segundo as quais a essência

13Aristóteles (1981, Metafísica (1075b17) e (1019a1-4), respectivamente.)
14Aristóteles (1981, Metafísica (1030a11-12))
15Aristóteles (1984, Tópicos, I 4-6, VI, VII; Segundos Analíticos, I2, 10, II 3-13; Metafísica, Z

4-6, 10, 12, 15.)
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é considerada como uma substância primeira.

Independente da ambiguidade em relação ao estatuto da noção de essência,
nossa breve apresentação sobre a noção de essência, segundo Aristóteles, deixa claro
que o Estagirita considera que apenas os objetos podem ser definidos. As palavras
não podem ser definidas neste sentido real porque isto um erro categorial atribuir
essência ou propriedades essenciais à elas. Palavras não tem essência na medida
em que são convenções determinadas a partir de regras gramaticais. Em outras
palavras, no sentido aristotélico, a definição de homem não nos diz o significado da
palavra "homem", mas nos diz o que é ser homem. Pois, se a definição é a fórmula
da essência, então, ela nos diz o que é ser homem em si mesmo, isto é, o que faz algo
ser essencialmente homem e não outro objeto.

A definição por gênero e diferença específica enquanto processo classificatório
ou taxonomia ainda é utilizado nos dias atuais em diversas áreas de conhecimento,
inclusive na biologia, porém, esta mesma área é uma das que mais critica este
procedimento. Grande parte das críticas se deve a questionamentos acerca do en-
tendimento do conceito de espécie que passou a não fazer mais sentido em função
das descobertas relacionadas ao código genético humano e de outras “espécies” de
animais. Trata-se de um tema interessante, porém, dado o nosso objeto de estudo
não poderemos nos estender nesta discussão. A seguir, veremos como a definição
por gênero e diferença, um tipo de definição real, é classificada nos dias de hoje.

No capítulo anterior, afirmamos que as propriedades essenciais não-
individuadoras de um objeto são condição necessária para a identificá-lo, enquanto,
as propriedades essenciais individuadoras de um objeto são as condições necessárias
e suficientes para identificá-lo em qualquer contexto. Agora, veremos como é a rela-
ção entre tais condições, a identificação de um objeto, e a definição explícita, classe
à qual a definição real e seu subtipo, a definição por gênero e diferença, fazem parte.

Definição real se opõe à definição nominal, a primeira define o que um objeto
é enquanto a segundo define o que significa uma palavra. Nos limitaremos a tra-
tar aqui da noção de definição real porque este é o tipo de definição presente na
obra Aristóteles bem como o tipo de definição em questão no artigo “Essência e
Modalidade”.

A definição real pertence à classe das definições explícitas, segundo as quais, há
uma relação de equivalência entre o definiendum e o definiens na medida em que
algo é definido através de condições necessárias e suficientes. Tais condições fazem
com que o que é definido seja necessariamente verdadeiro. Isto equivale a dizer que
algo é definido enquanto tal independente do contexto ou do que ocorra no mundo,
ou ainda, segundo o idioma modal, em todos os mundos possíveis. Por exemplo: “O
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homem é um animal racional”. Em outras palavras: “Algo é homem se, e somente
se, é um animal racional”, isto é, Homem df = animal e racional. Trata-se de um
exemplo de definição do tipo gênero e diferença específica que por sua vez, conforme
mencionamos anteriormente, é um tipo de definição real, também conhecida como
definição essencialista.

A classe de definições explícitas é formada por definições analíticas, definições
reais ou essencialistas e definições extensionais:

(a) Definição analítica: de todas as definições explícitas, a definição analítica é
a mais forte no sentido de que a sua equivalência é evidente por se tratar de uma
equivalência obtida via sinonímia, portanto, seu valor de verdade depende exclu-
sivamente do significado dos seus termos. Em outras palavras, a compreensão do
significado dos termos é condição suficiente para determinar o seu valor de verdade.
Portanto, qualquer definição analítica ou enunciado analítico é necessariamente ver-
dadeiro. Por exemplo: "O solteiro é um homem não-casado"; "Algo é solteiro se, e
somente se, é um homem não-casado". Expressão de sinonímia é algo nominal, no
entanto, é possível defender que as definições analíticas são igualmente reais, em fun-
ção das críticas à definição metafísica de analiticidade, segundo a qual, um enunciado
é uma verdade analítica se, e somente se, a sua verdade depender exclusivamente do
significado dos seus termos16.

(b) Definição real ou essencialista: "Água é H2O" é uma definição real na medida
em que ela apresenta as condições metafísicamente necessárias e suficientes para algo
ser água, portanto, trata-se de uma verdade necessária em função da essência das
coisas definidas. Ou seja, trata-se de uma verdade necessária estabelecida a partir
da equivalência ou identidade entre um objeto, seja um objeto particular ou uma
classe de objetos, e a sua propriedade essencial individuadora. Portanto, não se
trata de uma definição analítica porque, além da razão indicada acima, o significado
da palavra "água" não é o mesmo da fórmula química "H2O". Alguns casos de
definições lexicais, um tipo de definição nominal, pode equivaler a uma definição
real na medida em que ao definir uma palavra, acaba definindo a própria coisa. Por
exemplo, ao definir a palavra "água" como "líquido incolor, inodor, sem sabor que
se encontra na natureza sob a forma de chuva, rios e mares", estamos definindo o
próprio elemento água.

(b.1) Gênero e diferença específica: esta definição especifica o que é um objeto ao
identificar a sua natureza com o gênero ou a classe a qual ele pertence e distinguí-
lo a partir de uma ou mais propriedades essenciais deste objeto que o diferencia

16QUINE (1980, Críticas à definição metafísica de analiticidade, ver Quine (1980) e Boghossian
(1996).)
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de todos os demais objetos da classe. Portanto, "Homem é um animal racional"
é considerada uma definição real ou essencial por ser uma verdade necessária em
função da essência das coisas definidas. E é um tipo de definição real na medida
em que nos dá condições necessárias e suficientes para expressar o gênero próximo
e a diferença específica, assim, não podemos confundir homem com nenhuma outra
classe de indivíduos.

(b.2) Ostensão: para definirmos algo ostensivamente apenas apontamos para
um ou mais objetos pertencente a uma dada classe no intuito de definir tal classe.
Trata-se da única definição real que é considerada implícita em função dela nos dar
condições metafísicas necessárias, porém, não suficientes para identificar um objeto
em qualquer contexto. Recorremos algumas vezes a este tipo de definição quando não
sabemos definir algo explicitamente. Isto pode ocorrer por duas razões: a primeira
é devido ao fato de não sabermos como definir algo. Isto ocorre no caso do nosso
aprendizado das cores. O único jeito que dispomos para conhecê-las é apontando
para objetos coloridos. Neste caso, sabemos do que estamos falando só não temos
recursos para definir o objeto em questão. A segunda razão é quando desconhecemos
o objeto em questão e utilizamos o recurso da ostensão para nos referirmos a ele. Ou
quando queremos comunicar algo sobre um dado objeto e desconhecemos a língua
do nosso interlocutor ou vice-versa. Um exemplo de definição ostensiva é: "Este
carro aqui é azul, aquela janela ali também é azul. São dois objetos coloridos de
azul".

(c) Definição extensional: trata-se de uma definição em extensão ou lista, isto
é, ao definirmos uma classe a partir de todos os seus membros. Por exemplo, o
conjunto L = df {8, 9, 10}. A definição extensional se aplica a diversos tipos de
definição real. Por exemplo, uma definição por gênero e diferença específica que,
neste caso, equivale a uma definição extensional por definir uma classe de objetos
intensionalmente, ou seja, ao definir tal classe a partir de uma propriedade que se
aplica a todos os seus membros. Porém, nem toda definição extensional é explícita
porque existem exemplos deste tipo de definição que não nos dá condições metafísicas
necessárias e suficientes, tais como: "Uma criatura com rins é uma criatura com
coração". Trata-se de uma definição extensional na medida em que de fato todas
as criaturas que possuem rins também possuem coração e vice-versa. Porém, pode
haver um mundo possível no qual existam criaturas que só possuem rins, portanto,
este exemplo de definição não é um caso de definição real e, consequentemente, não
é uma definição explícita.

As descrições destes tipos de definição, como todo e qualquer tipo de defini-
ção, apresentam suas características básicas mas nenhuma delas indica quais são
as propriedades essenciais relevantes para a identificação de um objeto. Vimos no
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capítulo anterior alguns exemplos problemáticos como o da definição do corvo e a
definição do iPod da Vivianne. Existem propriedades que não sabemos se devemos
classificá-las como essenciais ou acidentais porque encontramos boas razões para que
uma mesma propriedade desempenhe as duas funções.

Este problema se reflete na maneira como definimos os objetos, pois as defini-
ções podem ser falhas por serem excessivamente restritas, ou seja, não incluírem
toda a informação relevante para a identificação do objeto. Também podem ser
excessivamente amplas e incluir informações irrelevantes para a identificação do ob-
jeto. A falta de uma delimitação clara pode fazer com que confundamos um objeto
com outro. Ou seja, a distinção entre propriedades essenciais e acidentais é uma
intuição bastante razoável. Todo objeto possui propriedades, diversas proprieda-
des, em certo sentido uma infinidade de propriedades. Ao examinarmos um objeto,
como fizemos com o iPod da Vivianne no capítulo anterior, listamos uma série de
propriedades. Mas, quando nos perguntam o que é o tal objeto que estamos exa-
minando, nós não informamos a extensa lista de propriedades observadas durante a
nossa investigação. Ao invés disso, nos limitamos a informar apenas as propriedades
consideradas relevantes para que o nosso interlocutor tenha as condições necessárias
para entender a natureza do objeto e, consequentemente, identificá-lo em qualquer
contexto. Portanto, a dificuldade de se determinar se algo é ou não essencial não
pode ser resolvido a partir de um método de definição e nem apelando para um tipo
de definição específico.

3.1.2 Essencialismo Contemporâneo

A caracterização modal básica das propriedades essenciais e acidentais é a seguinte:
a propriedade essencial de um objeto é aquela propriedade que o objeto tem ne-
cessariamente enquanto a propriedade acidental de um objeto é aquela propriedade
que o objeto poderia deixar de ter. Ou seja, o que é essencial e o que é acidental à
natureza de um objeto passa a ser entendido em termos de necessidade e possibili-
dade. Então, podemos colocar a distinção das propriedades essenciais e acidentais
em termos modais da seguinte forma:

Propriedade essencial:

O objeto x possui a propriedade P essencialmente se, e somente se, x possui P
necessariamente.

Propriedade acidental:

O objeto x possui a propriedade P acidentalmente se, e somente se, x possui P
mas é possível que x deixe de ter P.
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Vimos na seção 2.4 que alguns teóricos modais utilizam a semântica dos mun-
dos possíveis, neste caso, as propriedades essenciais e acidentais são caracterizadas
conforme abaixo:

Propriedade essencial:

O objeto x possui a propriedade P, essencialmente se, e somente se, é necessário
que x possua P no mundo atual e em todos os mundos possíveis.

Propriedade acidental:

O objeto x possui a propriedade P acidentalmente se, e somente se, x possui P
no mundo atual e ao menos em um mundo possível x deixe de ter P.

A caracterização modal da distinção entre propriedades essenciais e acidentais
dá margem a uma interpretação que faz com que algumas ou todas as propriedades
de um objeto de existência contingente sejam consideradas acidentais. Mas, por
que isto ocorre? Considerando a caracterização da propriedade acidental podemos
dizer que o objeto x possui a propriedade de existir acidentalmente se, e somente
se, x existe no mundo atual e ao menos em um mundo possível x deixe de existir.
Considere o objeto Sócrates que é essencialmente humano e possui uma existência
contingente. Em função da existência contingente de Sócrates, existe um mundo
possível no qual ele não existe e neste mundo no qual ele não existe, Sócrates não é
humano. Portanto, a propriedade de ser humano atribuída essencialmente a Sócrates
passa a ser acidental.

Muitos teóricos modais evitam este problema incluindo um condicional existen-
cial à caracterização modal. Assim, resolvem a questão da caracterização da propri-
edade acidental, mas transferem o problema para a caracterização da propriedade
essencial:

Propriedade essencial:

O objeto x possui a propriedade P, essencialmente se, e somente se, é necessário
que x possua P, caso x exista.

Propriedade acidental:

O objeto x possui a propriedade P acidentalmente se, e somente se, x possui P
no mundo atual e ao menos em um mundo possível x deixa de ter P e, ainda assim
x existe.

Neste caso, então, podemos dizer que um objeto x existe essencialmente porque é
necessário que x exista, caso x exista. Assim, o problema fica ainda mais complicado
porque a existência passa a ser uma propriedade essencial de todo e qualquer objeto.
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Robertson17 sugere a troca do condional existencial pelo condicional “se existente”,
neste caso a existência terá apenas um valor nominal.

Outra distinção importante para o entendimento da caracterização modal é a
distinção entre a modalidade de re e a modalidade de dicto que indica se estamos
atribuindo a necessidade ou a possibilidade de algo às coisas (re) ou ao discurso
(dicto). Portanto, a noção de essência equivale a necessidade de re, pois na medida
em afirmarmos que um objeto possui uma propriedade essencial, então, o objeto
possui tal propriedade necessariamente. Neste caso, a necessidade é atribuída ao
objeto em si (de re) e não à maneira pela qual nos referimos ao objeto (de dicto).

Kripke aponta para um contexto mais amplo no qual o essencialismo contempo-
râneo está inserido – a discussão acerca do estatuto das verdades necessárias.

Quero mencionar neste momento que outras considerações sobre a mo-
dalidade de re, sobre um objeto com propriedades essenciais, só podem
ser consideradas corretas, na minha opinião, se reconhecemos a distinção
entre "a prioridade" e necessidade. Alguém pode muito bem descobrir
essência empiricamente18.

Tradicionalmente, verdades necessárias são verdades analíticas e a priori. Isto signi-
fica que dada uma sentença, ela é uma verdade necessária se for conhecida a priori,
ou seja, independente da experiência. Tal sentença é analítica se o seu significado
for suficiente para determinar o seu valor de verdade. O conhecimento a priori está
associado ao modo como conhecemos veradades lógicas, matemáticas e linguísticas.
Por exemplo:

(10) Todos os solteiros são homens não-casados.

(11) O número 2 é o único par da sequência dos números primos.

Os exemplos (10) e (11) são verdades necessárias porque ambos são conhecidos
a priori. Isto é, ambos são conhecidos a priori porque não precisamos de nenhuma
evidência empírica para tal e ambos também são analíticos porque o seu valor de
verdade é obtido em virtude do significado dos seus termos e sintaxe da sentença.
Ou seja, o seu valor de verdade é determinado pela sinonímia dos termos ou pelo
fato do conceito do primeiro termo estar no contido no conceito do segundo termo,
dada a forma predicativa “S é P”, “S” e “P” são coextensivos.

17Cf. ROBERTSON, 2008, Essential vs. Accidental Properties
18KRIPKE (1980, p.110)
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Em oposição às verdades analíticas a priori, temos as verdades sintéticas a poste-
riori. Isto significa que dada uma sentença, ela é uma verdade conhecida a posteriori
porque isso se dá mediante conhecimento empírico. Elas são sintéticas porque o seu
significado não é suficiente para determinar o seu valor de verdade. Portanto, o
exemplo abaixo é uma verdade sintética a posteriori porque para entender o seu
significado e atribuir o seu valor de verdade é preciso para tal recorrer à evidência
empírica.

(12) A neve é branca.

Kripke entende a relação destas noções de um modo distinto. As noções de a
priori e de necessidade não são pares conceituais exclusivos para Kripke, isto é, nem
tudo que é necessário é a priori. Existem verdades necessárias a posteriori, mas o
que isto quer dizer?

(13) Calor é movimento molecular.

(14) Esse atril é feito de madeira.

De acordo, Kripke sentenças de identidade também são verdades necessárias.
Sentenças de identidade não envolvem apenas a autoidentidade, como em “Nixon
é Nixon”, que tem a forma de “X é X”. Mas sentenças de identidade, segundo
Kripke, possuem também a forma de “X é Y”, como em “Hesperus é Phosphorus”.
Assim como, identidades teóricas são igualmente consideradas verdades necessárias.
As passagens abaixo explicam, respectivamente, em que sentido os exemplos (13) e
(14)19 são verdades necessárias a posteriori:

identificações teóricas como "calor é movimento molecular" são necessá-
rias, embora não a priori. O tipo de propriedade de identidade utilizada
na ciência parece estar associada com a necessidade, não com a priori-
cidade ou analiticidade: Para todos os corpos x e y, x é mais quente
que y se, e somente se, x tem uma média de energia cinética molecular
maior do que y. Aqui, a coextensividade dos predicados é necessária,
mas não a priori. A noção filosófica de atributo, por outro lado, parece
exigir a priori (e analítica) coextensividade, bem como coextensividade
necessária20.

19Cf. KRIPKE, 1980, p. 112-114. Aqui no exemplo (14), estamos nos referindo à noção de
essencialismo de origem. Trata-se de uma variação do essencialismo segundo a qual um objeto não
pode ter tido uma origem diferente da que teve de fato.

20KRIPKE (1980, p.138)
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Aqui está um atril. A questão que tem sido frequentemente levantada na
filosofia é: Quais são suas propriedades essenciais? Quais propriedades,
além das mais triviais como autoidentidade, são de tal forma que este
objeto tem que tê-las se é que existe (. . . ). Por exemplo, ser feito de
madeira, e não de gelo, pode ser uma propriedade essencial do presente
atril (. . . ) Isto parece madeira. Isto não parece frio, e ele provavelmente
seria se fosse feito de gelo. Portanto, eu concluo, provavelmente isso
não é feito de gelo. Aqui o meu juízo inteiro é a posteriori. Eu poderia
descobrir que um truque engenhoso foi jogado em cima de mim e que,
de fato, este atril é feito de gelo, mas o que estou dizendo é que, uma vez
que na verdade não é feito de gelo, na verdade é feito de madeira, não
se pode imaginar que, sob certas circunstâncias, poderia ter sido feito de
gelo21.

Kripke mostrou que sentenças como “Calor é movimento molecular” e “Esse atril
é feito de madeira” são verdades necessárias conhecidas a posteriori uma vez que
precisamos de evidências empíricas para constatar tais fato. No entanto, verdades
necessárias a posteriori não são analíticas, pois, nestas sentenças o significado da pa-
lavra "calor" não significa o mesmo que "movimento molecular", e nem o significado
da palavra "atril" significa o mesmo que "feito de madeira".

3.2 Antiessencialismo

O cerne das críticas ao essencialismo diz respeito a ininteligibilidade do essencialismo.
Isso significa questionar os fundamentos da distinção intuitiva entre propriedades
essenciais e propriedades acidentais. De acordo com céticos como Quine, tal intuição
se dá em função da maneira como descrevemos as coisas, portanto, trata-se de uma
convenção linguística e não possui nenhuma base metafísica. Diante disso, se Quine
estiver certo as teses do essencialismo (3), (4) e (5) são refutadas.

Quine é conhecido não apenas como um dos maiores filósofos do século XX, mas
também foi imortalizado pelos seus famosos motes. A sua postura antimodal pode
ser resumida em uma frase: "Tudo é como é, não pergunte o que uma coisa pode
ou deve ser, só pergunte o que ela é"22. O exemplo abaixo é bastante conhecido na
literatura filosófica que mostra a perplexidade de Quine diante da ininteligibilidade
das modalidades:

Talvez eu possa evocar o sentido apropriado da perplexidade como se
21KRIPKE (1971, p.86-87)
22QUINE (1994, p.174)
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segue. Os matemáticos podem teoricamente ser considerados necessari-
amente racionais e não necessariamente bípedes, e os ciclistas, necessa-
riamente, bípedes e não necessariamente racionais. Mas, o que de um
indivíduo que conta entre suas excentricidades a matemática e o ciclismo?
Este indivíduo concreto é necessariamente racional e contingentemente
bípede ou vice-versa? Apenas na medida em que nós estamos falando
referencialmente do objeto, sem nenhum viés especial para um contexto
agrupando matemáticos contra ciclistas ou vice-versa, não há sentido
aparente na avaliação de alguns de seus atributos como necessários e
outros como contingentes. Alguns de seus atributos contam como im-
portante e os outros como sem importância, sim, alguns tão duradouros e
outros como passageiros, mas nenhum como necessário ou contingente23.

O que Quine quer mostrar com este exemplo é que o que determina a necessidade
e a contingência das propriedades que atribuímos a um objeto depende da maneira
como nos referimos a tal objeto e não da sua natureza.

Dividimos o argumento acima em dois argumentos para entendermos melhor a
estratégia de Quine. Além disso, para facilitar a compreensão do exemplo, iremos
supor que ele se aplica ao famoso matemático britânico Andrew Wiles. Neste caso,
consideraremos que Wiles, autor da prova do último teorema de Fermat, também é
um ciclista:

Argumento (1)

Premissa maior: Todo matemático é necessariamente racional.

Premissa menor: Wiles é um matemático.

Conclusão: Wiles é necessariamente racional.

Argumento (2)

Premissa maior: Nenhum ciclista é necessariamente racional.

Premissa menor: Wiles é um ciclista.

Conclusão: Wiles não é necessariamente racional.

O objetivo deste argumento é refutar a modalidade de re via redução ao ab-
surdo. Ao aceitarmos as premissas maiores do argumento (1) e (2), em decorrência
da validade dos argumentos, temos que aceitar a conclusão de ambos: Wiles é
necessariamente racional e Wiles não é necessariamente racional. A partir desta
contradição, Quine visa mostrar que não faz sentido atribuir necessariamente ou

23QUINE (1981, p.174)
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contingentemente uma propriedade a um objeto porque o que faz com tal proprie-
dade seja necessária ou contingente ao objeto depende de como nos referimos a ele.
Ou seja, não faz sentido atribuir necessidade ou contingência à uma propriedade do
objeto. Em outras palavras, segundo Quine, nenhuma modalidade pode ser atri-
buída a objetos, modalidades só podem ser atribuídas a palavras. Portanto, não há
modalidade de re apenas modalidade de dicto.

Porém, trata-se de um argumento falacioso em função do fato da premissa maior
do argumento (1) ter uma ambiguidade de escopo, ou seja, a premissa abaixo tem
duas interpretações possíveis:

(15) Todo matemático é necessariamente racional.

Na primeira interpretação, consideramos que o operador modal é de âmbito
longo:

(15*) � ∀x(Mx → Rx).

Na segunda interpretação, consideramos que o operador modal é de âmbito
curto:

(15**) ∀x(Mx → �Rx).

O argumento de Quine só é válido mediante a segunda interpretação da premissa
maior do argumento (1). Do contrário, o argumento é inválido. Mas, não é essa a
intuição em jogo, o teórico modal que defende a modalidade de re aceita a premissa
maior do argumento (1), no sentido de que a racionalidade está sendo atribuída
a todos os matemáticos. A interpretação que garante a redução ao absurdo do
argumento é a segunda interpretação que condiciona a racionalidade ao fato de um
objeto x ser matemático. E isso vai contra a intuição do teórico modal que defende
a modalidade de re. Sobretudo porque ele, enquanto teórico modal e filósofo, é
racional e não é matemático. Diante dos argumentos apresentados, concluímos que o
argumento de Quine é inválido porque ele não é adequado para refutar a modalidade
de re devido ao fato da interpretação correta dele ser apenas de dicto.

Concluimos o capítulo com esta citação de Cartwright para destacar o que foi
dito anteriormente acerca da estratégia de minimizar o problema da falta de critério
para distinguir as propriedades essenciais das propriedades acidentais a partir da
obtenção de conhecimento maior acerca da noção de essência para entendermos
melhor as maneiras pelas quais identificamos um objeto:
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Eu não vejo nenhuma razão, então, para pensar que o essencialismo é
ininteligível. Ao mesmo tempo, eu não quero sugerir isso sem as suas
perplexidades. A principal delas é a obscuridade dos motivos em que
avaliações de atributos como essencial ou acidental são feitas. Aparente-
mente, em qualquer caso em particular, trata-se simplesmente de refletir
sobre a questão de saber se o objeto em questão poderia ou não ter
faltado o atributo em questão24.

24CARTWRIGHT (1968, p.626)
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4

Essência e Modalidade

No presente capítulo, examinaremos o artigo “Essência e Modalidade”, de Kit Fine,
publicado em 1994. Este artigo tem por objetivo indicar que algo escapa à carac-
terização modal da noção de essência dada como certa por muitos teóricos modais.
A partir de três exemplos dotados de forte apelo intuitivo, Kit Fine defende que
as noções de essência e de necessidade são assimétricas, por isso, tal caracterização
“deve ser abandonada”1.. Fine sugere que a noção de essência deve ser entendida
em termos definicionais, mais precisamente, em termos de definição real.

4.1 Kit Fine e o objetivo do artigo Essência e Mo-

dalidade

O que é essencial é necessário, mas o que é necessário nem sempre é essencial. Esta
é a síntese da principal tese defendida por Kit Fine no artigo "Essência e Modali-
dade". Segundo Fine, a abordagem modal dá conta da noção de essência, porém, de
forma insatisfatória na medida em que a noção de essência não deve ser entendida
em termos modais e nem deve ser considerada extensionalmente equivalente a uma
noção modal. Ou seja, ele defende a tese de que há uma assimetria entre a noção
de essência e a noção de necessidade. Em outras palavras, o que é essencial não
equivale à necessidade de re. Fine sugere que a noção de essência deve ser entendida
em termos de definição real. Seu principal objetivo neste artigo é mostrar que a
caracterização da noção de essência em termos modais é “fundamentalmente equi-
vocada”2. Em seguida, Fine argumenta em favor da caracterização definicional da
noção de essência.

1FINE (1994, p.3)
2FINE (1994, p.3)
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Neste capítulo, apresentaremos a argumentação de Fine nos moldes e nos termos
do “Essência e Modalidade”. Dividimos o artigo em duas partes e cada seção abaixo
corresponde a uma parte do artigo. A seção 4.2 corresponde à primeira parte do
“Essência e Modalidade”, na qual Fine apresenta a sua motivação através de dois
argumentos iniciais, formaliza a caracterização modal da noção de essência e ofe-
rece três exemplos que corroboram intuitivamente a tese da assimetria. A segunda e
última parte do artigo, Kit Fine apresenta as razões que o levaram a considerar a ca-
racterização definicional da noção de essência mais adequada do que a caracterização
modal, este será o tema apresentado na seção 4.3.

4.2 Argumentos contra a Abordagem Modal

O primeiro passo para compreendermos melhor a tese da assimetria de Fine é ques-
tionar o que é a essência de um objeto. Responderemos a esta questão complexa
de forma suscinta em função da extensa análise acerca do que é essência de acordo
com a abordagem definicional e a abordagem modal apresentada nas subseções 3.1.1
e 3.1.2. Em linhas gerais, podemos afirmar que a essência identifica aquilo que o
objeto é. A essência de um objeto é o conjunto de propriedades que representam os
elementos constitutivos da sua natureza. Portanto, segundo Fine e os essencialistas,
tais propriedades são consideradas essenciais e necessárias para o objeto.

Kit Fine inicia a sua argumentação se mostrando cético em relação à possibili-
dade da noção de essência ser redutível à noção de necessidade com base nos dois
argumentos abaixo.

Primeiro, Fine aponta Aristóteles como a origem comum à compreensão defini-
cional e modal da noção de essência. Este é um dado importante não apenas por
estabelecer a obra aristotélica como um ponto de partida comum às duas abordagens,
mas, principalmente, por Fine chamar atenção para o fato de que, aparentemente, o
Estagirita concebia a noção de essência apenas em termos definicioniais: “definição
é a fórmula da essência”3. Enquanto as noções de acidente e de ordem são caracteri-
zadas em termos modais, respectivamente: "algo que pode tanto pertencer, ou não
pertencer a alguma coisa por si mesma"; e “[a]lgumas coisas, então, são chamadas
de prévias e posteriores (...) em relação à natureza e substância, ou seja, aqueles
que podem ser sem outras coisas, enquanto os outros não podem ser sem eles”4.
Em seguida, Fine apresenta um breve relato mostrando que ao longo da história da
filosofia a caracterização da noção de essência passou a ser feita tanto em termos

3Aristóteles (1981, Metafísica (1031a12))
4Aristóteles (1984, Tópicos (102b6-7) e Metafísica (1019a1-4), respectivamente.)
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definicionais quanto modais. Porém, Fine vincula a preferência pela abordagem mo-
dal, nos últimos 40 anos, ao advento da lógica modal quantificada que permitiu um
conhecimento mais refinado das noções modais.

O segundo argumento de Fine é na verdade uma ’suspeita’ que ele tem em re-
lação à maneira informal de dizermos que um objeto tem essencialmente uma dada
propriedade no idioma modal: “o objeto tem que ter essa propriedade se é para ser o
objeto que ele é”5. Esta expressão serve como um teste intuitivo para verificarmos se
uma dada propriedade necessária de um objeto é de fato uma propriedade essencial
do objeto. De acordo com esta caracterização, propriedades necessárias são propri-
edades que os objetos têm que ter para que estas sejam consideradas propriedades
essenciais. A suspeita ou dúvida de Fine é como estas palavras transmitem a forma
pela qual uma propriedade necessária fixa as condições necessárias para caracterizar
a identidade de um objeto.

Kit Fine formula a abordagem modal em termos muito simples. Ele adota
um critério básico (B) seguido de dois requisitos complementares (B1) e (B2) que
fundamentam a necessidade de uma dada propriedade essencial:

(B) Critério Básico

Um objeto possui uma propriedade essencialmente se é necessário que o objeto
possua tal propriedade.

(B1) Condicional Existencial

Um objeto possui uma propriedade essencialmente se é necessário que o objeto
possua tal propriedade, caso o objeto exista.

(B2) Condicional de Identidade

Um objeto possui uma propriedade essencialmente se é necessário que o objeto
possua tal propriedade, caso o objeto seja idêntico a ele mesmo.

A tese da assimetria é formulada a partir da recíproca de (B) e (B1), que trata-
remos respectivamente por (RB) e (RB1)6 :

(RB) Se um objeto possui uma propriedade necessariamente, então, é essencial
que o objeto possua tal propriedade.

(RB1) Se um objeto possui uma propriedade necessariamente, então, é essencial
que o objeto possua tal propriedade, caso o objeto exista.

5FINE (1994, p.4)
6Originalmente, apenas (RB1) é mencionada no artigo, no final da página 4. Segundo Fine,

(RB) é desnecessária porque o que vale para (RB1) se estende a (RB). Acrescentamos (RB) à nossa
apresentação do artigo para que ela se torne mais clara.
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Fine utiliza o exemplo abaixo (E1) para ilustrar a sua crítica à abordagem modal
(RB1):

(E1) Considerando Sócrates, o conjunto unitário {Sócrates} e os princípios bási-
cos da teoria de conjuntos modal, se Sócrates existe então é necessário que Sócrates
pertença ao {Sócrates}. E se Sócrates existe, então, o {Sócrates} existe necessa-
riamente. Disso se segue que se ambos Sócrates e {Sócrates} existem, então, é
necessário que Sócrates pertença ao {Sócrates}. Portanto, é essencial que Sócrates
pertença ao {Sócrates}.

Não há nenhum erro formal em (E1), por isso, a sua leitura não parece cor-
reta apenas do ponto de vista intuitivo, pois não faz sentido atribuir à essência de
Sócrates a propriedade de pertencer ao conjunto unitário {Sócrates}. Sócrates, es-
sencialmente ou por definição, é um homem, logo, um animal racional. Portanto, o
entendimento da natureza de Sócrates não requer que conheçamos a quais conjun-
tos matemáticos ela pertence. Isso nos dá condições metafisicamente necessárias e
suficientes para não confundirmos Sócrates com nenhum indivíduo de outra classe.
Em suma, não há nada na natureza de Sócrates ou de qualquer outro ser humano
que determine que ela pertença a este ou aquele conjunto matemático, visto que
a existência de um ser humano não garante a existência de conjuntos e vice-versa.
Portanto, se a natureza dos seres humanos e conjuntos são independentes o mesmo
vale para a relação de existência de ambos.

No entanto, quem aceita conjuntos poderia contestar o argumento de Fine afir-
mando que conjuntos são primitivos da sua ontologia. Mas, o objetivo de Fine não é
discutir se existem conjuntos ou não. As ontologias não estão em jogo, a existência
ou não-existência de conjuntos é irrelevante para este argumento. Da mesma forma
que o estatuto ontológico dos números não é relevante para o próximo exemplo. Visto
que a questão para Fine é que a essencialidade de uma propriedade atribuída a um
objeto não pode ser derivada do fato desta propriedade pertencer necessariamente
a um dado objeto.

O (E1) pode não parecer claro, mas a intuição de Kit Fine parece de fato estar
correta em criticar a abordagem modal, pois se reformularmos o exemplo e substi-
tuirmos Sócrates pelo número 2, ou seja, substituir o existente contingente por um
existente necessário, o problema persistirá. Ou seja, a suspeita da assimetria entre
as noções de essência e necessidade independe da existência dos objetos. Por isso,
(E 1.1) se aplica à crítica (RB):

(E 1.1) Considerando o número 2, o conjunto unitário {2} e seguindo o mesmo
raciocínio apresentado em (E1), concluímos que o número 2 pertence essencialmente
ao {2}. Esta conclusão é tão contraintuitiva quanto a obtida em (E1), visto que a
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existência dos números naturais independe da existência de conjuntos.

Fine apresenta um segundo exemplo para evidenciar a mesma intuição referente
à inadequação da interpretação modal:

(E2) Considere dois objetos de naturezas independentes, Sócrates e a Torre
Eiffel. Então, necessariamente, Sócrates e a Torre Eiffel são distintos. Disso se
segue que é essencial que Sócrates e a Torre Eiffel sejam distintos. Porém, não é
essencial a natureza de Sócrates que ela seja distinta da natureza da Torre Eiffel,
visto que não há nada que conecte ou combine ambas de forma especial.

Fine concorda que a essencialidade pode ser reduzida à necessidade (B, B1 e
B2), sua crítica é endereçada exclusivamente à recíproca destas reduções (RB) e
(RB1) porque nem tudo aquilo que é necessário é essencial:

Minha objeção à abordagem modal será em relação à suficiência do cri-
tério proposto, e não em relação a sua necessidade. Eu aceito que se um
objeto tem essencialmente uma certa propriedade, então é necessário que
ele tenha a propriedade (ou tenha a propriedade se ele existe), mas eu
rejeito o inverso7.

De acordo com os príncipios da teoria de conjuntos modal, é necessário que Sócra-
tes pertença ao {Sócrates}, caso Sócrates exista. No entanto, não é essencial que
Sócrates pertença ao {Sócrates}, caso Sócrates exista. Pois, nenhuma propriedade
essencial de Sócrates está relacionada a conjuntos. Não precisamos recorrer ao exem-
plo (E.1.1) para evidenciar que (RB) também não se sustenta. Podemos fazer isso
utilizando apenas (E1) porque a crítica de Fine se aplicaria mesmo se Sócrates e
{Sócrates} fossem objetos inexistentes ou objetos meramente conceituais, pois ainda
assim a natureza ou a definição de Sócrates não envolveria ou determinaria a natu-
reza de conjuntos. Uma outra maneira de colocarmos a crítica de Fine seria afirmar
que se essência e necessidade fossem equivalentes, então, a propriedade de Sócrates
pertencer necessariamente ao {Sócrates} deveria identificar a natureza de Sócrates.
Porém, tal propriedade não o caracteriza nem como um homem, um ser humano,
ou um animal racional. Portanto, a noção de essência apresentada na versão mo-
dal não é a mesma noção de essência definicional. Do ponto de vista definicional,
a propriedade essencial de um objeto nos diz o que ele é, isto é, identifica a sua
natureza.

A tese da assimetria de Fine pode parecer contraintuiva na medida em que não
conseguimos encontrar nenhuma propriedade que ilustre (RB) e (RB1), pois em que
sentido uma propriedade que pertence necessariamente à natureza de um objeto e

7FINE (1994, p.4)

44



não é essencial a ele? A propriedade de ser idêntico a Sócrates, a propriedade de
ser humano e a propriedade de ser filho dos seus pais são exemplos de proprieda-
des essenciais e necessárias atribuídas a Sócrates. Tais propriedades fazem parte da
natureza de Sócrates uma vez que, caso ele venha perder qualquer uma delas, ele
deixará de ser o que ele é, de acordo com (RB), ou ele deixará de ser existir, de
acordo com (RB1). Isto é bem diferente de atribuir a Sócrates a propriedade de
ser distinto da Torre Eiffel, a propriedade de ser distinto de Alcebíades, ou qual-
quer outra propriedade irrelevante para a identificação daquilo que é Sócrates. Tais
propriedades não dizem nada a respeito da natureza de Sócrates, visto que a perda
de qualquer uma delas não fará com que Sócrates deixe de ser o que ele é e nem
fará com que Sócrates deixe de existir. Portanto, (RB) e (RB1) explicitam o quão
contraintuitiva é esta consequência da abordagem modal.

O condicional existencial associado à caracterização da noção de essência em
termos modais, conforme (B1), traz consequências indesejáveis. Voltemos a (E1), se
reformularmos este exemplo e considerarmos que necessariamente Sócrates existe,
se ele existe, disso se segue que Sócrates essencialmente existe. Apesar de não haver
nada na essência de Sócrates que determine que ele exista, a formulação de (B1)
permite que transformemos a existência em uma propriedade essencial de todo e
qualquer objeto na medida em que a existência é uma propriedade que o objeto não
pode deixar de ter, caso ele exista. Derivar a existência como algo essencial a todo
objeto é um problema e tanto para qualquer ontologia. Além disso, descaracteriza-
ríamos Deus que é considerado como o ser fundamental para uma tradição filosófica
ao ser definido como “o ser do qual não é possível pensar nada maior”8, “o ser su-
mamente perfeito”9, etc. Tradicionalmente, Deus é o único ser que, por definição,
possui existência necessária em função da sua natureza.

Fine se refere às dificuldades geradas pela caracterização da noção de essência
via (B1) em diversas passagens. Porém, parece que o trecho destacado abaixo se
refere a outras questões relacionadas à noção de existência. Esta passagem pode
levantar dúvidas em relação à maneira como Fine concebe a noção de essência. A
dificuldade envolvendo o condicional existencial (B1):

já foi reconhecida anteriormente, mas eu não acho que a sua significância
tenha sido propriamente apreciada. Como a existência não é um exem-
plo isolado, existem muitos outros casos deste tipo. Se, por exemplo,
não há nada na natureza de Sócrates que exija que ele exista, então,
presumivelmente, não há nada na natureza de Sócrates, que exija que
seus pais existam. No entanto, é necessário (podemos supor) que seus

8ANSELMO (1973, p.107)
9Descartes (1999, p.45-46)
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pais existam se Sócrates também o faz10.

Esta passagem é importante porque pode parecer que Fine está questionando o
seu principal argumento utilizado para determinar se eram adequadas ou relevantes
as propriedades necessárias que foram essencialmente atribuídas aos objetos nos
exemplos (E1), (E 1.1) e (E2). Acreditamos que Fine está se adiantando à duas
possíveis críticas. A primeira crítica seria a respeito do seu critério para estabelecer
se uma dada propriedade necessária é ou não essencial. Vale ressaltar que Fine está
tratando desta questão do critério vinculado ao condicional existencial por considerar
que (B1) enfraquece o seu teste intuitivo para distinguir o que é necessário daquilo
que é essencial para a natureza de um objeto. Conforme mencionado acima, há uma
forma de interpretar (B1) que permite atribuir existência essencialmente a qualquer
objeto. Mas, em que sentido o teste intuitivo, apresentado no início desta seção, está
relacionado com este outro da citação, obtido ao longo da discussão apresentada até
o momento?

No início da argumentação apresentamos a expressão “o objeto tem que ter essa
propriedade se é para ser o objeto que ele é”11 como um teste intuitivo para verificar
se uma dada propriedade atribuída necessariamente a um objeto era de fato essen-
cial a ele. Ao longo da argumentação apresentada mediante os exemplos (E.1) e (E
.2), Kit Fine estava reproduzindo o teste inicial ao questionar se as propriedades
de pertencer necessariamente ao {Sócrates} e ser necessariamente distinto da Torre
Eiffel eram de fato essenciais a Sócrates. Ao afirmar que elas não eram essenciais e
nem eram relevantes à natureza humana de Sócrates, Fine parece estar confirmando
que nenhuma delas atende à expressão “se é para ser o objeto que é”12, que pode ser
interpretada, no melhor estilo aristotélico, como uma fórmula que traduz a essência
ou a natureza de um objeto. Até o presente momento, os três exemplos de Fine pa-
recem evidenciar que as propriedades consideradas essenciais na perspectiva modal,
não eram essenciais e nem relevantes para a identificação do objeto designado por
elas. Veremos a seguir, ao voltarmos ao (E2) que as propriedades consideradas es-
senciais na perspectiva modal atendem ao teste intuitivo e que a inadequação destas
propriedades se deve ao entendimento de Fine por essência humana.

A segunda crítica seria a respeito da sua concepção de essência e, por isso, está
vinculada à primeira crítica. Fine afirma que “não há nada na natureza de Sócrates
que exija que ele exista, então, presumivelmente, não há nada na natureza de Só-
crates, que exija que seus pais existam. No entanto, é necessário (podemos supor)

10FINE (1994, p.6)
11FINE (1994, p.4)
12FINE (1994, p.6. Acreditamos que Fine é igualmente bem sucedido ao testar (E 1.1), não

mencionamos tal fato no texto por considerarmos que, na maioria das vezes incluindo esta, o que
vale para (E1) também vale para (E.1.1) dada a semelhança entre os dois exemplos.)
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que seus pais existam se Sócrates também o faz”13. Isso é verdade, se considerarmos
Sócrates enquanto Sócrates, de fato, não há nada na sua natureza que me informe
sobre a forma pela qual ele foi originado. Porém, vimos na subseção 3.1.1 que a
definição por gênero e diferença específica, um tipo de definição real, especifica o
que é um objeto a partir de duas tarefas: primeiro, identificar a sua natureza com
o gênero ou a classe de objeto à qual ele pertence e, em seguida, distinguí-lo dos
demais objetos da classe por meio de uma ou mais propriedades essenciais deste
objeto. Por isso, se a natureza de Sócrates é humana, então, ele é essencialmente
um animal racional. Então, Sócrates é também essencialmente bípede, tem a capa-
cidade de rir e raciocinar, etc. A partir destas e outras propriedades essenciais temos
condições necessárias e suficientes para distinguí-lo essencialmente dos indivíduos de
outras classes. Além disso, a propriedade de ser mortal e de se procriar através de
reprodução sexuada são características essenciais à natureza humana de Sócrates.
Tais características fazem parte da essência da espécie à qual Sócrates pertence e
isto faz com que a existência de Sócrates dependa essencialmente da existência dos
seus pais. Ou seja, a propriedade de ser filho dos seus pais é uma condição necessária
e suficiente para a existência de Sócrates, porém, é apenas uma condição necessária
para a identificação do indivíduo Sócrates porque esta propriedade também se aplica
aos irmãos de Sócrates. Portanto, a propriedade de ser filho de Phaenarete e Soph-
roniscus é essencial a Sócrates, mas não o individua porque esta mesma propriedade
pode ser atribuída essencialmente a seus irmãos.

Segundo Aristóteles, a essência de algo determina o que uma coisa é e isto
implica em determinar que tipo de coisa ela é, ou seja, ao determinarmos o que
Sócrates é determinamos também a qual classe de objeto ele pertence. Ou seja, a
essência de Sócrates é derivada da ecceidade de Sócrates, a propriedade que ele tem
de ser idêntico a si mesmo e de todas as propriedades essenciais da espécie a qual ele
pertence. Neste sentido, uma propriedade é essencial em virtude do que o objeto é e
não em virtude da sua relação com outros objetos. Portanto, no sentido aristotélico,
uma propriedade essencial não é relacional visto que “a essência de uma coisa é o
que é dito a respeito dela mesma”14.

Isto não exclui a possibilidade de haver propriedades necessárias ou relevantes
para a identificação de um objeto em função da sua relação com outros objetos. No
entanto, tais propriedades são exclusivamente necessárias à natureza de um objeto,
segundo Aristóteles. Por exemplo: Sócrates e Platão são essencialmente humanos
em virtude da sua natureza, logo, ambos pertencem essencialmente à mesma classe
de objeto. Mesmo pertencendo à mesma classe de objeto, a natureza de ambos é

13FINE (1994, p.6)
14Aristóteles (1981, Metafísica (1029b14), grifo nosso.)
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independente, pois a natureza humana e a existência de Sócrates não dependem de
qualquer relação com Platão. Se Platão não existisse, talvez Sócrates não tivesse se
tornado tão importante para filosofia ocidental, talvez não houvesse sequer filosofia
ocidental, talvez isso fizesse com que não houvesse nem razão para este trabalho
existir, mas ainda assim Sócrates existiria e a sua natureza continuaria sendo a
mesma. E o mesmo que foi dito anteriormente vale para Platão, caso Sócrates não
existisse. Portanto, se em algum contexto for atribuída a Sócrates a propriedade de
ser distinto de Platão, tal propriedade será apenas necessária porque não é essencial
à natureza de Sócrates que ser distinta da natureza de Platão.

Diante disso, aparentemente, caracterizar uma propriedade essencial como uma
propriedade essencialmente não-relacional seria suficiente para distinguir proprieda-
des necessárias que são essenciais para a natureza dos objetos daquelas propriedades
necessárias que são relevantes para a identificação de um objeto em relação a outros
objetos. Mas, este não seria um critério correto porque propriedades essenciais não
são exclusivamente não-relacionais. Fine indica a relação de Sócrates com os seus
pais, como um exemplo da falha deste critério.

Conforme mencionado anteriormente, as propriedades de ser mortal e de se
procriar através de reprodução sexuada fazem parte da essência da espécie à qual
Sócrates pertence e, consequentemente, são características essenciais à natureza hu-
mana de Sócrates. A propriedade essencial de ter sido gerado a partir de reprodução
sexuada atribuída a Sócrates implica em uma relação essencial entre Sócrates e seus
pais, visto que a natureza individual ou o código genético de Sócrates bem como
a sua existência dependem essencialmente da relação com seus pais, Sophroniscus
e Phaenarete15. Portanto, Sócrates é essencialmente filho de Phaenarete e Sophro-
niscus. Porém, é necessário e não-essencial que Phaenarete e Sophroniscus sejam,
respectivamente, mãe e pai de Sócrates visto que a existência e a natureza individual
de ambos independe da existência de Sócrates. Portanto, podemos concluir que o
critério não-relacional de Aristóteles é de fato incorreto, na medida em que certas
propriedades essenciais não-relacionais atribuídas a um objeto implicam em relações
essenciais com outros objetos e, consequentemente, tais relações com outros objetos
geram propriedades essenciais16.

15Estamos novamente nos referindo aqui à noção de essencialismo de origem. Conforme mencio-
namos anteriormente, não trataremos deste tema neste trabalho para não nos desviarmos do nosso
tema principal, a caracterização da noção de essência.

16A partir do exemplo da relação essencial entre Sócrates e seus pais, Kit Fine mostra que o
critério não-relacional é insuficiente para distinguir propriedades necessárias que são essenciais das
propriedades necessárias que são relevantes para a identificação de um objeto em relação a outros
objetos. Com isso, Fine supera a limitação do essencialismo aristotélico em relação à aplicação
da tese essencialista (2) a objetos particulares através a propriedade de ser filhos dos seus pais
atribuída essencialmente a Sócrates.
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O exemplo da relação de Sócrates e seus pais ilustra a noção de ordem, mencio-
nada no início desta seção, segundo a qual, “[a]lgumas coisas, então, são chamadas
de prévias e posteriores (...) em relação à natureza e substância, ou seja, aqueles que
podem ser sem outras coisas, enquanto os outros não podem ser sem eles”17. Em
outras palavras, Phaenarete e Sophroniscus “podem ser sem” Sócrates, enquanto Só-
crates não pode “ser sem eles”. É esta mesma ordem que faz com em (E1), não seja
essencial mas apenas necessário que Sócrates pertença ao {Sócrates}, caso Sócrates
exista porque nem a essência e nem a existência de Sócrates dependem do conjunto
unitário {Sócrates}. O que ocorre é o inverso, a identidade e a existência do con-
junto unitário {Sócrates} dependem de Sócrates. Ou seja, Sócrates pode ser sem o
conjunto unitário {Sócrates}, enquanto o conjunto unitário {Sócrates} não pode ser
sem Sócrates. Esta relação de dependência também se aplica a (E 1.1), que parte
do mesmo raciocínio apresentado em (E1), e conclui que 2 pertence essencialmente
ao {2} 18.

A noção de ordem é fundamental para distinguirmos o que é de fato essencial
daquilo que é necessário para um objeto ser o que ele é. Considere o dilema acerca
do sagrado proposto por Platão no Eutífro: ”O que é sagrado é sagrado porque os
deuses o aprovam, ou eles o aprovam porque ele é sagrado?”19. Um objeto sagrado é
essencialmente sagrado em virtude da sua natureza e os deuses o aprovam em função
disso, da sua natureza sagrada. Os objetos sagrados são sagrados e existem, se for
o caso, previamente ou independentemente da aprovação dos deuses porque se tais
objetos não fossem previamente sagrados, qual seria o motivo dos deuses aprová-
los? O mesmo pode ser dito em relação ao dilema de Tostines, que atormentou
os fãs dos biscoitos desta marca durante a década de 1980: “Tostines vende mais
porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?”. O biscoito Tostines é
essencialmente fresco em virtude da sua natureza ou da sua composição e, por isso,
vende mais. Em decorrência do seu sucesso de vendas, pode até vir a ser que os
biscoitos se tornem ainda mais fresquinhos por serem consumidos com maior rapidez,
mas sua natureza é essencialmente fresquinha, em primeiro lugar, independente do
fator das vendas.

Ao contrário da caracterização modal, a caracterização definicional da noção
de essência parece ser a mais adequada para oferecer condições necessárias para
identificar um objeto em qualquer contexto, até o presente momento. Agora que
entendemos melhor a posição de Fine, nos cabe fazer o mesmo em relação aos teóricos

17Aristóteles (1981, Metafísica (1019a1-4))
18Cf. BOOLOS, 1998, Na página 13, Boolos afirma que ‘os elementos de um conjunto são an-

teriores a ele’. Ele se refere à hierarquia iterativa, segundo a qual, se parte do conjunto vazio Ø,
no estágio 0, e os estágios seguintes são formados via iteração cumulativa por meio da operação
‘conjunto de’.

19SCHAFFER (2009, p. 375.)
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modais e, para isso, iremos rever o (E2).

Em que sentido a propriedade de ser diferente da Torre Eiffel é essencial a
Sócrates? Um teórico modal poderia responder que Sócrates não deixa de ser o que
ele é se atribuirmos essencialmente a ele a propriedade de ser diferente da Torre
Eiffel. Esta propriedade atende ao teste proposto por Fine, para Sócrates ser o que
ele é, ele tem que ter a propriedade de ser diferente da Torre Eiffel.

Acreditamos que há algo além do teste intuitivo sendo discutido a partir de (E2).
No artigo “Essência e Modalidade”, Kit Fine não se refere a nenhuma abordagem
ou teórico modal específico, exceto em relação à (E2) e, neste caso acreditamos que
ele se refere especialmente a Lewis, dada a passagem abaixo:

Entre as verdades necessárias, se o nosso teórico modal deve ser acredi-
tado, há enunciados de essência. Um enunciado de essência é um enunci-
ado de necessidade e assim vai, como qualquer enunciado de necessidade,
será necessariamente verdadeiro se ele é verdadeiro em tudo. Daqui re-
sulta que será parte da essência de qualquer objeto que qualquer outro
objeto tem as propriedades essenciais que ele tem: vai fazer parte da
essência da Torre Eiffel para Sócrates a ser, essencialmente, uma pes-
soa com os pais certos, digamos, ou parte da essência de Sócrates para
a Torre Eiffel para ser essencialmente contínua espaço-temporalmente.
Oh, metafísico feliz! Ao descobrir a natureza de uma coisa, ele descobre
assim a natureza de todas as coisas20.

Em linhas gerais, esta passagem é uma crítica a Lewis porque, de acordo com
ele, a realidade consiste em uma multiplicidade de pontos distribuídos espaço-
temporalmente e cada ponto se relaciona com os demais através de relações es-
paçotemporais pois, as propriedades dos objetos são secundárias em relação às pro-
priedades do universo, no qual, tais objetos se encontram. Há uma prioridade do
todo sobre as partes. Neste sentido, todas as relações são internas para os seus ter-
mos e fazem parte da identidade dos termos relacionados. Sob este aspecto, atribuir
essencialmente a Sócrates a propriedade de ser diferente da Torre Eiffel não parece
tão gratuito. Na medida em que todas as relações são internas, a identificação de
qualquer objeto é entendida como um aspecto do todo. Por isso, se a partir da
essência de Sócrates entendo que ele é diferente da Torre Eiffel, isto é, se a essência
de Sócrates o conecta de alguma forma à essência da Torre Eiffel, então, a partir
da essência de Sócrates seria possível conhecer todos os demais objetos existentes
no universo distintos de Sócrates. Existem outros fatores envolvidos nesta crítica

20FINE (1994, p.5-6)
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como, por exemplo, o superessencialismo, segundo o qual, todas as propriedades de
um objeto são essenciais a ele.

Acreditamos que com a argumentação apresentada até o momento, Fine aponta
dificuldades consideráveis para a caracterização modal da noção de essência. No
entanto, independentemente da redução da noção de essência à necessidade de re
ser satisfatória ou não, há uma outra relação importante entre a noção de essência
e a noção de necessidade no âmbito semântico, segundo a qual, toda e qualquer
predicação essencial é uma verdade necessária. Porém, em função da noção de
necessidade ser “insensível à fonte,”21 estaremos novamente diante do mesmo tipo de
inadequação que evidenciamos na seção anterior, só que agora no âmbito semântico.

De um lado, temos à noção de necessidade metafísica que “é indiferente a qual
dos muitos objetos em uma proposição é tomado para ser seu sujeito”22. Do outro,
a noção de essência que é sensível à fonte, pois os enunciados essencialistas são ver-
dadeiros “em virtude da identidade dos objetos em questão; a necessidade tem a sua
fonte nos objetos que são os sujeitos do enunciado essencialista subjacente”23. De
acordo com Fine, verdades essenciais são verdades necessárias, mas nem as todas
verdades necessárias são verdades essenciais. Pois, as verdades essenciais são ver-
dades necessárias “em virtude da identidade dos objetos em questão” enquanto as
verdades necessárias em geral são verdadeiras “em virtude da natureza de todos os
objetos sejam eles quais forem”24.

Vimos através de (E1) e (E2) que um objeto pode possuir uma propriedade
necessária e não-essencial, evidenciando a insensibilidade à fonte da noção de neces-
sidade metafísica. Em (E1), ao considerarmos Sócrates, o conjunto unitário {Socra-
tes} e os princípios básicos da teoria de conjuntos modal, (RB1) se manifestou na
medida em que, enquanto, o conjunto unitário {Socrates} possui a propriedade de
ter Sócrates como seu elemento essencialmente e necessariamente; Sócrates possui a
propriedade de ser elemento de {Socrates} necessariamente mas não essencialmente.
No (E2), consideramos Sócrates e a Torre Eiffel como dois objetos de naturezas in-
dependentes e, em função do critério básico (B) caracterizar as noções de essência
e necessidade como equivalentes, se seguiu que Sócrates e a Torre Eiffel possuíam
a propriedade de serem dois objetos cujas naturezas são independentes essencial-
mente e necessariamente. (RB) se manifestou na medida em que Sócrates possui
a propriedade de ser distinto da Torre Eiffel apenas necessariamente e não essenci-
almente, bem como a Torre Eiffel possui a propriedade de ser distinto de Sócrates
necessariamente e não essencialmente.

21FINE (1994, p.9)
22FINE (1994, p.9)
23FINE (1994, p.9)
24FINE (1994, p.9)
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Algo é essencialmente verdadeiro, caso seja verdadeiro “em virtude da identidade
dos objetos em questão”, com base nesta caracterização de verdade essencial, (RB)
e (RB1) corrigiram a assimetria e assim:

diferentes verdades essencialmente induzidas podem ter sua origem nas
identidades de diferentes objetos – Sócrates ser homem tendo sua ori-
gem na identidade de Sócrates, 2 ser um número tendo a sua origem na
identidade de 2. Em particular, uma verdade induzida que diz respeito
a vários objetos pode ter a sua origem na natureza de alguns destes ob-
jetos, mas não de outros. É assim que é com o nosso exemplo padrão
de Sócrates ser um membro do conjunto unitário Sócrates, pois isto é
verdadeiro em virtude da identidade do conjunto unitário Sócrates, mas
não da identidade de Sócrates25.

4.3 A Noção de essência em termos de definição real

Nesta seção apresentaremos as razões que levaram Kit Fine a considerar a carac-
terização definicional da noção de essência mais adequada do que a caracterização
modal. Na seção anterior, verificamos que a caracterização modal da noção de es-
sência não determina as condições necessárias para compreendermos o que há em
uma propriedade que faz com que ela seja essencial. A caracterização modal não
distingue o que é necessário daquilo que é essencial para a natureza de um objeto.
Além disso, verificamos que as verdades necessárias são insensíveis à fonte da sua
verdade, pois são verdadeiras “em virtude da natureza de todos os objetos sejam
eles quais forem”26. Enquanto as verdades essenciais são verdadeiras “em virtude da
identidade dos objetos em questão”27. A estratégia de Fine para obter esta distinção
é a de utilizar uma noção que tenha uma reconhecida relação com a noção de essên-
cia e a noção de definição para que, então, tal noção relativize a fonte de verdade
dos enunciados essencialistas no intuito de expressar a sensibilidade em relação às
fontes das verdades essenciais.

A partir da relação entre as noções de essência e de definição, apresentada na
subseção 3.1.1 e no início deste capítulo, Fine obtém a seguinte analogia: “neces-
sidade e analiticidade, de um lado, e essência e significado, do outro lado; como
essência está para necessidade, assim está significado para analiticidade”28. A partir

25FINE (1994, p.9)
26FINE (1994, p.9)
27FINE (1994, p.9)
28FINE (1994, p.10)
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desta analogia, Fine opta pela noção de analiticidade para relativizar a fonte de ver-
dade dos enunciados essencialistas e expressar a sensibilidade em relação às fontes
das verdades essenciais. A motivação da sua escolha foi baseada no fato de que:

Uma verdade analítica é comumente considerada como uma sentença que
é verdadeira em virtude do significado dos termos. Mas, se há uma noção
inteligível de uma sentença ser verdadeira em virtude do significado de
todos os termos, é natural supor que há uma noção inteligível de uma
frase ser verdadeira em virtude de certos termos em oposição a outros29.

De acordo com o essencialismo, seja o aristotélico ou o contemporâneo, se P é uma
propriedade essencialmente verdadeira do objeto x, então, a sentença “x é P” é uma
verdade essencial em virtude da natureza de x, portanto, é uma verdade necessária.
Vimos no capítulo anterior que, tradicionalmente, uma verdade necessária corres-
pondia a uma verdade a priori analítica. Porém, segundo Aristóteles, as verdades
essenciais eram apenas verdades necessárias, pois as distinções entre as noções a pri-
ori e a posteriori bem como analítico e sintético são tradicionalmente atribuídas a
Kant. Além disso, de acordo com Kripke, sentenças como “água é H2O” são essenci-
ais e necessárias, mas conhecidas a posteriori uma vez que precisamos de evidências
empíricas para constatar tal fato. E neste caso, verdades necessárias a posteriori
não são analíticas, pois o significado da palavra “água” não é o mesmo da fórmula
química “H2O”.

Considere o exemplo: “Todos os solteiros são homens não-casados”.

De acordo com a noção de analiticidade relativizada, apresentada através da
passagem citada acima, Fine afirma que a sentença "todos os solteiros são homens
não-casados” é verdadeira em virtude apenas do significado do termo “solteiro”, e
não em virtude do significado dos termos “homem” e “não-casado”.

Ao aceitarmos que a sentença do exemplo é analítica exclusivamente em virtude
do significado do termo “solteiro”, a análise do significado de um termo é identificado
com um conjunto de sentenças definidoras e a relação entre o significado dos termos
e o conjunto de sentenças definidoras é entendido como uma consequência lógica.
Neste caso, as sentenças analíticas são consequências lógicas da totalidade de defini-
ções. Então, a sentença "todos os solteiros são homens não-casados” é analítica em
virtude do termo “solteiro” na medida em que é da definição do termo “solteiro” que
se seguem os termos “homem” e “não-casado”. Tal sentença não poderia ser ana-
lítica em virtude dos termos “não-casado” e “homem”. Pois, a definição do termo
“homem” não envolve nenhuma noção referente a estado civil e o termo “não-casado”

29FINE (1994, p.10)
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é um neologismo obtido a partir da prefixação do radical “não” ao termo “casado” e
a definição do termo “casado” não envolve necessariamente o conceito de “solteiro”.

Esta tentativa de Fine envolve outras dificuldades, por isso, ele propõe o aban-
dono do entendimento tradicional da noção de analiticidade. Fine estabelece uma
analogia entre a definição de termos e a essência de objetos. Em outras palavras,
Fine apresenta a sua concepção de definição real:

Vimos que existe uma certa analogia entre a definição de um termo e
dar a essência de um objeto porque uma resulta em uma sentença que é
verdadeira em virtude do sentido da expressão, enquanto, a outra resulta
em uma proposição que é verdadeira em virtude da identidade do objeto.
No entanto, estou inclinado a pensar que os dois casos não são meramente
paralelos, mas são, no fundo, a mesma coisa30.

Segundo Fine, definir algo é o mesmo que apresentar a sua essência. A ideia de
Fine de essência como definição real é a de que “assim como podemos definir uma
palavra ou dizer o que ela significa, podemos definir um objeto ou dizer o que ele
é"31. A noção de definição real se opõe à noção de definição nominal, em função da
primeira definir o que é um objeto enquanto a segunda define o que significa uma
palavra. Ou seja, a definição nominal consiste em definir um termo, singular ou
geral, em função do seu significado linguístico, por isso, ela é constituída apenas por
palavras. Por exemplo, o termo "Sócrates" significa "ser humano". Ao contrário
da definição real que é constituída por objetos, propriedades e relações, ao invés de
elementos linguísticos. Numa definição real, "Sócrates" não é um termo singular,
mas o próprio Sócrates enquanto objeto, e o predicado "ser humano" também não é
um termo geral, mas a propriedade de ser humano em si. Em outras palavras, Fine
afirma que o “conceito de essência foi então considerado a ocorrer nos casos ‘real’ ou
objetual de definição, em oposição dos casos ‘nominal’ ou verbal”32. Além disso, a
definição real assim como todos os tipos de definição explíticita são mencionados em
diversos dicionários como um enunciado de identidade, "definiendum é definiens"no
qual os dois termos são equivalentes, por isso, se considera que o definiendum é
identificado a partir de condições metafísicas necessárias e suficientes.

Mas, não fica claro de que maneira a definição real é capaz de especificar as
condições necessárias para identificar um objeto em qualquer contexto, ou seja,
distinguir o que é de fato essencial daquilo que é apenas necessário para um objeto
ser o que ele é. Pois, a definição por gênero e diferença específica ou a definição

30FINE (1994, p.13)
31FINE (1994, p.2)
32FINE (1994, p.2)
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analítica, e outros tipos de definição real, não oferecem nenhum critério satisfatório
para atingir tal objetivo. Vimos na seção 3.1.1, que as definições explícitas são
deficientes por não serem bem delimitadas e, por isso, podem ser excessivamente
restritas, excessivamente amplas ou incorrer nestes dois erros ao mesmo tempo.
Após a apresentação do artigo “Essência e Modalidade”, por analogia, passamos
a entender melhor de que maneira a dificuldade em se determinar a informação
relevante para definirmos algo adequadamente, sem incorrer nos erros mencionados
acima, está diretamente relacionada com o problema da caracterização da noção de
essência. Isto se deve ao fato de não dispormos de um critério geral para determinar
o que é essencial e relevante na definição de um conceito assim como na definição
da natureza de um objeto, conforme vimos na seção anterior.

De fato, a noção de definição real soa como algo estranho quando a descreve-
mos em oposição à noção de definição nominal. É difícil entender exatamente o
que significa afirmar que a definição real é constituída por objetos, propriedades e
relações, ao invés de elementos linguísticos. "Cloreto de sódio é NaCl", ao darmos
esta definição real do cloreto de sódio, não ficamos com um gosto salgado na boca.
Então, qual é a diferença entre dar uma definição real e uma definição nominal? A
definição real nos oferece condições metafísicas necessárias e suficientes para iden-
tificar um objeto em qualquer contexto. Isto equivale a dizer que algo é definido
enquanto tal independente do contexto ou do que ocorra no mundo, ou ainda, se-
gundo o idioma modal, em todos os mundos possíveis. Enquanto, definição nominal
nos oferece apenas condições metafísicas necessárias para identificar um objeto em
qualquer contexto. Porém, vimos que alguns casos de definições lexicais, um tipo
de definição nominal, podem equivaler a uma definição real na medida em que ao
definir uma palavra, acaba se definindo a própria coisa. Por exemplo, ao definir a
palavra “água” como “líquido incolor, inodor, sem sabor que se encontra na natureza
sob a forma de chuva, rios e mares”, estamos definindo o próprio elemento água, pois
apresentamos informações suficientes para identificá-lo em qualquer contexto.

Acreditamos que apelo intuitivo da definição real é tão forte que é difícil negar
a sua existência, independentemente da sua posição filosófica. Quando defino algo,
na grande maioria das vezes, estou falando de coisas e não das palavras que as
designam. Por exemplo, quando definimos um objeto durante uma conversa, não
dizemos algo do tipo: ’pelo termo tal, entendo que se trata disso e não daquilo’.
Nós simplesmente dizemos o que a coisa é e pronto. A passagem abaixo extraída do
Naming and Necessity ilustra o forte apelo intuitivo da definição real:

descobertas científicas da essência de espécies não constituem uma ‘mu-
dança de significado’, a possibilidade de tais descobertas faz parte da
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empreitada original. Nós não precisamos mesmo assumir que a negação
do biólogo de que as baleias são peixes mostra que o seu ‘conceito de
peixe’ é diferente do ’conceito de peixe’ do leigo; ele simplesmente cor-
rige o leigo, descobrindo que ‘as baleias são mamíferos e não peixes’ é
uma verdade necessária. Nem ‘as baleias são mamíferos’, nem ‘as baleias
são peixes’ era suposto ser a priori ou analítico, em qualquer caso33.

Talvez Kit Fine tenha uma certa razão ao afirmar que “o que é corretamente consi-
derado como uma definição de um objeto é às vezes tratado como uma definição de
um conceito ou de uma palavra, presumivelmente, por causa de algum preconceito
contra definição real”34. O livro Definitions de Richard Robinson pode ajudar a
entendermos melhor as diversas razões envolvidas na distinção entre as noções de
definição nominal e definição real, incluindo possíveis atitudes preconceituosas en-
volvidas na prática de definir palavras, conceitos e objetos. Esta obra oferece uma
análise detalhada e interessante sobre a natureza bem como o uso da definição ao
longo da história da filosofia através de um estudo comparativo entre as noções de
definição nominal e definição real. Robinson desde o início deixa clara a sua posição
filosófica e, em certas passagens, a sua irritação em relação àqueles que fazem uso
da definição real. Ele aponta as perguntas sob a forma de “O que é x?”, considerada
a fórmula da definição real, como a principal fonte de tantas confusões envolvendo
esta noção. Este mal entendido que dura há mais de dois mil anos poderia ter sido
evitado com uma simples mudança de atitude, afirma Robinson “dizendo ‘O que
é x?’, podemos deixar ao nosso interlocutor a tarefa de descobrir qual informação
particular sobre x que queremos. Isto nos poupa da dificuldade de pensar e dizer
exatamente o que é que queremos saber sobre x”35. Robinson propõe que o ato de
definir:

deve ser sempre entendido como um processo envolvendo símbolos, um
processo ou de igualar dois símbolos ou de relatar ou propor um signifi-
cado de um símbolo; e que nunca usemos ‘definição’ como um nome de
um processo que não trata de símbolos porque este uso é ambíguo e deve
ser substituído por termos mais específicos. Não, é claro, que jamais
seremos capazes de esquecer ou ignorar ’definição real’ o termo ‘defini-
ção’ neste mesmo sentido. Eles são muito centrais para a história das
reflexões filosóficas do homem e teorias lógicas. (...). Teremos, portanto,
que usar constantemente o termo ’definição real’ referindo-se à literatura

33KRIPKE (1980, p.138)
34FINE (1994, p.14)
35ROBINSON (2003, p.190)
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passada e ao estudar a história do pensamento36.

A proposta de Robinson é bastante radical e, certamente, enfrentaria muitas dificul-
dades junto a teóricos de diversas áreas. Por exemplo, matemáticos realistas como
Kurt Gödel e Paul Erdös que trabalham com números e não com numerais.

36ROBINSON (2003, p.191)
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5

Conclusão

Os exemplos apresentados por Fine no “Essência e Modalidade” tem um forte apelo
intuitivo e mostram que há uma assimetria entre as noções de essência e de ne-
cessidade na medida em que a partir deles podemos inferir que o que é essencial é
necessário, mas o que é necessário nem sempre é essencial. No entanto, isso depende
do nosso entendimento acerca das noções de essência e necessidade. Além disso,
parte do êxito da argumentação de Fine se baseia no condicional existencial (B1),
porém, a caracterização modal pode abrir mão deste condicional e utilizar apenas
o critério básico (B). Ou ainda, o teórico modal pode manter (B1) e atribuir um
valor nominal à existência, conforme a sugestão de Robertson apresentada no capí-
tulo 3. Por isso, os argumentos de Fine não são suficientes para concluirmos que a
caracterização modal “deve ser abandonada”1.

Ao comparamos as caracterizações da noção de essência em termos definicionais
e modais verificamos que nenhuma das duas é capaz de determinar as condições
necessárias e, se possível, suficientes para identificarmos um dado objeto em qualquer
contexto. Kit Fine sugere que a essência dos objetos deve ser entendida a partir
da sua definição real, mas não nos informa de que modo devemos definí-los para
obtermos as condições necessárias para a identificação de um objeto. Ou seja, a
caracterização definicional de Fine não indica quais são as propriedades essenciais
relevantes para a identificação de um objeto.

A partir dos exemplos de Fine, vimos que os essencialistas bem como os teóricos
modais possuem intuições diferentes para classificar o que é essencial e necessário
para a identificação de um objeto. Neste sentido, podemos dizer que os teóricos
modais são mais liberais em relação à escolha das propriedades essenciais relevantes
para identificar um objeto. Por isso, os exemplos (E1), (E 1.1) e (E2) parecem
contraintuitivos. Sob este aspecto, não há nada de errado com a caracterização

1FINE (1994, p.3)
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modal da noção de essência. Em todos os exemplos, as propriedades atribuídas
essencialmente à Sócrates e ao número 2 pelos teóricos modais satisfizeram o teste
intuitivo sugerido por Fine. Na medida em que Sócrates não deixa de ser o que
ele é se atribuirmos essencialmente à sua natureza as propriedades de pertencer ao
{Sócrates} e ser distinto da Torre Eiffel. Assim como o número 2 não deixa de ser o
que é se atribuirmos essencialmente à sua natureza a propriedades de pertencer ao
{2}.

Enquanto os essencialistas podem ser considerados mais tradicionais em relação
à escolha das propriedades essenciais relevantes para identificar um objeto. Neste
aspecto, Kit Fine reformulou o critério aristotélico não-relacional que determinava
que apenas as propriedades constitutivas de um objeto eram as relevantes para
a identificação de um objeto. Fine revisou este critério aristótelico a partir do
exemplo da relação essencial entre Sócrates e seus pais. Ele mostra que o critério não-
relacional é insuficiente para distinguir propriedades necessárias que são essenciais
das propriedades necessárias que são relevantes para a identificação de um objeto
em relação a outros objetos. Com isso, Fine supera a limitação do essencialismo
aristotélico em relação à tese essencialista (2), apresentada na seção 3.1.

Ao compararmos as caracterizações modal e definicional da noção de essência,
verificamos que nenhuma das duas nos explica de que forma uma propriedade es-
sencial ou necessária fixa as condições necessárias para caracterizar a identidade de
um objeto. Consequentemente, não sabemos determinar quais são as propriedades
relevantes para a identificação de um objeto. A sugestão de Fine de caracterizarmos
os objetos via definição real deveria responder a esta questão delimitando o que é
essencial ou “necessário” numa definição real para fixar as condições necessárias para
caracterizar a identidade de um objeto. Desta forma, a caracterização definicional
da noção de essência seria de fato superior à caracterização modal e faria com esta
se tornasse inadequada de fato.

A seguir, continuaremos a expor argumentos importantes para a conclusão da
presente discussão destacando o papel fundamental da noção de ordem na argu-
mentação de Fine. Vincularemos nossos argumentos a outros artigos publicados
por Fine depois do “Essência e Modalidade”. Acreditamos que isto é interesante na
medida em que mostra alguns desdobramentos da discussão do artigo em questão.
Nestas publicações, Fine tem como objetivo aperfeiçoar a caracterização definicional
da noção de essência e desenvolver um sistema lógico para dar conta da sensibili-
dade à fonte da noção de essência e, assim, tornar a caracterização modal supérflua.
Depois de muitos anos, começaram a surgir respostas modais formais ao “Essência
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e Modalidade”, dentre as quais se destacam Gorman (2005)2 e Wildman (2010)3.

Em 1995, Kit Fine publicou “Sentidos da Essência”4 com o objetivo de seguir
investigando o que há em uma propriedade que faz com que ela seja essencial e, para
isso, ele analisa diferentes formas dos enunciados essencialistas: a forma predicativa,
a sentencial e a algébrica. A partir desta análise, Fine aperfeiçoa a sua caracterização
de propriedade essencial obtida através do exemplo da relação de Sócrates e seus
pais com uma nova distinção. Em conformidade com Aristóteles, ele caracteriza as
propriedades essenciais obtidas de forma não-relacional como propriedades essenciais
constitutivas na medida em que estas se referem exclusivamente aos elementos da
natureza do objeto. Por isso, segundo Fine, as propriedades essenciais constitutivas
fazem parte da essência imediata do objeto. Enquanto as propriedades essenciais
obtidas a partir de relações essenciais com outros objetos são caracterizadas por
Fine como propriedades essenciais consequentes. E estas fazem parte da essência
mediata do objeto.

Ainda no ano de 1995, Fine publicou “Dependência Ontológica”5 no qual exa-
mina detalhadamente a noção de ordem, que mencionamos ao longo do capítulo
quatro. No “Essência e Modalidade”, Fine não menciona o conceito de dependência
ontológica de forma explícita. Mas, a noção de ordem faz alusão à noção de de-
pendência ontológica do tipo existencial. Esta noção de dependência é evidenciada
através do exemplo da relação entre Sócrates e os seus pais. Um dos problemas
gerados por este tipo de dependência é a necessidade de incluirmos um condicional
existencial e vimos no decorrer do capítulo quatro o tamanho do problema que ele
pode acarretar. Paralelamente, fazer uso do condicional existencial enfraquece a
argumentação de Fine contra os teóricos modais, pois ele é dispensável para a ca-
racterização modal da noção de essência. Independentemente da tese da assimetria,
o critério básico (B) é suficiente para expressarmos a noção de essência em termos
modais. Neste artigo, Fine conclui que a sua noção de ordem deve ser orientada
pela noção de dependência ontológica do tipo essencial, ou seja, uma relação de
dependência entre objetos em que um objeto depende do outro para ser o que ele
é. A seguir, veremos o quão fundamental é a noção de ordem para a argumentação
de Fine. Veremos também que a troca da dependência ontológica existencial pela
dependência ontológica essencial pode ser feita sem maiores problemas.

Neste mesmo artigo, Fine trata também da contradição que ele próprio incorre no
“Essência e Modalidade”, ao apontar o fato de Aristóteles, aparentemente, conceber
a noção de essência apenas em termos definicioniais, como parte da motivação do seu

2Cf. GORMAN, 2005
3Cf. WILDMAN, 2010
4Cf. FINE, 1995b
5Cf. FINE, 1995a
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ceticismo em relação à redução da noção de essência à noção de necessidade6. Em
primeiro lugar, este argumento é inválido porque ainda que Aristóteles concebesse
de fato a noção de essência exclusivamente em termos definicionais, isso por si só,
não significa necessariamente que caracterizar a noção de essência em termos modais
seja inadequado. Mas se este fosse o caso, Fine incorreria em contradição porque,
aparentemente, Aristóteles também concebe a noção de ordem apenas em termos
modais. Disso se seguiria que para Fine fazer uso da noção de ordem, ele teria
que conciliar de alguma forma a impossibilidade da noção de essência ser expressa
em termos modais com o fato desta noção estar submetida à uma noção de ordem
expressa em termos modais. Sendo assim, a solução mais óbvia seria abrir mão da
noção de ordem. Mas, isso seria desastroso para a argumentação de Fine porque
só lhe caberia argumentar, do ponto de vista intuitivo, que dada a natureza de
Sócrates, ele não poderia pertencer essencialmente ao conjunto {Sócrates} e nem
ser essencialmente diferente da Torre Eiffel.

Antes de fazer uso da noção de ordem, Fine argumentava que era inadequado
atribuir essencialmente a Sócrates a propriedade de pertencer ao conjunto {Sócrates}
e a propriedade de diferente da Torre Eiffel em função da sua natureza humana. Este
argumento é intuitivo na medida em que ele está condicionado à maneira pela qual
cada um entende o que é ser humano, isto é, a essência de humano. E os teóricos
modais deram conta do teste na medida em que Sócrates não deixa de ser o que
ele é se atribuirmos essencialmente a ele a propriedade de pertencer ao conjunto
{Sócrates} e a propriedade de ser diferente da Torre Eiffel. Sendo assim, a diferença
entre as duas caracterizações residia nas intuições de cada um em relação ao que faz
com que uma propriedade seja essencial. Ao fazer uso da ordem, Fine obtém duas
vantagens em relação aos teóricos modais.

A primeira é que dada a noção de ordem, segundo a qual, “[a]lgumas coisas,
então, são chamadas de prévias e posteriores (...) em relação à natureza e substância,
ou seja, aqueles que podem ser sem outras coisas, enquanto os outros não podem
ser sem eles”7, cabe agora aos teóricos modais explicar o seguinte: se for o caso
que, dada a natureza de Sócrates, é essencial que ele pertença ao conjunto unitário
{Sócrates} e é essencial que ele seja diferente da Torre Eiffel, então, de que forma
a existência de Sócrates depende da existência do {Sócrates} e da existência da
Torre Eiffel? Mesmo que apareça um teórico modal que justifique esta relação de
dependência existencial, desta vez, será muito mais difícil convencer alguém que não
partilha das suas intuições de que isto é plausível.

6Apresentamos este argumento no início da seção 4.2, trata-se do primeiro argumento que Fine
apresenta como motivação do seu ceticismo em relação à possibilidade da noção de essência ser
redutível à noção de necessidade.

7Aristóteles (1981, Metafísica (1019a1-4))
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A segunda é que, sem a noção de ordem, Fine teria que abrir mão da relativização
do critério aristotélico não-relacional para distinguir propriedades necessárias que
são essenciais para a natureza de um objeto daquelas propriedades necessárias que
são relevantes para a identificação de um objeto em relação a outros objetos. Desta
forma, Fine não incorre na mesma inadequação da caracterização modal da noção
de essência apontada nos exemplos (E1) e (E 1.1).

Fine indica a relação de Sócrates com os seus pais, como um exemplo da falha
do critério aristotélico, segundo o qual, uma propriedade essencial não é relacional
visto que “a essência de uma coisa é o que é dito a respeito dela mesma”8. Uma vez
que a relação de Sócrates com seus pais evidencia que certas propriedades essenciais
não-relacionais atribuídas a um objeto implicam em relações essenciais com outros
objetos e, consequentemente, tais relações com outros objetos geram propriedades
essenciais. A propriedade essencial de ter sido gerado a partir de reprodução sexuada
atribuída a Sócrates, em função da sua natureza humana, implica em uma relação
essencial entre Sócrates e seus pais, visto que a natureza individual ou o código
genético de Sócrates bem como a sua existência depende essencialmente da relação
com seus pais, Sophroniscus e Phaenarete. Portanto, Sócrates é essencialmente filho
de Phaenarete e Sophroniscus. Porém, é necessário e não-essencial que Phaenarete e
Sophroniscus sejam, respectivamente, mãe e pai de Sócrates visto que a existência e a
natureza individual de ambos independe da existência de Sócrates. Neste momento,
Fine faz uso da noção de ordem e diferencia de fato a caracterização definicional da
caracterização modal da noção de essência.

A noção de ordem permite que Fine faça esta importante distinção: Phaenarete
e Sophroniscus “podem ser sem” Sócrates, enquanto Sócrates não pode “ser sem
eles”. É esta mesma ordem que faz com em (E1), não seja essencial mas apenas
necessário que Sócrates pertença ao {Sócrates}, caso Sócrates exista porque nem a
essência e nem a existência de Sócrates dependem do conjunto unitário {Sócrates}.
O que ocorre é o inverso, a identidade e a existência do conjunto unitário {Sócrates}
dependem de Sócrates. Ou seja, Sócrates “pode ser sem” o conjunto unitário {Só-
crates}, enquanto o conjunto unitário {Sócrates} “não pode ser sem” Sócrates. Esta
relação de dependência também se aplica a (E 1.1), que parte do mesmo raciocínio
apresentado em (E1), e conclui que o número 2 pertence essencialmente ao {2}. A
partir da revisão da noção de ordem feita por Fine no artigo “Dependência Onto-
lógica”, devemos substituir a dependência ontológica existencial pela dependência
ontológica essencial. Assim, Fine evita os problemas mencionados acima.

A criação de um sistema lógico que desse conta da sensibilidade à fonte implícita
na noção de essência teve início também no ano de 1995 com a publicação de “Lógica

8Aristóteles (1981, Metafísica (1029b14), grifo nosso.)
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da Essência”9 . Em seguida, Fine publicou “Semântica para a Lógica da Essência”10

em 2000 e, por fim, o artigo “A Lógica Pura do Fundamento”11 em 2011.

Diante dos argumentos apresentados acima, reconhecemos que no artigo “Es-
sência e Modalidade” Fine aponta uma série de dificuldades para a caracterização
modal da noção de essência, porém, acreditamos que elas não são suficientes para
descartar tal caracterização. Principalmente, em função do fato de que a definição
real não fixa as condições necessárias para distinguirmos quais são as propriedades
relevantes para a identificação de um objeto. Porém, a caracterização definicional
da noção de essência é superior à caracterização modal por contar com uma noção
de ordem baseada na dependência ontológica.

Vimos a partir dos dilemas de Eutífro e Tostines que a noção de ordem é funda-
mental para conhecermos a natureza das coisas e evitarmos confusões geradas por
pseudo-dilemas. Fine nos mostra isso a partir dos exemplos (E1) e (E1.1). A noção
de ordem é fundamental para a argumentação de Fine, sobretudo, porque a partir
dela podemos entender melhor como os objetos se relacionam e a partir desta relação
entre eles entendemos melhor a natureza dos objetos. Pois, tomamos conhecimento
de outras propriedades essenciais ou necessárias dos objetos. Neste sentido, a carac-
terização definicional é superior porque explica algo a mais em relação à natureza de
Sócrates. É necessário que Sócrates pertença ao conjunto unitário {Sócrates}, mas
isso não é essencial na medida em que Sócrates não depende do conjunto unitário
{Sócrates} para ser o que ele é, consequentemente, não depende também dele para
existir, caso Sócrates exista. O mesmo não ocorre em relação ao conjunto unitário
{Sócrates}, pois ele depende de Sócrates para ser o que ele é, consequentemente,
depende também dele para existir caso {Sócrates} exista. Voltamos a apresentamos
os exemplos considerando, desta vez, a relação de dependência ontológica essencial
e existencial em função das nossas observações referentes ao artigo “Dependência
Ontológica”. Isso nos permite mostrar também que a opção pela dependência onto-
lógica essencial é mais adequada em função dela ser completamente independente de
qualquer fator existencial e, assim, Fine evita os problemas relativos ao condicional
existencial (B1) mencionados anteriormente.

Não temos condições de avaliar detalhadamente os avanços de Fine nos artigos
publicados depois do “Essência e Modalidade”. Esta será a nossa tarefa após a
apresentação deste trabalho.

9Cf. FINE, 1995c
10Cf. FINE, 2000
11Cf. FINE, 2001b
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