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RESUMO 

 

ALENCAR, Valdetonio Pereira de. Nominalismo e Teoria de Tropos: o estatuto das 

propriedades. Rio de Janeiro, 2015. 173 p.. Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação 

em Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Foi discutido, neste trabalho, o estatuto das propriedades a partir de um ponto de vista 

nominalista. Procurei responder, assim, à seguinte questão: como analisar propriedades sem 

postular universais? Analisei algumas teorias nominalistas desenvolvidas recentemente como 

resposta a essa questão. Em particular, foi defendido que a Teoria de Tropos Pura constitui a 

correta solução para o problema dos universais. No capítulo 2, defino o conceito de 

Nominalismo Ideal. Nos capítulos 3, 4 e 5, analiso três tipos de Nominalismo Tradicional 

(Nominalismo de Classe, Nominalismo de Semelhança e Nominalismo de Avestruz). Mostro 

por que o Nominalismo Tradicional não se adequa a essa definição e forneço uma análise 

crítica dessa posição. Argumento que, diferentemente do Nominalismo de Classe e do de 

Semelhança, a Teoria de Tropos Pura respeitaria todos os requerimentos da definição de 

Nominalismo Ideal. A Teoria de Tropos não precisa postular entidades abstratas para 

solucionar o problema das relações. Nem precisa postular entidades ad hoc (possibilia, por 

exemplo) para solucionar problemas postos pela análise do Nominalismo Tradicional. Mostro, 

além disso, como a Teoria de Tropos Pura pode responder, de maneira adequada, às críticas 

que desafiavam o Nominalismo Tradicional. No último capítulo, apresento algumas objeções 

contra a Teoria de Tropos Pura. Analiso os seguintes problemas: o problema das relações, o 

problema das propriedades de ordem superior, o problema do regresso e o problema dos 

particulares concretos. 

 

Palavras-chave: Nominalismo. Tropo. Propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

ALENCAR, Valdetonio Pereira de. Nominalism and trope theory: the status of properties. 

Rio de Janeiro, 2015. 173 p.. Doctoral Dissertation – Programa de Pós-graduação em Lógica e 

Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

The present work is an attempt to elucidate the status of properties from a nominalist 

point of view. If universal is not a fundamental ontological category, how to explain 

properties? I advocate that the Trope Theory is the correct answer to this question. In Chapter 

2, I define the concept of Ideal Nominalism. In chapters 3, 4 and 5, I discuss three types of 

Traditional Nominalism: Class Nominalism, Resemblance Nominalism and Ostrich 

Nominalism. I think the Traditional Nominalism doesn’t fit the definition of Ideal 

Nominalism. In addition, I provide a critical examination of the Traditional Nominalism. In 

chapter 6 and 7, I claim that the Trope Theory fits the definition of Ideal Nominalism. Trope 

Theory does not need to postulate abstract entities to solve the problem of relations. This 

theory also does not require to postulate ad hoc entities (possibilia, for example) to solve the 

problem of universals. In addition, I present how the Trope Theory can solve the classic 

criticism of nominalism. In chapter 8, I present some objections to the Trope Theory. I discuss 

the following issues: the problem of relations, the problem of higher-order properties, the 

problem of regress and the problem of concrete particulars. 

 

Key-words: Nominalism. Trope. Property.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO  ........................................................................................................ 8 

1.1 BACKGROUND  ..................................................................................................... 10 

1.2 O PROBLEMA  ....................................................................................................... 12 

1.3 OBJETIVOS E ESTRUTURA  ................................................................................ 14 

2 DEFINIÇÃO DE NOMINALISMO  ....................................................................... 18 

2.1 DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE NOMINALISMO  ........................................... 19 

2.2 DEFINIÇÃO CONTEMPORÂNEA DE NOMINALISMO  ................................... 23 

2.3 NAVALHA DE OCKHAM, DISTINÇÕES ONTOLÓGICAS E A 

DEFINIÇÃO DE NOMINALISMO  ............................................................................. 30 

2.3.1 A Navalha de Ockham  ....................................................................................... 33 

3 NOMINALISMO DE CLASSE  ............................................................................... 41 

3.1 NOMINALISMO DE CLASSE INGÊNUO  ........................................................... 41 

3.2 NOMINALISMO DE CLASSE DE QUINTON  .................................................... 44 

3.3 NOMINALISMO DE CLASSE DE LEWIS  .......................................................... 46 

3.3.1 Um problema acerca das relações  ..................................................................... 50 

3.4 NOMINALISMO DE CLASSE E O PRINCÍPIO DE ECONOMIA 

ONTOLÓGICA  ............................................................................................................. 52 

4 NOMINALISMO DE SEMELHANÇA  ................................................................. 56 

4.1 NOMINALISMO DE SEMELHANÇA DE PRICE  ............................................... 56 

4.1.1 H. H. Price: críticas ao Realismo e o Nominalismo de 

Semelhança  ................................................................................................................... 57 

4.1.2 Problemas com o Nominalismo de Price  .......................................................... 60 

4.1.2.1 Semelhança pode ser explanada através da categoria de 

universal?  ....................................................................................................................... 60 

4.1.2.2 Problemas com os paradigmas  .......................................................................... 62 

4.1.2.3 Semelhança é um universal? .............................................................................. 64 

4.1.3 Conclusão: paradigmas, semelhança e a Navalha de Ockham  ...................... 66 

4.2 NOMINALISMO DE SEMELHANÇA DE RODRIGUEZ-

PEREYRA  ..................................................................................................................... 67 

4.2.1 A formulação do problema dos universais  ....................................................... 69 

4.2.2 O Nominalismo de Semelhança e seus problemas  ........................................... 77 

4.2.2.1 Um problema com truthmakers  ......................................................................... 81 



4.2.2.2 O problema do regresso  ..................................................................................... 82 

4.2.3 Virtudes teóricas do Nominalismo de Semelhança  .......................................... 85 

4.2.4 Considerações Finais  .......................................................................................... 90 

5 NOMINALISMO DE AVESTRUZ  ........................................................................ 92 

5.1 O NOMINALISMO DE AVESTRUZ É UMA SOLUÇÃO PARA 

O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS? ........................................................................... 93 

5.2 PROBLEMA DO REGRESSO  ............................................................................... 96 

5.3 PROBLEMA DOS TRUTHMAKERS  ................................................................... 99 

5.4 O PROBLEMA DOS PARTICULARES E A SOLUÇÃO DO 

NOMINALISMO TRADICIONAL  .............................................................................. 102 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................. 108 

6 TROPOS ENQUANTO CATEGORIA ONTOLÓGICA 

FUNDAMENTAL  ........................................................................................................ 110 

6.1 O QUE É UM TROPO  ............................................................................................ 111 

6.2 TROPOS E CATEGORIAS ONTOLÓGICAS  ....................................................... 116 

6.2.1 Tropos existem?  .................................................................................................. 122 

7 TEORIA DE TROPOS E O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS  .......................... 128 

7.1 O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS NA PERSPECTIVA DA 

TEORIA DE TROPOS  .................................................................................................. 128 

7.1.1 Nominalismo e ontologia ad hoc  ........................................................................ 133 

7.2 NOMINALISMO DE TROPOS I: PROPRIEDADES 

CONSTRUÍDAS A PARTIR DE CLASSES DE TROPOS  ......................................... 136 

7.3 NOMINALISMO DE TROPOS II: PROPRIEDADES 

CONSTRUÍDAS A PARTIR DA SEMELHANÇA ENTRE TROPOS  ....................... 142 

8 PROBLEMAS COM A TEORIA DE TROPOS .................................................... 148 

8.1 RELAÇÕES  ............................................................................................................ 148 

8.2 LEIS NATURAIS E PROPRIEDADES DE SEGUNDA ORDEM  ....................... 153 

8.3 REGRESSO DA RELAÇÃO  .................................................................................. 157 

8.4 TEORIA DE TROPOS: SUBSTRATO VERSUS FEIXES  ................................... 160 

9 CONCLUSÃO  ........................................................................................................... 164  

   REFERÊNCIAS  ....................................................................................................... 169 



8 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O problema dos universais é considerado um problema ontológico, pois diz respeito a 

que tipos de entidades existem. Duas categorias são tradicionalmente indicadas como 

candidatas a categorias ontológicas fundamentais: particular e universal. Particulares são 

entidades com ocorrência única na natureza, que podem ser concretas ou abstratas. Universais 

são entidades que podem ser multiplamente instanciadas e, normalmente, consideradas 

abstratas. Especificamente, o problema dos universais consiste em saber se universais 

constituem entidades não redutíveis na constituição ontológica do mundo. Notoriamente, há 

duas respostas principais a esse problema: o Realismo e o Nominalismo. 

O Realismo consiste na tese de que universais são entidades não redutíveis em termos 

de constituição ontológica. Existem duas formas principais de Realismo: o platônico e o 

aristotélico. Segundo o Realismo platônico, universais possuem independência ontológica de 

suas instâncias particulares, pois podem existir independentemente dessas. O realista 

aristotélico defende que universais dependem ontologicamente de suas instâncias para 

existirem. Em ambos os tipos de Realismo, universais fornecem um fundamento para a 

objetividade do conhecimento. Quando se trata de conhecimento acerca do mundo, o exemplo 

mais evidente disso é o conhecimento científico. Qualquer teoria científica é constituída por 

leis. Uma lei científica envolve apenas termos gerais. Não há referência a particulares. Ora, se 

o realista estiver certo e, assim, universais existirem independente da mente humana, então 

uma lei natural poderia ser compreendida como uma relação entre universais. A objetividade 

de uma lei natural poderia ser derivada da objetividade dos universais. Se leis são objetivas, 

então o conhecimento científico é objetivo. 

Alguém que defenda que universais não fazem parte da constituição ontológica 

fundamental pode sustentar uma posição cética quanto à possibilidade do conhecimento. Mas 

essa não é a única opção. Algum filósofo nominalista que admita que universais não fazem 

parte da constituição ontológica fundamental pode tentar explanar a objetividade das nossas 

predicações sem recorrer a universais enquanto realidades subsistentes, mas provavelmente 

terá mais dificuldades.  

Existem, pois, várias formas de Nominalismo. Seja qual for a posição epistemológica 

do nominalista, sua postura caracteriza-se, de forma mais geral, pela defesa da tese de que 

universais não fazem parte da constituição ontológica fundamental. Universais são 

elimináveis através de particulares. 
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Armstrong (1978, p. 28) distingue, de um ponto de vista epistemológico, dois tipos de 

soluções para o problema dos universais: as objetivistas e as subjetivistas. Uma solução 

subjetivista para o problema dos universais caracteriza-se por explanar propriedades fazendo 

referência a sistemas de classificação do ser humano. Nesse caso, propriedades seriam meras 

projeções nossas. Armstrong identifica duas formas de Nominalismo subjetivista: o 

Nominalismo de Predicado e o Nominalismo de Conceito.  

Uma solução objetivista para o problema dos universais caracteriza-se por explanar as 

propriedades de um objeto sem nenhuma referência a classificações humanas, isto é, 

propriedades não seriam meras projeções humanas. Em geral, todo Realismo a respeito de 

universais constituiria uma solução objetivista para o problema, pois, se universais existem, 

então eles independem do representar humano. Além disso, há algumas soluções 

nominalistas, que são objetivistas:  

 O Nominalismo de Classe; 

 O Nominalismo de Semelhança; 

 O Nominalismo de Avestruz e 

 A Teoria de Tropos 

Nesta tese, analiso um aspecto do debate atual sobre o problema dos universais. Ao longo 

dessa introdução, construo um recorte metodológico, através de uma questão a que todo 

nominalista objetivista precisa responder.  

Gostaria de explicar o significado de ―debate atual‖ no escopo desta tese. É notório 

que o problema dos universais possui uma longa história. Por isso, penso ser necessário fazer 

uma delimitação histórica do tema. Escolhi tratar desse tema como ele se apresenta nos dias 

atuais. O debate atual desse problema inicia-se, provavelmente, com a publicação do livro A 

theory of universals (1978), de Armstrong. Neste livro, o autor defende um tipo de Realismo 

como correta solução para o problema dos universais. Outro aspecto importante dele consiste 

na interpretação crítica que ele faz de quase todas as formas de Nominalismo
1
. Ele retoma 

algumas críticas clássicas e elabora outras que tornariam a proprosta nominalista inviável. 

Soluções nominalistas formuladas posteriormente fizeram referência à crítica de Armstrong. 

Será que algum Nominalismo Objetivista está à altura do desafio proposto por esse autor? As 

teorias nominalistas tratadas neste trabalho referem-se, inevitavelmente, ao trabalho de 

Armstrong. 

                                                 
1
 Ele analisa as seguintes posições nominalistas: Nominalismo de Predicado, Nominalismo de Conceito, 

Nominalismo de Classe, Nominalismo Mereológico, Nominalismo de Semelhança, Nominalismo de Avestruz e 

a Teoria de Tropos. 
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1.1 BACKGROUND 

 

Armstrong (1978, p. xiii) reconhece haver duas linhas de argumentação na filosofia 

contemporânea a favor da existência de universais. O primeiro argumento é o do One over 

Many. Na experiência, parece que objetos distintos mostram-se como idênticos em natureza. 

Conclui-se que essa aparência não pode ser explanada sem postular universais. O segundo 

argumento é baseado na semântica dos termos gerais. Dados os termos gerais, precisamos 

postular universais como significado para esses termos. Armstrong rejeita esse segundo 

argumento. Nesse momento, ele pretende diferenciar questões de ontologia de questões de 

semântica. Devemos separar o problema dos universais do problema de fornecer uma 

semântica para os termos gerais
2
. Não discutirei até que ponto a reivindicação de Armstrong é 

correta. Pressuponho que essa separação de problemas é correta. Entretanto, podemos 

observar que o debate atual sobre o problema dos universais parece ter aceitado essa 

afirmação. Oliver (1996) e Martin & Heil (1999), por exemplo, defendem a independência da 

ontologia com relação a outras disciplinas. Campbell (1990, p.28) considera que o problema 

dos universais não é primariamente um problema semântico. 

Há outra pressuposição, nesse debate, importante para o meu trabalho. Armstrong 

acredita que toda solução para o problema dos universais pressupõe uma noção mínima de 

propriedade: 

 

There is a sense in which everybody agrees that particulars have properties and 

stand in relations to other particulars. The piece of paper before me is a particular. It 

is white, so it is a property. It rests upon a table, so it is related to another particular. 

Such gross facts are not, or should not be, in dispute between Nominalists and 

Realists. (ARMSTRONG, 1978, p. 11). 

 

Propriedade não é uma categoria ontológica no sentido dessa citação. Armstrong denomina 

essa noção de ―pré-analítica‖ (1978, p. 11). Toda solução para o problema dos universais 

precisaria analisar essa noção. Além disso, propriedades são objetivas, isto é, o fato de um 

objeto possuir uma propriedade independe de alguém conceber isso. O caráter objetivo dessa 

                                                 
2
 ―Ony if we first develop a satisfactory theory of universals can we expect to develop fruitfully the further topic 

of the semantics of general terms. Philosophers have all too often tried to proceed in the opposite way‖ 

(ARMSTRONG, 1978, p. xiv). 
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noção de propriedade torna-se manifesto quando Armstrong analisa as soluções subjetivistas
3
 

para o problema dos universais: o Nominalismo de Predicado e o Nominalismo de Conceito.  

O Nominalista de Predicado defende que o fato do objeto a possuir a propriedade F 

deve ser analisado da seguinte maneira: o predicado ―F‖ aplica-se a a. Armstrong (1978, pp. 

17-24; 1989, pp. 10-11) levanta várias críticas contra esse tipo de Nominalismo. Ele 

argumenta que um objeto ser branco independe do predicado ―branco‖ aplicar-se a esse 

objeto. Esse predicado poderia não existir e, ainda assim, o objeto em questão continuaria 

branco. Dessa forma, o nominalista de predicado não consegue analisar a noção de 

propriedade apenas em termos de predicados.  

O nominalista de conceito defende que o fato do objeto a possuir a propriedade F deve 

ser analisado da seguinte maneira: o conceito F aplica-se a a. Armstrong (1978, p. 27) levanta 

também várias críticas contra esse tipo de Nominalismo. Ele argumenta que o fato de um 

objeto ser branco independe do conceito de brancura existente na mente. Dessa forma, esse 

conceito poderia não existir e, ainda assim, o objeto em questão continuaria branco. A análise 

fornecida pelo nominalista de conceito é incompleta, pois não consegue explanar a noção 

intuitiva que temos de propriedade. Propriedades são objetivas, predicados e conceitos não. 

Que propriedades sejam objetivas constitui um pressuposto epistemológico deste trabalho.  

Soluções subjetivistas para o problema dos universais não parecem funcionar, pois não 

conseguem resgatar o caráter objetivo da noção de propriedade. Apesar de Armstrong 

acreditar que toda solução para aquele problema deva pressupor esta noção, talvez fosse 

possível formular uma solução subjetivista que não pressupusesse essa noção. Isso, contudo, 

não me interessa neste trabalho. Soluções que pressuponham a noção de propriedade tornam 

possível uma epistemologia objetiva. Se todas as propriedades fossem meras projeções 

humanas, então teríamos que aceitar um certo ceticismo quanto à possibilidade do 

conhecimento. No meu modo de ver, soluções objetivistas para o problema dos universais 

pressupõem uma noção de propriedade objetiva, isto é, propriedades independeriam do 

representar humano. Assim, apenas o Realismo e os tipos objetivistas de Nominalismo são 

reais candidatos a solucionar o problema dos universais.  

Muitos exemplos de propriedades serão utilizados ao longo desse trabalho. Não me 

comprometo, contudo, que esses exemplos sejam de propriedades efetivamente objetivas. É 

importante, por isso, diferenciar duas questões:  

                                                 
3
 Não é claro se algum filósofo já tenha defendido o Nominalismo de Predicado e o Nominalismo de Conceito da 

maneira como Armstrong apresenta essas posições. Analiso, de maneira breve, essas posições apenas para 

delimitar o meu objeto de estudo que são os nominalistas ojetivistas. Pressuponho, assim, um ponto de vista 

realista acerca do conhecimento humano. 
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1. Propriedades são objetivas? 

2. Quais propriedades são objetivas? 

Neste trabalho, pressuponho uma resposta afirmativa à questão 1. A questão 2 não constitui o 

foco desse trabalho
4
.  

 

1.2 O PROBLEMA 

 

Spade observa que o debate Realismo versus Nominalismo é marcado por problemas 

de ambos os lados: 

 

Nominalists have no special difficulty with metaphysics; their ontology is lean and 

trim. Their problem is in explaining how we can know the world is the way they say 

it is. By contrast, realists have no special difficulty with epistemology; if universals 

are real, they are available to provide a basis for general knowledge. Their problem 

is in explaining how the world can be the way they know it is. (SPADE, 1994, p. ix). 
 

Um dos principais problemas para o nominalista é epistemológico. Como conhecemos a 

realidade se tudo que existe é particular? Segundo uma interpretação de Platão, quando ele 

defendeu sua teoria das formas, ele atribuiu a essas uma função epistemológica central em seu 

sistema. Platão não estava interessado apenas em fazer um inventário ontológico do mundo. 

Ele queria garantir a objetividade do conhecimento. Para isso, foi preciso postular uma 

realidade não sensível, imutável e composta por formas (universais).  Por mais que 

nominalistas não queiram aceitar os universais platônicos em sua ontologia, é fato que os 

realistas têm uma forma simples de garantir a objetividade do conhecimento. Segundo Spade, 

o problema do realista é ontológico, pois, diferentemente de particulares concretos, universais 

não são percebidos, mas inferidos para explanar uma série de questões, como a possibilidade 

do conhecimento. O Nominalismo possui uma razoável ontologia, pois não postula universais. 

Aceitar que existem apenas particulares concretos parece ser atraente, pois temos contato 

causal com eles. Esse tipo de entidade constitui um bom candidato a entidade não redutível na 

constituição ontológica fundamental.  Por um lado, a realidade parece ser como o nominalista 

diz: existem apenas particulares concretos. Por outro lado, o nosso conhecimento da realidade 

parece indicar que o realista está certo: universais existem. Uma solução correta para o 

problema dos universais deveria preservar a ontologia nominalista e, através dessa ontologia, 

explanar propriedades. Essa hipótese será investigada neste trabalho 

                                                 
4
Armstrong, por exemplo, recorreu a um critério científico para responder a essa questão. 
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Portanto, um primeiro objetivo da minha tese é investigar a seguinte pergunta: como 

propriedades devem ser analisadas se universais não existem? Essa questão pressupõe a 

verdade de duas teses: 

1. A tese nominalista: universais não existem, isto é, universais não são categorias 

primitivas da constituição ontológica. 

2. Propriedades são objetivas. 

Assim, o meu primeiro objetivo principal é discutir qual forma de Nominalismo forneceria 

uma correta análise das propriedades. Além disso, como pressuponho que universais não 

existem, discuto o Realismo a respeito de universais apenas de forma secundária nesta tese. 

Como pressuponho uma noção objetiva de propriedade, não trato de soluções subjetivas para 

o problema dos universais. Meu foco, neste trabalho, são os nominalistas objetivistas. Todas 

as formas de Nominalismo Objetivista pressupõem uma noção pré-analítica de propriedade. 

Essa noção torna possível um ponto de vista objetivo acerca do conhecimento. Poderia 

reformular a minha questão inicial da seguinte maneira: o fato de um particular possuir uma 

determinada propriedade é mais bem analisado por qual espécie de Nominalismo? Assim, não 

constitui meu objetivo neste trabalho construir uma epistemologia. Meu interesse é mais 

restrito. Pretendo analisar qual solução nominalista adequa-se melhor à noção de propriedade.  

É possível classificar o Nominalismo Objetivista em dois tipos: o Nominalismo 

Tradicional e a Teoria de Tropos. Existem três tipos principais de Nominalismo tradicional: o 

Nominalismo de Classe, o Nominalismo de Semelhança e o Nominalismo de Avestruz. 

Denomino essas posições de ―tradicionais‖ por trabalharem com as categorias ontológicas 

clássicas de particular e universal. Nestas teorias, a categoria de universal é eliminada através 

da categoria tradicional de particular concreto. Apesar de admitirem apenas entidades 

particulares, algumas dessas formas de Nominalismo utilizam tipos de diferentes de 

particulares: particulares concretos e abstratos, por exemplo. Apesar de admitir apenas 

particulares em sua ontologia, o nominalista de tropos admite como categoria ontológica 

irredutível um tipo diferente de particular, que são os tropos. O segundo objetivo principal 

desta tese é apresentar a teoria de tropos e defendê-la como a melhor resposta para o problema 

supracitado.  

Há muitas formulações do problema dos universais na literatura. As principais são as 

seguintes: 

1. Existem universais? 

2. O particular a tem a propriedade F em virtude de que? Ou como a propriedade F deve ser 

analisada? 
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3. Como diferentes particulares podem ter a mesma propriedade? 

Ao longo deste trabalho, utilizo a formulação (2). Contudo, parece-me claro que qualquer 

solução para o problema dos universais terá que fornecer uma resposta adequada para as 

formulações acima. No capítulo 7, discuto detalhadamente a formulação do problema dos 

universais a partir da perspectiva da teoria de tropos. Além da formulação do problema, 

alguns filósofos propuseram estratégias sistemáticas para solucionar o problema dos 

universais. Há duas dessas estratégias que são utilizadas por teorias analisadas neste trabalho: 

a abordagem do comprometimento ontológico e a abordagem de truthmaking. Nos capítulos 4 

e 5, analiso essas estratégias. 

 

1.3 OBJETIVOS E ESTRUTURA 

 

O principal objetivo deste trabalho é: 

 Defender a Teoria de Tropos Pura como melhor solução para o problema dos universais.  

A fim de realizar esse objetivo, considero relevante o estabelecimento das seguintes etapas: 

 Articular uma definição de Nominalismo; 

 Fornecer uma análise crítica das diversas formas de Nominalismo Tradicional; 

 Discutir o conceito de categoria ontológica fundamental; 

 Comparar o Nominalismo Tradicional à Teoria de Tropos Pura. 

A realização desse objetivo (e dessas etapas) é construída através de sete capítulos.  No 

segundo capítulo, trato da definição de Nominalismo. Para isso, analiso duas definições dessa 

posição. Segundo a definição tradicional, Nominalismo é definido como a rejeição de 

universais. Segundo uma definição contemporânea, Nominalismo constitui a rejeição de 

entidades abstratas. Ainda que a primeira seja mais utilizada em Metafísica e a segunda em 

Filosofia da Matemática, tento mostrar que esta última também pode ser útil para o problema 

de analisar propriedades. Além disso, nesse capítulo, interpreto a Navalha de Ockham a partir 

da noção de entidade ad hoc. A partir dessas considerações, defini uma forma de 

Nominalismo que denominei de ―ideal‖, através de três requerimentos. O nominalista ideal 

rejeita entidades abstratas, entidades com múltipla localização espaço-temporal e entidades ad 

hoc. Essa definição é um dos pontos centrais deste trabalho. Analiso qual forma de 

Nominalismo melhor se adequa a essa definição. Além disso, nos capítulos 3, 4 e 5 forneço 

uma análise crítica do Nominalismo Tradicional. Analiso se essa posição fornece uma 
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resposta adequada ao problema de explicar propriedades. Especificamente, analiso os três 

tipos de Nominalismo Objetivista. 

No capítulo 3, analiso o Nominalismo de Classe. Essa é uma solução objetivista para o 

problema dos universais, pois classes possuem uma existência independente da mente 

humana. O fato de um particular a possuir uma propriedade F deve ser analisado como a 

sendo um elemento da classe dos F‘s. Analiso o Nominalismo de Classe de Quinton e o de 

Lewis. A principal diferença entre esses dois tipos de Nominalismo de Classe consiste no uso 

que Lewis faz de seu Realismo sobre mundos possíveis para tentar solucionar o problema dos 

universais. 

No capítulo 4, analiso o Nominalismo de Semelhança. Como todo Nominalismo, essa 

teoria rejeita a existência de universais enquanto entidades não redutíveis da correta 

constituição ontológica fundamental. O que o diferencia de outras formas de Nominalismo é a 

maneira como a nossa fala sobre propriedades é reduzida a uma fala sobre particulares. Para 

essa postura, o fato de um particular a possuir a propriedade F é analisado como a 

assemelhando-se aos F‘s. O Nominalismo de Semelhança é uma solução objetivista porque a 

semelhança entre diferentes particulares é um fato independente do representar humano. 

Existem dois tipos de Nominalismo de Semelhança: o aristocrático e o igualitário. O 

Nominalismo de Semelhança Aristocrático foi formulado por Price (1953). É denominado 

―aristocrático‖ devido à função atribuída aos paradigmas na formação de uma classe de 

semelhança. O fato de a ser F é analisado como a assemelhando-se aos paradigmas 

definidores da classe dos F‘s. Rodriguez-Pereyra (2002) discorda de Price, defendendo uma 

forma igualitária de Nominalismo de Semelhança. O fato do objeto a ser F é analisado como 

a assemelhando-se a todos os F‘s. A posição de Rodriguez-Pereyra pode ser chamada de 

―Nominalismo de Semelhança Igualitário‖, pois todos os objetos que possuem a propriedade 

F possuem o mesmo status. 

No capítulo 5, analiso o Nominalismo de Avestruz. Em certo sentido, essa postura não 

é uma solução para o problema dos universais, pois não pretende analisar a noção de 

propriedade. Esse nominalista a toma como primitiva. Originalmente, Quine teria defendido 

essa postura. Alguns filósofos seguiram a ideia desse autor na formulação dessa posição. 

Analiso, contudo, apenas a versão de Devitt, devido à sua influência. Diferentemente do 

Nominalismo de Classe e o de Semelhança, o Nominalismo de Avestruz constituiria um 

exemplo de Nominalismo Ideal. Apesar disso, analiso outros problemas nessa solução. 

A partir do capítulo 6, o meu trabalho é propositivo. Em vez de criticar pretensas 

soluções para o problema dos universais, defendo uma solução em particular, que é a Teoria 
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de Tropos Pura. A Teoria de Tropos admite a existência de propriedades, mas considera que 

propriedades são particulares, e não universais. Tropos são propriedades instanciadas. A 

ontologia clássica reconhece a categoria ontológica de propriedade instanciada desde o seu 

início, com Aristóteles. Essa categoria era reduzida à categoria de particular e a de universal. 

A teoria de tropos vai além de apenas reconhecer a categoria de propriedades instanciadas. 

Nessa teoria, essa categoria não é redutível a outras categorias, como particular e universal. 

Alguns teóricos de tropos defendem que precisamos apenas de tropos como categoria 

ontológica não redutível. Assim, os tropos seriam mais do que suficientes para preencher 

ontologicamente o mundo. Essa é, em linhas gerais, a Teoria de Tropos Pura. 

Apesar da teoria de tropos poder ser caracterizada de maneira geral, é fato que há 

diferenças internas entre os defensores dessa teoria. John Bacon (2011) classifica as teorias de 

tropos em três tipos. Ele utiliza como critério a forma como cada teoria trata as categorias 

ontológicas tradicionais de particular concreto e universal. O primeiro tipo é a Teoria de 

Tropos Pura ou Clássica. Segundo essa teoria, particulares concretos e universais são 

reduzidos a tropos. Stout, D. C. Williams e o próprio Campbell defenderam de formas 

diferentes essa redução. Os outros tipos de teorias de tropos aceitam particulares ou universais 

como primitivos. O segundo tipo de teoria de tropos é a que John Bacon (2011) chama de 

―kernel tropism‖. Além de tropos, essa teoria aceita a categoria de particular como não 

redutível. Essa teoria foi defendida por C. B. Martin e Peter Simons. Por último, há uma 

teoria de tropos, defendida por Cook Wilson, que aceita como entidades não redutíveis tropos 

e universais. Como meu interesse localiza-se em teorias nominalistas, essa última teoria de 

tropos não me interessa, pois aceita universais em sua ontologia. Com relação às outras duas 

teorias de tropos, a diferença entre elas não é tão relevante, à primeira vista, para o meu 

trabalho, pois elas discordam sobre o que é um particular concreto. Enquanto a Teoria de 

Tropos Pura explana particulares concretos como feixes de tropos, a teoria de tropos kernel 

discorda dessa teoria de feixes ao considerar que a categoria de particular não é redutível à 

categoria de tropo. O problema abordado na minha tese é um tópico do debate atual sobre 

universais. Assim, não pretendo discutir teorias de particulares
5
. Isso estaria fora do âmbito do 

meu trabalho. 

A parte propositiva deste trabalho está estruturada da seguinte maneira. No capítulo 6, 

discuto se tropos constituem uma categoria ontológica fundamental. Incialmente, apresento a 

teoria de tropos de uma maneira geral. Posteriormente, analiso o conceito de categoria 

                                                 
5 
Apesar disso, em algumas questões será importante analisar o problema dos particulares neste trabalho. 



17 

 

ontológica fundamental e, em seguida, apresento algumas razões para se aceitar tropos como 

categoria não eliminável.   

 No capítulo 7, discuto as duas principais teorias de tropos que pretendem solucionar o 

problema dos universais. Inicialmente, formulo o problema dos universais a partir da 

perspectiva da Teoria de Tropos. Posteriormente, discuto as soluções para esse problema. A 

teoria de Stout e D. Ehring podem ser denominadas ―Nominalismo de Classe de Tropos‖, pois 

universais são construídos através de classes de tropos. A unidade dessa classe é explanada 

como algo primitivo. D. C. Williams e K. Campbell não precisam postular outras entidades 

diferentes de tropos em sua tentativa de solucionar o problema dos universais. Eles defendem 

uma teoria que pode ser denominada ―Teoria de Tropos Pura‖. Universais são construídos a 

partir da semelhança entre tropos. Posteriormente, mostro como o Nominalismo de Tropos é 

superior ao Nominalismo Tradicional (em especial, ao Nominalismo de Classe e o de 

Semelhança). Em particular, mostro como o Nominalismo de Classe de Tropos é superior ao 

Nominalismo de Classe tradicional e que a Teoria de Tropos Pura é superior ao Nominalismo 

de Semelhança tradicional.  

Argumento que, diferentemente do Nominalismo de Classe e do de Semelhança, a 

Teoria de Tropos Pura respeitaria todos os requerimentos da definição de Nominalismo Ideal. 

A Teoria de Tropos não precisa postular classes para solucionar o problema das relações. 

Nem precisa postular entidades ad hoc para solucionar o problema da coextensionalidade, 

como faz o Nominalismo de Semelhança de Rodriguez-Pereyra. Além disso, a Teoria de 

Tropos Pura pode responder, de maneira adequada, às críticas que desafiavam o Nominalismo 

Tradicional. Defendo, por conseguinte, que a Teoria de Tropos Pura constitui a melhor forma 

de Nominalismo para solucionar o problema dos universais. 

No último capítulo, apresento e discuto algumas objeções contra a Teoria de Tropos 

Pura. Analiso os seguintes tópicos: 

 Como uma teoria de tropos deve analisar relações? 

 Como uma teoria de tropos deve analisar propriedades de ordem superior? 

 O problema do regresso; 

 Toda teoria de tropos precisa postular um substrato para analisar particulares concretos? 
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2 DEFINIÇÃO DE NOMINALISMO 

 

Neste capítulo, pretendo tratar de uma maneira geral do conceito de Nominalismo. Na 

Introdução, Nominalismo foi definido, de forma provisória, como a rejeição da existência de 

universais. Apesar de ser essa a definição padrão, entendo que ela possa ser discutida e 

refinada. Essa tarefa é importante, pois o âmbito deste trabalho está circunscrito às principais 

formas de Nominalismo. Assim, entender de forma mais precisa o que é o Nominalismo 

contribui para o rigor do trabalho. Ao analisar as diferentes formas de Nominalismo, teremos 

a definição desenvolvida neste capítulo como parâmetro de comparação para o restante do 

trabalho. 

Definições filosóficas apresentam diferenças para definições nas ciências. Ao 

contrário dessas, as definições na Filosofia concernem a conceitos que possuem uma longa 

história, pelo menos na maioria das vezes. O conceito de Nominalismo constitui um exemplo 

padrão disso. Essa postura tem sua gênese ainda no período da Filosofia Antiga, apesar de ter 

tido sua primeira formulação na filosofia medieval. Entendo que a História do conceito de 

Nominalismo deve, pelo menos parcialmente, ser resgatada por uma adequada definição desse 

conceito. É evidente que ao longo da história da filosofia, novas posturas nominalistas foram 

surgindo. Com isso, é possível que a definição original não possa ser completamente 

acomodada às novas posições. Nesse caso, surge um bom momento de revisar a definição. 

Isso não implica que não se possa utilizar uma definição de ―Nominalismo‖ de maneira 

completamente arbitrária. Isso é permitido. Mas a questão a se fazer, nesse caso, consiste em 

saber se seria uma definição útil, isto é, se através dela as posturas no debate sobre 

propriedades poderiam ser bem demarcadas. 

 Gonzalo Rodriguez-Pereyra afirma que a palavra ―Nominalismo‖ é ambígua na 

maneira que é usada na Filosofia anglo-saxão contemporânea (2011, p. 2). Em um sentido, 

Nominalismo constitui a rejeição de universais. Esse sentido tem sua origem no período 

medieval com a famosa querela dos universais formulada inicialmente por Porfírio. Em outro 

sentido, Nominalismo constitui a rejeição de entidades abstratas. Esse sentido é 

contemporâneo. Goodman e Quine (1947) utilizaram essa definição. Como universal e 

entidade abstrata são conceitos diferentes, então temos duas definições concorrentes para o 

termo ―nominalismo‖. Será que podemos afirmar qual definição é correta? Na literatura atual, 

a primeira definição é considerada padrão para o problema dos universais
6
. Entretanto, possui 

                                                 
6
 A segunda é considerada padrão para definir Nominalismo em Filosofia da Matemática. 
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problemas e limites. Mesmo a segunda definição sendo não ortodoxa, entendo que ela pode 

ser útil para uma melhor formulação do problema dos universais. Primeiro, analiso cada 

definição separadamente. Na última seção deste capítulo, apresento a definição que utilizo no 

restante da tese. 

 

2.1 DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE NOMINALISMO 

 

A definição tradicional tem sua formulação clássica no período medieval. O próprio 

problema dos universais começou a ser formulado de maneira explícita nesse período. 

Porfírio, em uma introdução às Categorias de Aristóteles, distingue três questões:  

(1) Universais são realidades subsistentes ou consistem apenas em conceitos mentais? 

(2) Se universais são realidades subsistentes, eles são corpóreos ou incorpóreos? 

(3) Se universais são incorpóreos, eles existem apenas nas coisas sensíveis 

dependendo das mesmas ou possuem uma existência separada? 

Mesmo não tendo a pretensão de resolver essas questões, Porfírio teve o mérito de 

construir uma maneira de entender o problema dos universais, que constituiu a base de 

discussão feita por filósofos medievais posteriores, começando com Boécio e perdurando até 

Ockham. Isso não quer dizer que posteriormente tratou-se do problema dos universais sem o 

esquema de Porfírio. Na verdade, na filosofia moderna, a temática dos universais perdeu a 

centralidade de antes. Isso não implica que os filósofos modernos não se posicionaram sobre 

essa questão, mas sim que o tratamento dos universais dado por eles é, por vezes, marginal e 

condicionado pelo resto do sistema desses filósofos – ao contrário do que acontecia com um 

filósofo medieval como Abelardo, para o qual o próprio problema dos universais constituía 

tema mais fundamental na Filosofia. Abelardo, aliás, introduziu no esquema de Porfírio uma 

quarta questão, que também se tornaria clássica: dado um termo universal, se os objetos 

particulares que se predicam desse termo fossem destruídos, esse termo universal ainda 

possuiria significado? 

A partir das questões postas por Porfírio, há duas posições extremas que se 

confrontam: Realismo e Nominalismo. Realismo constitui um ponto de vista formulado a 

partir de uma determinada interpretação de Platão. A tese central do Realismo sobre 

universais é a de que estes são entidades que possuem uma existência independente da mente 

humana. Nominalismo constitui uma posição heterogênea. Em um sentido amplo, 

Nominalismo consiste na negação de que universais sejam entidades que possuem uma 

existência independente da mente humana e da linguagem. É óbvio que esse tipo de 
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caracterização não demarca bem uma posição e, por isso, Nominalismo é uma postura 

heterogênea. Existe também um sentido mais estreito de Nominalismo que além de admitir 

que universais não sejam entidades, defende que universais são apenas flatus vocis, apenas 

uma emissão sonora sem significado. Essa posição parece ter sido defendida por Roscelino. 

Essa caracterização estreita de Nominalismo não me parece ser interessante, pois talvez 

apenas Roscelino fosse nominalista no sentido acima. Os grandes nominalistas medievais, 

como Abelardo e Ockham, não possuem teorias sobre universais compatíveis com a 

caracterização dada por Roscelino. A caracterização mais ampla também apresenta 

problemas. Como não existe uma única maneira de construir uma ontologia sem universais, 

talvez essa caracterização traga mais confusão ao debate. 

Rodriguez-Pereyra (2011, p. 2) observa que Nominalismo não pode ser definido 

apenas como a rejeição de universais (ou objetos abstratos no caso da segunda definição), 

pois, neste caso, posturas não nominalistas e até estranhas ao debate sobre universais seriam 

incluídas como nominalistas. Por exemplo, ao admitir que nada existe, o Niilismo rejeita 

universais. Se Nominalismo for definido apenas como a rejeição de universais, então um 

niilista seria um nominalista. A posição nominalista parece implicar que tudo que existe é 

particular (ou concreto no caso da segunda definição). Esse comentário é bastante pertinente, 

considerando a distinção ente particular e universal. Como defini na Introdução deste 

trabalho, particulares constituem ocorrências únicas na natureza, enquanto universais podem 

ser multiplamente instanciados em particulares. Assim, a relação de instanciação é uma 

maneira padrão de estabelecer essa distinção. Tome-se o seguinte esquema para a relação de 

instanciação: 

(1) U é instanciado por p  

Em (1), todas as entidades que substituem U são universais e todas as entidades que 

substituem p são particulares. O exemplo padrão de particulares são os objetos concretos: 

Sócrates, meu notebook, entre outros. Particulares abstratos também instanciariam universais. 

Por exemplo, se o conjunto A está contido no conjunto B, então o universal relacional x está 

contido em y é instanciado pelos conjuntos A e B. Segundo a primeira definição, ser 

nominalista implica admitir em sua ontologia apenas entidades que podem ser substitutas de p 

no esquema (1).  

Em grande parte da história do problema dos universais, é provável que a definição 

fosse adequada. Porém, talvez não seja adequada às posturas atuais. Normalmente a categoria 

ontológica de tropo é considerada um exemplo de particular, pois tropos não podem ser 

multiplamente instanciados. Como tropos não podem ser substitutos de U no esquema (1), 
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então tropos são particulares. O problema desse argumento é que tropos também não são 

substitutos de p no esquema (1). Tropos não são instâncias de universais. Através da categoria 

de tropo, podemos levantar a questão se a distinção entre particulares e universais é 

ontologicamente exaustiva. Além dos tropos, eventos constituem categorias que também não 

podem ser substitutas de U e p no esquema (1). Se teorias nominalistas podem ser construídas 

a partir de uma ontologia de eventos, então essa categoria também desafia (1). Se 

Nominalismo consiste em aceitar apenas particulares em sua ontologia e particulares são 

definidos pelo esquema (1), então essa definição não engloba todas as formas de 

Nominalismo. À primeira vista, teríamos que admitir a definição original: Nominalismo 

consiste na rejeição de universais. Contudo, o problema permanece. Essa definição também 

não é correta, pois posturas que não são classificáveis como nominalistas teriam que ser 

categorizadas como se fossem (Niilismo poderia ser considerado um exemplo disso). Talvez a 

solução desse problema não seja complexa. O problema dos universais é um problema 

ontológico. Qualquer solução para esse problema, inclusive a nominalista, apresentará uma 

ontologia, isto é, qualquer solução admitirá a existência de certas entidades que possuem uma 

independência da mente e da linguagem humana. Assim, segundo a definição clássica ser 

nominalista implica admitir a existência de uma ontologia não composta por universais. 

Outro aspecto que precisa ser explicado na definição tradicional concerne à motivação 

para a rejeição de universais. Por que uma ontologia sem universais seria melhor para um 

nominalista? Basicamente, existem duas formas de admitir universais em uma ontologia: 

Realismo ante rem e Realismo in re. Em ambas as formas de Realismo, universais são 

caracterizados como entidades ontologicamente não elimináveis, que podem ser 

multiplamente instanciadas. Realismo ante rem consiste em defender que universais existem 

independentemente de suas instâncias. Eles existiriam de forma pura e não perceptual. Essa 

doutrina é normalmente atribuída a Platão. Realismo in re consiste em admitir que universais 

existam apenas nos objetos que os instanciam. Se, em uma teoria ontológica, o único tipo de 

particular admitido forem os concretos e se essa teoria aceitar o Realismo in re, então, nessa 

teoria, universais são tão concretos quanto os particulares. Existem argumentos específicos 

contra cada tipo de Realismo. Quinton (1957, p.44), por exemplo, defende o que ele chama de 

―lei da realidade‖: uma coisa não pode estar em dois lugares separados ao mesmo tempo e 

duas coisas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa lei tem um caráter 

intuitivo e é válida no que diz respeito ao mundo macroscópico. Segundo ele, o Realismo in 

re não se adequa a essa lei da realidade. Como nesse tipo de Realismo todo universal está 

completamente presente em cada instância, então a mesma coisa poderia ocupar diferente 
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posições espaciais no mesmo intervalo temporal. O Realismo ante rem não sofreria desse 

problema, pois a instância de um universal não é idêntica ao universal puro. Um problema 

apresentado por esse tipo de Realismo concerne ao nosso acesso cognitivo dos universais. 

Universais estariam fora do mundo perceptual. Se universais não possuem uma localização 

espaço-temporal, então não podemos ter contato causal com eles. Como podemos conhecer 

algo com o qual não temos contato causal?  

Um argumento utilizado contra ambos os tipos de Realismo citados acima – e que 

parece ser a principal motivação nominalista para rejeitar universais – consiste na Navalha de 

Ockham. Na Filosofia e nas Ciências, é comum, por vezes, fazer uso de algum princípio de 

economia, seja teórico-conceitual, seja ontológico. No debate sobre o problema dos 

universais, a Navalha de Ockham
7
 é um princípio de economia ontológica. A formulação 

desse princípio pode ser sumarizada no seguinte lema: não se deve multiplicar entidades sem 

necessidade. Ao utilizar esse princípio, o nominalista acusa o Realismo de pressupor em sua 

ontologia entidades desnecessárias, como os universais. Nominalistas acreditam que o poder 

explanatório dos universais pode ser alcançado com uma ontologia sem universais. Esse 

argumento é utilizado por nominalistas contra ambas as formas de Realismo por introduzirem 

um tipo de entidade. No caso do Realismo ante rem, o problema é evidente, pois universais 

são entidades com existência independente de suas instâncias. Mesmo no caso do Realismo in 

re, ainda que universais sejam concretos, eles ainda são um tipo de entidade supostamente 

introduzido sem necessidade. Na última seção deste capítulo, trato detalhadamente da 

Navalha de Ockham. 

Nesta seção, interpretei a definição tradicional de Nominalismo. Segundo a mesma, 

ser nominalista implica admitir a existência de uma ontologia não composta por universais. 

Podemos, de maneira sumária, indicar as principais razões para a rejeição de universais
8
: 

1. O problema da múltipla instanciação dos universais no Realismo in re;  

                                                 
7
 Apesar de sua denominação, há quem argumente que a navalha de Ockham não teria sido originalmente 

formulada por Ockham (NOLAN, 1997, p.1). Isso não é relevante para minha discussão, pois utilizo a expressão 

―Navalha de Ockham‖ apenas como um nome. 
8
 Loux (2006, pp. 47-48) lista outras críticas de nominalistas contra universais que também poderiam ser 

consideradas motivação para a rejeição dessas entidades. Ele cita outros dois motivos: 1. Segundo alguns 

nominalistas, como Quine, não é possível fornecer uma explanação não circular da identidade de um universal; 

2. O problema do regresso vicioso infinito: para explanar universais, o realismo introduz a relação de 

instanciação. Como essa relação é um universal, ela também precisa ser explanada. Assim, temos o início do 

regresso vicioso infinito. Entendidos como motivação para rejeitar universais, considero que esses dois 

problemas não são tão importantes quanto os outros, na medida em que também afetam teorias nominalistas. O 

problema de falta de critério de identidade é algo que afeta até mesmo entidades concretas. Assim, não constitui 

uma razão suficiente para rejeitar universais. O problema do regresso também não está bem estabelecido. 

Discute-se, por exemplo, se a relação de instanciação é, de fato, um universal. Além disso, teorias nominalistas 

também são criticadas pelo problema do regresso. 
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2. O problema do acesso cognitivo aos universais no Realismo ante rem; 

3. O problema da Navalha de Ockham: toda forma de Realismo assume entidades 

desnecessariamente. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE NOMINALISMO CONTEMPORÂNEA  

 

Quine e Goodman (1947) definiram Nominalismo como a rejeição de entidades 

abstratas. Diferentemente da definição tradicional de Nominalismo, essa definição não possui 

uma longa história. Apesar disso, é uma distinção muito influente, principalmente, em 

Filosofia da Matemática. Pretendo analisar a adequação dessa definição para o Nominalismo 

em Metafísica. Meu interesse nessa definição encontra-se no fato da mesma introduzir uma 

distinção ontológica que me parece relevante para a compreensão do debate sobre universais, 

em especial, da posição nominalista, a saber, a distinção entre entidades concretas e entidades 

abstratas. Tratar da distinção entre entidades concretas e entidades abstratas é em si um 

problema filosófico. Apesar de ser uma importante distinção em diferentes áreas da Filosofia, 

essa distinção tem pouca relevância na Filosofia anterior ao século XX (ROSEN, 2012, p. 3).  

Lewis (1986, pp 81-86) discute a distinção entre entidades concretas e abstratas. Ao 

elaborar o seu Realismo Modal, Lewis pensa que os mundos possíveis seriam etiquetados 

como ―entidades concretas‖, pois eles seriam tão reais quanto o mundo atual. No entanto, ele 

não acredita que seja tão simples assim, pois essa distinção não estaria tão bem estabelecida. 

Talvez não haja critérios necessários e suficientes para discernir esses tipos de entidades. Ele 

analisa quatro maneiras de como essa distinção pode ser elaborada: a maneira do exemplo, a 

maneira da fusão, a maneira da negação e a maneira da abstração. 

A primeira maneira que Lewis analisa é a do exemplo. A estratégia da maneira do 

exemplo consiste em listar os exemplos paradigmáticos de entidades concretas e de abstratas. 

Espera-se que a distinção em questão apareça nesse procedimento. Entidades concretas são 

coisas semelhantes a cachorros, planetas e prótons. Exemplos paradigmáticos de entidades 

abstratas são números. Lewis considera que esse não é um caminho correto. Os exemplos 

paradigmáticos, por vezes, estão envoltos em problemas. Números, por exemplo, não 

possuem uma explicação não controversa. Números seriam classes puras, universais 

estruturais ou mesmo outra solução disponível na filosofia da matemática? A rigor, seria 

possível definir números como sendo aquelas marcas sensíveis no papel no momento da 

realização de uma prova matemática. De acordo com essa definição, números seriam 

entidades concretas, pois objetos sensíveis são concretos. 
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Essa estratégia de caracterização da distinção é aceitável quando uma distinção é 

primitiva e, portanto, não analisável. Segundo Rosen (2014, p. 14-15), a distinção entre 

entidades abstratas e entidades concretas é importante porque a classe dos objetos abstratos 

levanta certos problemas em Epistemologia e Filosofia da Matemática. Por exemplo, se a 

teoria causal do conhecimento é correta, não fica claro como nós podemos conhecer entidades 

abstratas. Parece mais intuitivo que objetos abstratos levantam esses problemas porque eles 

possuem determinadas características e que, portanto, existe algo que caracteriza entidades 

abstratas e isso ocasiona o surgimento desses problemas. Considerar essa distinção como 

primitiva parece tornar o surgimento desses problemas com as entidades abstratas algo 

mágico. Assim, talvez seja mais frutífero tentar caracterizar essa distinção do que tomá-la 

como primitiva. 

A maneira da fusão consiste em identificar a distinção entre entidades concretas e 

abstratas com outra distinção metafísica, como a distinção entre indivíduos e conjuntos ou a 

distinção entre particulares e universais. A justificação dessa maneira de proceder consiste em 

apelar para uma maior familiaridade que teríamos com essas distinções em relação à distinção 

entre entidades concretas e entidades abstratas. Quine utilizaria ―entidade abstrata‖ e 

―universal‖ de maneira intercambiável (ROSEN, 2014, p.15) e constituiria, assim, um 

exemplo de filósofo que estabeleceria a distinção entre entidades concretas e entidades 

abstratas pela maneira da fusão
9
.  Lewis acredita que a maneira da fusão apenas corrobora a 

sua tese de que essa distinção não está bem fundada, pois ela é explanada utilizando-se outra 

distinção metafísica bem estabelecida. Nesse caso, Lewis não teria problema em admitir que 

seus mundos possíveis sejam concretos se por concreto entende-se o mesmo que algo 

particular ou individual. 

Apesar dessa maneira de estabelecer a distinção entre entidades abstratas e concretas 

não ser muito comum, é interessante observar seus problemas. Não é possível criticar a 

maneira da fusão recorrendo a uma definição de entidade abstrata e de entidade concreta, pois 

a intensão ou sentido desses conceitos é justamente o que está em questão. Podemos, contudo, 

apontar o que na literatura normalmente é indicado como sendo um exemplo de objeto 

abstrato e de objeto concreto. A partir disso, podemos estabelecer se a intensão desses 

conceitos pode ser identificada com outros conceitos metafísicos. Tome-se a distinção entre 

particulares e universais. Essa distinção é estabelecida utilizando a relação de instanciação. 

                                                 
9
 Por considerar os termos ―universal‖ e ―entidade abstrata‖ intercambiáveis, a definição de Nominalismo como 

a rejeição de entidades abstratas foi interpretada tanto como uma definição de uma postura em Filosofia da 

Matemática, quanto uma postura em Ontologia. 
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Universais podem ser multiplamente instanciados, particulares não. Se identificarmos a 

distinção entre entidades concretas e abstratas com a distinção entre entidades particulares e 

entidades universais, afirmaremos que entidades abstratas podem ser multiplamente 

instanciadas, entidades concretas não. Um exemplo paradigmático de entidade abstrata são as 

classes. Classes, entretanto, não podem ser multiplamente instanciadas. Classes são 

particulares. Apesar de universais serem, normalmente, considerados abstratos, essa não é a 

única posição. No Realismo in re, universais são concretos porque existem apenas nos 

particulares concretos. Claramente, existe um sentido intuitivo ou pré-analítico de entidade 

concreta e de entidade abstrata. Infelizmente, a maneira da fusão não consegue analisar 

corretamente esse sentido. 

A terceira forma de realizar a distinção entre entidades concretas é por abstração. Lewis 

(1986, p. 85) afirma ser essa a maneira mais correta, do ponto de vista histórico, de 

caracterizar essa distinção. De fato, princípios de abstração foram utilizados por diferentes 

filósofos em diferentes épocas. Boécio (SPADE, pp. 23-24) e Abelardo (SPADE, pp. 47-48) 

utilizaram um princípio de abstração. Da maneira como eles usaram e segundo uma longa 

tradição (ROSEN, 2014, p. 15), abstração consiste em uma capacidade que temos de isolar 

um aspecto da realidade que nos é apresentada.  Nada nessa tradição requer que ideias 

formadas nessa maneira representem ou correspondam a um tipo distinto de objeto (ROSEN, 

2014, p. 16). Para Boécio e Abelardo, por exemplo, formamos ideias de universais por 

abstração, mas essas ideias não correspondem a nenhum objeto específico. A realidade é 

composta apenas de particulares. Contudo, um Realista ante rem poderia defender que o 

princípio de abstração é importante para mostrar como podemos conhecer universais mesmo 

sem ter contato epistemológico imediato com os mesmos. A distinção entre entidades 

abstratas e entidades concretas poderia ser estabelecida por meio do princípio de abstração. 

Diferentemente das entidades concretas, entidades abstratas podem ser a referência de uma 

ideia formada através do princípio de abstração. 

Um problema desse critério é que ele não é suficiente. Ele apenas fornece uma 

condição necessária para algo ser uma entidade. Se algo pode ser a referência de uma ideia 

formada por abstração, então temos uma entidade abstrata. Campbell (1981, pp. 477-478) 

acredita que tropos chegam a nossa mente por um ato de abstração. No entanto, tropos não 

são considerados entidades abstratas na literatura atual. Se considerarmos que particulares 

concretos consistem, segundo o teórico de tropos clássico, em uma coleção de tropos co-

presentes, não parece ser intuitivo supor que uma coleção de objetos abstratos conseguisse 

formar uma entidade concreta. Além disso, tropos parecem possuir características que são 
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normalmente atribuídas a particulares concretos, como serem ocorrências únicas na natureza 

no tempo e espaço e serem objetos dados na percepção. Rosen (2014, p. 18) considera que a 

maneira da abstração não permite caracterizar classes puras
10

 como objetos abstratos. Não 

parece que estabelecemos classes puras através de uma comparação entre objetos para formar 

uma ideia de classe, como a classe vazia. 

Há também outro problema com esse critério, que concerne ao seu caráter extrínseco. 

Tome-se a distinção entre entidades particulares e universais. Uma forma de diferenciar 

universais de particulares seria através dos tipos de termos da lógica padrão. Enquanto 

universais podem ser a referência de termos predicativos, particulares podem ser a referência 

de termos singulares. Apesar de ter encontrado uma maneira de diferenciar particulares de 

universais, não utilizaríamos esse critério para definir o que é um particular ou o que é um 

universal. A distinção entre particulares e universais é ontológica. Não parece ser essencial 

para a identidade de um particular que ele possa ser nomeado. É uma característica extrínseca 

à noção de particular. Situação semelhante acontece com a distinção entre entidades abstratas 

e entidades concretas. Uma entidade é abstrata se pode ser a referência de uma ideia formada 

por abstração. Como abstração é um processo mental, implicitamente essa definição envolve 

referência a seres humanos (e outros seres vivos que possam formar ideias abstratas). Assim, 

a propriedade definidora de entidade abstrata é relacional. Essa propriedade parece ser 

extrínseca à noção de entidade abstrata. Uma entidade abstrata parece possuir características 

que tornam possível que ela seja uma referência de uma ideia formada por abstração. Nesse 

aspecto, deveríamos procurar estabelecer a distinção entre entidades concretas e abstratas de 

outra maneira. Quando soubéssemos quais características definem entidades concretas e 

abstratas, a distinção em questão estaria estabelecida.  

A última forma analisada de estabelecer a distinção entre entidades abstratas e 

concretas é a maneira da negação. Um objeto é abstrato se e somente se não possui 

localização espaço-temporal e não possuir eficácia causal. Um objeto é concreto se e somente 

se não for abstrato. Como há dois critérios para que um objeto seja abstrato, vamos analisá-los 

separadamente. 

É fato que objetos abstratos paradigmáticos, como objetos matemáticos, não possuem 

localização espaço-temporal. Há dois tipos de objetos que talvez levantem dúvidas sobre esse 

critério ser capaz de marcar a distinção entre entidades concretas e abstratas. O primeiro tipo é 

citado por Lewis (1986, p. 83): as classes não puras. Segundo ele, a classe dos objetos sobre a 

                                                 
10

 Classes puras são classes construídas sem o uso de objetos externos (ENDERTON, 1977, p. 9). 
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minha mesa parece ter uma localização, a saber, a mesma dos objetos sobre minha mesa. A 

rigor, Lewis não apresenta um argumento, ele apela para uma intuição. Mas ela é correta? Um 

problema é que essa intuição parece contradizer outras. Se um objeto possui uma posição 

espaço-temporal, então ele pode ser percebido. Percebo os objetos sobre a minha mesa, mas 

não é claro se percebo a classe formada pelos mesmos. Tome-se a classe dos objetos sobre a 

minha mesa A={a,b,c}. Tomem-se, então, as seguintes classes: B={{a},b,c}, C={a,{b.c}}. A, 

B e C ocupam a mesma porção espaço-temporal. Apesar disso, não podemos percebê-las 

como entidades distintas. Além disso, é válido para objetos macroscópicos que dois objetos 

distintos não podem ocupar a mesma porção espaço-temporal. Outro problema consiste no 

fato de que as classes puras não possuiriam localização espaço-temporal. A princípio, isso não 

seria um problema porque estaríamos apenas distinguindo dois tipos de classes: classes com 

localização espaço-temporal (não puras) e classes sem localização espaço-temporal (puras). 

Nesse caso, se, de fato, classes não puras tivessem localização espaço-temporal, então não 

seria absurdo considerar que existem dois tipos de classes as concretas (não puras) e as 

abstratas (puras). Essa seria uma maneira razoável de preservar a definição de entidade 

abstrata em questão. 

Rosen (2014, p. 9) cita outro tipo de entidade que poderia desafiar a maneira da 

abstração de estabelecer a distinção entre entidades abstratas e concretas. O jogo de xadrez 

parece ser uma entidade abstrata, mas ele foi inventado há centenas de anos provavelmente na 

Índia. Isso aponta que talvez esse jogo possua uma localização espaço-temporal. 

Ao longo desse capítulo, um trabalho de pesquisa da definição de Nominalismo está 

sendo feito. Para isso, algumas distinções ontológicas foram levantadas. Entendo que por 

conta do problema levantado pelo exemplo de Rosen, faz-se necessário introduzir novas 

distinções. Um critério para se caracterizar uma nova distinção seria o seu grau de 

independência ontológica com relação ao ser humano. A princípio, poderíamos dividir as 

entidades em dois tipos: entidades mentais (subjetivas) e entidades não mentais. Entidades 

mentais teriam total dependência ontológica em relação ao ser humano. Esse tipo de entidade 

possui um portador. Entidades não mentais não possuem um portador, pois não dependem 

ontologicamente de um ser humano específico. Entidades mentais são particulares, mas são 

concretas ou abstratas? Isso vai depender de sua filosofia da mente. Se você acreditar que 

entidades mentais são elimináveis utilizando-se entidades da biologia, então entidades mentais 

são concretas, pois entidades mentais possuiriam localização espaço-causal e eficácia causal. 

Se você defender algum tipo de dualismo, então é provável que você defenda que entidades 
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mentais são abstratas
11

, pois entidades mentais não possuiriam nem localização espaço-causal, 

nem eficácia causal. 

Segundo o critério de grau de independência ontológica com relação ao ser humano, 

entidades não mentais poderiam ser divididas em dois tipos: entidades intersubjetivas 

(artefatos culturais) e entidades objetivas. Diferentemente de entidades mentais, artefatos 

culturais não dependem ontologicamente de um ser humano específico. Eles não possuem um 

portador. Apesar disso, artefatos culturais dependem ontologicamente de uma determinada 

cultura. Mesa, poder, cultura, jogo de xadrez, futebol, casamento, Dom Casmurro e câmera 

digital são exemplos de produtos da cultura, isto é, são artefatos culturais. Entidades objetivas 

possuiriam o grau máximo de independência ontológica em relação aos seres humanos. 

Entidades objetivas seriam entidades naturalmente construídas, independendo, portanto, da 

existência de qualquer ser humano para existir. Esse tipo de entidade não parece trazer 

problema para o critério de não localização espaço-temporal para definir entidades abstratas. 

À primeira vista, artefatos culturais constituem, por vezes, um problema. Estado, casamento e 

futebol surgiram culturalmente em um determinado tempo, mas não ocupam um determinado 

espaço. Essas entidades são abstratas ou concretas? Uma resposta seria defender que artefatos 

culturais são entidades complexas, possuindo elementos concretos e, por vezes, elementos 

abstratos. O jogo de xadrez, por exemplo, possui elementos concretos como o tabuleiro, as 

peças, o relógio e a pressuposição de dois jogadores. Mas, claro, é possível jogar diferentes 

jogos com aquelas peças (damas, por exemplo). Um jogo de xadrez é definido por suas regras. 

Em geral, as regras do xadrez poderiam ser entendidas como concretas, pois a movimentação 

das peças poderia ser definida espacialmente com referência ao tabuleiro. Alguns defendem 

que um jogo de xadrez poderia ser descrito de maneira semelhante a um objeto matemático. 

Se objetos matemáticos forem abstratos, então um jogo de xadrez teria um elemento abstrato. 

Ainda assim, o jogo continuaria a ter elementos concretos.  

Na Introdução desse trabalho, utilizei a noção de propriedade formulada por 

Armstrong. A principal característica dessa noção intuitiva de Armstrong é sua objetividade, 

entendida no mesmo sentido acima de uma entidade ser objetiva. Como uma solução para o 

problema dos universais pretende analisar corretamente essa noção, neste trabalho não 

pretendo tratar de entidades intersubjetivas, nem de entidades subjetivas. Essas duas maneiras 

de existir merecem um tratamento específico e, não apenas derivado de uma ontologia geral. 

Catalogar entidades mentais ou subjetivas como abstratas ou concretas dependerá da filosofia 
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 No caso do dualismo de propriedade, afirmar se entidades mentais são concretas ou abstratas, vai depender da 

concepção de propriedades em questão. 
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da mente defendida e não há qualquer prejuízo para a distinção. O tratamento de entidades 

intersubjetivas também tem seu próprio campo na ontologia das instituições sociais e na 

filosofia da ciência social. Devido ao caráter complexo das entidades intersubjetivas, talvez a 

distinção entre entidades concretas e entidades abstratas não tenha sequer relevância no 

tratamento dessas entidades. 

O segundo critério para definir entidade abstrata segundo a maneira da abstração é a 

ineficácia causal. Entidades concretas são capazes de entrar em relações causais. O critério de 

eficácia causal é menos sujeito a dúvidas do que o critério de localização espaço temporal. 

Números e objetos matemáticos, em geral, não parecem possuir poderes causais. Mesmo se 

classes impuras possuírem uma localização espaço temporal, elas não possuem nenhum poder 

causal distinto da soma dos poderes causais do objeto utilizados na construção dessa classe. 

Por exemplo, a classe dos objetos em cima da minha mesa é distinta dos objetos tomados 

juntos (a fusão mereológica dos mesmos). Apesar disso, o poder casual da classe (se há poder 

causal) não é maior do que a fusão dos objetos.  

Rodriguez-Pereyra (2014, p. 5) considera que diferenciar entidades concretas de 

abstratas através da maneira da negação pode levantar alguns problemas. Segundo ele, uma 

caracterização meramente negativa, talvez não seja uma caracterização adequada de um 

objeto. Não temos, assim, uma caracterização do que sejam entidades abstratas. De fato, 

sabermos o que uma coisa não é não implica que sabemos o que ela é. Ele considera que esse 

não é um problema relevante para o nominalista. A questão do nominalista é rejeitar entidades 

abstratas. Não parece importante caracterizar esse tipo de entidade de maneira positiva. 

Portanto, adotarei a definição negativa de abstração como critério para diferenciar 

entidades abstratas de entidades concretas. Assim, Nominalismo, segundo essa definição, 

seria a rejeição da existência de entidades sem localização espaço-temporal se e somente se 

essas entidades não possuem eficácia causal. 

Tendo em mãos uma distinção razoável entre entidades concretas e entidades 

abstratas, podemos entender a motivação nominalista para rejeitar essas entidades. Nesse 

momento, podemos comparar as duas definições de Nominalismo no que concerne à 

motivação para rejeitar universais. Analisamos três motivos para rejeitar universais:  

1. O problema da múltipla instanciação dos universais no Realismo in re.  

2. O problema do acesso cognitivo aos universais no Realismo ante rem. 

3. O problema da Navalha de Ockham: toda forma de Realismo assume entidades 

desnecessariamente. 
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O problema (1) é específico do Realismo in re. Como não se segue da definição de entidade 

abstrata que toda entidade abstrata é universal, esse problema não afeta uma entidade apenas 

pelo fato de ela ser abstrata. Analisemos os outros dois motivos. Como entidades abstratas 

não possuem uma localização espaço-temporal e não possuem eficácia causal, então parece 

ser um problema explanar como nós temos um acesso cognitivo a entidades abstratas. Em 

parte, é por haver esse problema que não podemos fornecer uma definição positiva do que 

seja uma entidade de tipo abstrata. Existem primariamente dois tipos de universais: in re e 

ante rem. Em certo aspecto, universais in re não sofrem do problema do acesso cognitivo, 

pois eles são tão concretos quanto particulares concretos. Universais ante rem sofrem desse 

problema basicamente por serem entidades abstratas. Encontramos pelo menos um aspecto 

em comum na rejeição de universais e de entidades abstratas. Isso indica que é possível 

estabelecer uma ligação entre as duas definições. Por último, analisemos a motivação (3). A 

navalha de Ockham também é uma motivação para rejeitar entidades abstratas. O nominalista, 

em geral, considera que, assim como universais, entidades abstratas são introduzidas 

desnecessariamente. Todo trabalho teórico realizado por entidades abstratas poderia ser feito 

apenas por entidades concretas. Assim, em ambas as definições de Nominalismo, a Navalha 

de Ockham constitui uma motivação para a rejeição de universais e/ou entidades abstratas. 

Analiso detalhadamente a Navalha de Ockham na próxima seção. 

 

2.3 NAVALHA DE OCKHAM, DISTINÇÕES ONTOLÓGICAS E A DEFINIÇÃO DE 

NOMINALISMO 

 

Nesta seção, comparo as duas definições delineadas ao longo desse capítulo. Além 

disso, mostro como a Navalha de Ockham ajuda a entender a definição de Nominalismo. E 

introduzo mais uma distinção ontológica que será importante para o debate sobre universais.  

Podemos, então, comparar as duas definições: 

(1) A definição clássica de Nominalismo: defender uma ontologia não composta por 

universais. 

(2) A definição contemporânea de Nominalismo: defender uma ontologia que rejeite a 

existência de entidades sem localização espaço-temporal e sem eficácia causal 

Existe uma definição melhor de Nominalismo? Qual o critério para escolher uma definição? 

Há outra definição melhor do que ambas? Definições são tomadas, normalmente, como 

estipulações. Definições são úteis, talvez mais adequadas. Quando se discute a natureza dos 

objetos matemáticos, surgem duas posturas extremas: Nominalismo e Platonismo. Nessa 
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disputa, a definição (2) é adequada. Nominalismo em Filosofia da Matemática rejeita a 

concepção de que objetos matemáticos são não mentais e não sensíveis, pois, nesse caso, 

objetos matemáticos seriam entidades abstratas, isto é, sem localização espaço-temporal e sem 

eficácia causal. A definição (2) é adequada para caracterizar o Nominalismo em Filosofia da 

Matemática. Além de caracterizar Nominalismo, essa definição aponta de maneira correta a 

motivação principal de sua rejeição da concepção platônica de Matemática. 

Entretanto, esta tese não trata de Filosofia da Matemática. Não tem por objetivo 

analisar argumentos contra o Platonismo na Matemática. Como apontei na Introdução um dos 

objetivos centrais deste trabalho é analisar, de um ponto de vista nominalista, o fato intuitivo 

de que objetos possuem propriedades. Temos, portanto, que analisar se a definição (2) é 

adequada para lidar com esse problema. Essa definição não é muito adequada historicamente. 

O Realismo in re seria considerado uma espécie de Nominalismo de acordo com a definição 

(2), pois a ontologia do Realismo in re seria composta apenas de entidades com localização 

espaço-temporal e com eficácia causal. Do lado nominalista, temos um exemplo semelhante. 

O Nominalista postula, às vezes, em sua ontologia classes pra solucionar o problema das 

propriedades. Como normalmente classes são consideradas entidades abstratas, o 

Nominalismo de Classe admitiria entidades sem localização espaço-temporal e sem eficácia 

causal em sua ontologia. Pela definição (2), o Nominalismo de Classe seria um tipo de 

Realismo. A falta de adequação histórica dessa definição não me parece o suficiente para 

rejeitá-la. Um conceito pode ser definido no início da discussão de um problema, mas o 

surgimento de novas posturas pode implicar na revisão do conceito. Por que não devemos 

revisar a definição de conceito de Nominalismo através da definição (2) e aceitar que o 

Realismo in re é um tipo de Nominalismo e o Nominalismo de Classe é um tipo de Realismo? 

Essa talvez não seja uma forma correta de proceder porque existem razões sistemáticas. Se 

você persiste apenas na superfície das definições acima, essa seria uma forma bem atrativa de 

proceder. Em certo aspecto, a definição (2) é melhor do que (1). Em (2) não apenas se enuncia 

que a posição nominalista rejeita determinadas entidades. Nela, a motivação dessa rejeição 

encontra-se de maneira clara. Como entidades abstratas não possuem localização espaço-

temporal nem possuem eficácia causal, nosso acesso cognitivo a elas permanece misterioso. O 

mesmo não ocorre na definição (1). Nominalistas, de acordo com essa definição, devem 

rejeitar universais. Mas por quê? Isso não está claro na própria definição. Estabeleceu-se que 

existem três razões principais para a rejeição de universais: o problema da múltipla 

instanciação dos universais, o problema do acesso cognitivo e questões levantadas pela 

Navalha de Ockham. Quando comparamos a motivação por trás de cada uma das definições 
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de Nominalismo, encontramos a definição (1) mais adequada. Historicamente, a rejeição de 

universais não ocorre apenas pelo problema do acesso cognitivo. Nominalistas tradicionais 

consideram que a própria noção de universal, como entidade que pode ser multiplamente 

instanciada, pode ser alvo de problemas. Considero que uma definição de Nominalismo 

adequada deva resgatar as motivações de se preferir uma ontologia formada apenas por 

entidades particulares. Nesse aspecto, em se tratando do problema das propriedades, 

considero que a definição (1) é mais adequada. 

A definição (2), contudo, pode ser útil para a compreensão do debate sobre universais. 

A distinção entre entidades abstratas e entidades concretas é importante. Diferentes formas de 

Nominalismo apresentam, por vezes, ontologias distintas. O Nominalismo de Classe, por 

exemplo, possui apenas particulares em sua ontologia, mas, ainda assim, admite dois tipos de 

entidades: particulares concretos e classes (particulares abstratos). Haverá algum problema 

para o nominalista introduzir classes para explanar o problema das propriedades? A própria 

formulação de questões como essa pressupõe a distinção entre entidades abstratas e entidades 

concretas. 

Mesmo preferindo a definição (1), parece claro que, no momento, essa definição 

possui problemas. Defender que Nominalismo consiste em formular uma ontologia sem 

entidades universais parece muito vago para caracterizar uma posição tão complexa e com 

tantas variantes. Pretendo refinar essa definição para poder utilizá-la ao longo deste trabalho. 

Uma primeira maneira de reformular a definição (1) é tomar a definição (2) como exemplo. 

(1) A definição clássica de Nominalismo: defender uma ontologia não composta por 

universais. 

(1)* Nominalismo consiste em defender uma determinada ontologia sem entidades que 

violem a lei da realidade de Quinton, sem entidades que não possuem localização 

espaço-temporal, nem eficácia causal e sem entidades desnecessárias. 

O objetivo de utilizar uma definição como (1)* é resgatar a motivação para estabelecer a 

posição nominalista. Infelizmente, a definição (1) e (1)* não são equivalentes. Tome-se o 

Nominalismo de Classe. Segundo a definição (1), esse Nominalismo é, de fato, categorizado 

como uma teoria nominalista. Contudo, segundo a definição (1)*, Nominalismo de Classe é 

uma forma de Realismo, pois classes são abstratas e alguém que admite entidades abstratas 

não é nominalista. Historicamente, quando a definição (1) foi inicialmente estabelecida, a 

categoria ontológica de universal talvez fosse o único tipo de entidade que seria rejeitada 

pelos motivos expressos na definição (1)*. Nos dias atuais, há vários tipos de entidades que 

podem ser rejeitadas por um dos motivos explicitados nessa definição. Apesar da definição 
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(1)* não poder descrever corretamente toda espécie de Nominalismo, ela exemplifica o tipo 

de definição buscada neste capítulo. Diferente da definição (1), que apenas permite 

caracterizar duas posições, Realismo e Nominalismo, a definição (1)* permite discernir mais 

posições. O Realismo poderia ser definido como a negação da definição (1)*. Existe, contudo, 

várias formas de negar essa definição. Podemos negar apenas uma parte da definição. 

Podemos negar tudo. Essa possibilidade nos permite discernir os dois tipos de Realismo: o in 

re e o ante rem. O último aceita a existência de universais abstratos. Já o Realismo in re não 

aceita a existência de entidades abstratas, mas aceita a existência de entidades que podem ser 

multiplamente instanciadas, isto é, universais. Talvez outras formas de Realismo pudessem 

ser diferenciadas, mas esse não é o interesse do meu trabalho. A questão deste capítulo é a 

definição de Nominalismo. 

Nem toda forma de Nominalismo é adequada à definição (1)*. Podemos entender essa 

definição como sendo o Nominalismo Ideal. Com base nesta definição, poderei comparar as 

formas de Nominalismo existentes a fim de saber qual forma de Nominalismo aproxima-se 

mais de sua forma ideal. Assim, talvez possamos falar em graus de Nominalismo, isto é, de 

existirem teorias mais nominalistas do que outras. Se nós fizermos uma classificação das 

soluções para o problema dos universais, podemos colocar nos extremos: o Nominalismo 

Ideal da definição (1)* e o Realismo platônico. Entre esses dois extremos, existe uma série de 

teorias: Nominalismo de Classe, Nominalismo de Semelhança, Nominalismo de Avestruz, 

Nominalismo de Tropos e Realismo Aristotélico (para citar as principais alternativas). Nos 

próximos capítulos, analiso as principais formas de Nominalismo (pelo menos o que é 

tradicionalmente categorizado como Nominalismo). Talvez no final dessa análise haja a 

tentação de formular um conceito de Nominalismo por abstração das várias formas de 

Nominalismo existentes na literatura. Esse não é meu objetivo. Meu ponto será comparar as 

formas reais de Nominalismo com a definição ideal dessa posição (1)* e mostrar como cada 

forma de Nominalismo vai se afastando de sua forma ideal. Em particular espero mostrar que 

existe uma forma de Nominalismo que é adequada à definição (1)*. 

 

2.3.1 A Navalha de Ockham 

 

Um aspecto da definição (1)* que tratei pouco ao longo deste capítulo foi a Navalha 

de Ockham. Como dissemos, a formulação desse princípio pode ser sumarizada no seguinte 
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lema: não se deve multiplicar entidades sem necessidade
12

. Em geral, nominalistas apenas 

pressupõem esse princípio como verdadeiro. Não vou construir uma justificação desse 

princípio, pois a Navalha de Ockham é uma pressuposição de toda teoria nominalista. 

Contudo, vou explanar esse princípio de forma que torne a definição (1)* mais precisa. Além 

disso, espero indicar a forma como utilizo o mesmo ao longo desse trabalho. De certa 

maneira, talvez isso possa ser considerado uma justificação.  

A formulação desse princípio parece indicar que se trata de um princípio ontológico, 

pois a formulação faz referência a um tipo de critério de existência ou não de objetos. 

Contudo, ele não está restrito à Ontologia. Em ciências, princípios de economia são muito 

utilizados. Em geral, eles estão relacionados com escolher entre teorias mais simples e com 

certa economia conceitual. Assim, a Navalha de Ockham é um princípio que pode ser 

aplicado à ontologia. Considera-se esse princípio epistemológico (CHATEAUBRIAND, 

2005, p. 367). Isso está relacionado à motivação por trás da Navalha. Segundo Russell, aceitar 

o princípio de economia ontológica está relacionado com o fato de reduzir o risco de erros em 

nossas teorias: 

 

I have naturally a bias in favour of the theory of neutral monism because it 

exemplifies Occam‘s razor, I always wish to get on in philosophy with the smallest 

possible apparatus, partly because it is not necessary to deny the entities you do not 

assert, and therefore you run less risk of error the fewer entities you assume 

(RUSSELL, 1956, p. 221-222). 

  

Poder-se-ia argumentar que não é tão claro haver uma diminuição do risco de erro quando 

uma teoria postula menos entidades. A Navalha de Ockham pode ser entendida como redução 

ontológica: quando entidades de tipo A podem ser reduzidas a entidades de tipo B, podemos, 

em geral, realizar essa redução e admitir, assim, um número menor de tipos de entidades em 

nossa Ontologia. Imaguire (2008, pp. 140-141) argumenta que quando reduzimos entidades e, 

por conseguinte, temos que postular menos entidades, o risco de erro, em certo sentido, pode 

aumentar. Reduções tornam uma teoria mais complexa, pois trabalhamos com menos 

elementos fundamentais. Além disso, pode haver algum erro na redução. A Navalha de 

Ockham entendida como redução ontológica possui um aspecto condicional. Se entidades de 

tipo A podem ser corretamente reduzidas a entidades de tipo B, então a redução, em geral, 

deve ser feita. Assim, pressupõe-se uma redução completa e, consequentemente, correta para 

                                                 
12

 Essa é a mais famosa formulação da Navalha de Ockham. Evidentemente, existem outras formulações 

(GREIMANN, 2008, pp.81-85; SOBER, 1981). Escolhi trabalhar com a definição mais famosa por se adequar 

melhor ao debate ontológico sobre o problema dos universais. Em particular, algumas formulações (BARNES, 

2000) parecem-me mais adequadas para lidar com problemas de Filosofia da Ciência. 
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então fazer uso da Navalha de Ockham. Teríamos então duas teorias. A teoria 1 implica a 

existência de entidades de tipo B. A teoria 2 implica a existência de entidades de tipo A e B. 

Se as entidades de tipo A podem ser corretamente reduzidas a entidades de tipo B, mas 

entidades de tipo B não podem ser reduzidas a entidades de tipo A, então devemos aceitar a 

teoria 1 como a mais racional, seguindo a Navalha de Ockham. A teoria 2 pressupõe a 

existência de entidades de tipo B. Mas, e se esse tipo de entidade não existir? Nesse aspecto, a 

teoria 2 tem mais chances de estar errada do que a teoria 1. Na filosofia de Russell, podemos 

substituir entidades de tipo A por objetos físicos e entidades de tipo B por dados sensoriais. 

Russell acreditava que não temos acesso imediato a objetos físicos. Contudo, temos acesso 

imediato a dados sensoriais. Se pudéssemos reduzir cada objeto físico a uma coleção de dados 

sensoriais, então teríamos a opção de defender uma teoria que postulasse apenas dados 

sensoriais como componentes do mundo físico. Enquanto dados sensoriais não têm sua 

existência posta em dúvida, objetos físicos têm a sua existência colocada em questão, pois são 

entidades não esgotáveis pela percepção. Nesse aspecto, defender uma teoria que postule, 

além de dados sensoriais, objetos físicos parece constituir um maior risco de erro do que 

defender uma teoria composta ontologicamente apenas por dados sensoriais. Parece-me 

bastante intuitivo aceitar a Navalha de Ockham como um princípio de economia ontológica. 

A leitura da Navalha de Ockham como redução não é completamente adequada para o 

problema tratado nesta tese. Conforme Armstrong, interpretei o problema dos universais 

como sendo o problema das propriedades. Entendo que buscamos analisar, de um ponto de 

vista ontológico, o que é uma propriedade. Contudo, propriedade não é considerada uma 

entidade. Propriedade é uma noção intuitiva. Acreditamos que particulares possuem 

propriedades objetivamente. Não se trata, pois, de uma redução ontológica
13

. 

A Navalha de Ockham pode ser utilizada para analisar teorias metafísicas de duas 

maneiras (OLIVER, 1996, p.6). Esse princípio pode ser aplicado a uma teoria singular. Nesse 

caso, devemos prioritariamente analisar se a teoria em questão cumpre o seu objetivo. No 

caso do problema dos universais, podemos ver quais problemas uma forma de Nominalismo 

levanta ao explanar a noção de propriedade. Ao analisar diversas formas de Nominalismo, 

indicaremos os problemas que cada teoria precisa resolver. Outra forma (esta mais comum) de 

aplicação da Navalha de Ockham consiste na comparação entre teorias. Se há mais de uma 

teoria que consegue explanar de forma adequada uma determinada coleção de fenômenos, 

então temos que comparar as entidades postuladas por cada alternativa. Em geral, esse 

                                                 
13

 Essa, contudo, não é a única visão sobre a Navalha de Ockham. Eventualmente, a Navalha de Ockham pode 

ser utilizada como um princípio de redução ontológica para lidar com outro problema. 
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princípio aconselha a escolher a teoria que postula uma ontologia com menos entidades. 

Pressupõe-se que as teorias no debate conseguem solucionar o mesmo problema de forma 

adequada.  

Tradicionalmente, existem duas soluções para o problema dos universais: Realismo e 

Nominalismo. Se essas duas soluções conseguissem resolver adequadamente esse problema, 

não seria tão claro qual postularia menos entidades. Em um certo sentido, talvez o Realismo 

Platônico postule menos entidades. Se pudéssemos aplicar uma teoria de feixes para explanar 

a natureza de um particular concreto, então talvez esse Realismo supusesse menos entidades. 

Como comparar, nesse aspecto, uma ontologia composta apenas por universais a uma 

composta apenas por particulares concretos? Não seria uma estratégia boa para nenhum dos 

lados contarem o número de universais (no caso do realista) ou o número de particulares 

concretos (no caso do nominalista). Por um lado, a teoria das formas foi pensada para indicar 

a unidade na multiplicidade. Em vez de existir (de um ponto de vista ontológico) vários 

homens, existe apenas um universal: a humanidade. Por outro lado, existem universais não 

instanciados. Quantos universais não instanciados existem? Ao tentar comparar diferentes 

soluções para o problema dos universais, esse não parece ser o melhor uso da Navalha de 

Ockham. Segundo Lewis (1973, p.87), ao defender um princípio de economia ontológica, 

podemos diferenciar dois tipos de economia: economia quantitativa e economia qualitativa. 

Tomem-se duas teorias: T1 e T2. T1 é mais econômica do ponto de vista quantitativo do que 

T2 se e somente se T1 postula um número menor de entidades. T1 é mais econômica do ponto 

de vista quantitativo do que T2 se e somente se T1 postula um número menor de tipos de 

entidades. 

Nolan (1997) defende que a economia quantitativa também constitui uma virtude 

teórica. Para isso, ele utiliza alguns exemplos na história da ciência, como: a postulação do 

neutrino e a hipótese de Avogadro. Apesar de suas ideias serem importantes, considero as 

mesmas restritas à Filosofia da Ciência. Assim como Lewis, acredito que, para lidar com o 

problema dos universais, economia qualitativa é fundamental, mas a quantitativa não. 

Portanto, quando o nominalista defende que uma teoria mais econômica é melhor, ele está 

referindo-se não à quantidade de entidades de forma absoluta, mas sim à quantidade de tipos 

de entidades. Supostamente, quanto menos tipos de entidades, melhor para a sua teoria. 

Contudo, essa formulação ainda não é suficientemente desejável para o Nominalismo, pois 

seria possível nós termos formas de Realismo mais econômicas do que algumas formas de 

Nominalismo. Se o problema é apenas de quantidade de tipos de entidades, é provável que o 

realista pudesse utilizar o princípio de economia ontológica contra o nominalista. Se o realista 
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puder construir toda a realidade utilizando apenas a categoria de universal (O‘LEARY-

HAWTHORNE e COVER, 1998), então ele estaria comprometido com apenas um tipo de 

entidade. Ao tentar fazer o inventário do mundo através da categoria de particular concreto, o 

nominalista encontrar-se-ia em situação semelhante. Assim, do ponto de vista da economia 

ontológica, ambas as posturas estariam em situação semelhante
1415

. Essa conclusão é um tanto 

enigmática, pois a Navalha de Ockham constitui uma motivação central na rejeição de uma 

teoria realista e, por conseguinte, para a construção de uma postura nominalista. Isso 

apontaria uma incoerência dessa posição. Entendo que podemos interpretar de outra maneira.  

Esse princípio de economia ontológica parece que não se reduz a aconselhar que menos tipos 

de entidades seja uma virtude teórica quando utilizado por nominalistas. A princípio, não seria 

um problema haver uma teoria nominalista tão econômica quanto uma teoria realista, pois 

esse não é o único critério para rejeitar universais. Há outras duas razões: 

1. O problema da múltipla instanciação dos universais no Realismo in re.  

2. O problema do acesso cognitivo aos universais no Realismo ante rem. 

Esses dois problemas levam o nominalista a considerar que qualquer teoria realista já 

postule pelo menos uma entidade desnecessariamente, a saber, universais. Ao comparar um 

Nominalismo que postule apenas particulares concretos com um Realismo que postule apenas 

universais in re, o Nominalismo leva vantagem. Universais são entidades desnecessárias, 

particulares não. Contudo, que universais são entidades desnecessárias não está expresso no 

enunciado da Navalha de Ockham. Nesse aspecto, esse princípio seria neutro com relação ao 

debate Nominalismo versus Realismo. Ambos os lados poderiam utilizar a Navalha de 

Ockham. O realista poderia tentar mostrar que, enquanto particulares são entidades 

desnecessárias, universais são entidades necessárias. Assim, a teoria nominalista é que já seria 

concebida em pecado. Para escapar da neutralidade da Navalha de Ockham, o nominalista 

teria que demonstrar serem necessárias as entidades particulares. Ele poderia, por exemplo, 

mostrar que a teoria de feixes de universais é falsa. O Realismo ante rem não parece ser 

compatível com essa teoria. Como particulares concretos poderiam ser compostos a partir de 

                                                 
14

 Existe uma discussão paralela ao problema dos universais que é o problema dos particulares. Existem duas 

teorias padrões que dividem a literatura: a teoria de feixes e a teoria de substrato. Anteriormente,  exemplifiquei 

Platão como sendo um teórico de feixes. Contudo, é provável que a teoria de Platão fosse fortalecida se 

admitíssemos que Platão apresente uma teoria de substrato dos particulares. Existem referências bibliográficas 

para isso através da noção de receptáculo. Assim, talvez não seja possível um Realismo ante rem defender uma 

teoria de feixes. Apesar disso, um Realismo in re é compatível com a teoria de feixes. Por isso, exemplifico uma 

teoria realista aparentemente tão econômica quanto qualquer Nominalismo através do Realismo de O‘leary-

Hawthorne e Cover. 
15

 Dieterle (2001, pp. 52-54) argumenta de forma semelhante a fim de mostrar que a Navalha de Ockham não 

constitui isoladamente um argumento suficiente para rejeitar entidades abstratas. 
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universais abstratos? Pelo menos essa forma de Realismo teria que postular a existência de 

particulares concretos. Como indicamos, existe uma forma de Realismo in re que toma 

particulares concretos como feixes de universais. Como universais in re existem apenas em 

suas instâncias nessa teoria, universais são concretos. Apesar de essa teoria ser coerente, 

existem vários problemas. Contudo, esse não é o momento para avaliar esses argumentos. 

Não é necessário, contudo, levar em consideração esse suposto caráter neutro da Navalha de 

Ockham porque o foco do meu trabalho são as teorias nominalistas. E toda teoria nominalista 

irá aceitar algum tipo de particular como categoria ontológica fundamental. É fato que 

particulares concretos formam uma categoria especial para o nominalista tradicional. 

Tomemos as seguintes passagens a fim de exemplificar esse caráter especial: 

 

My awareness of the original coloured object is perceptual, but my awareness of the 

abstract universal redness cannot be since redness is not in space or time 

(QUINTON, 1973, p. 258). 

For the main reason to believe in the existence of concrete particulars is not that they 

help to solve the Problem of Universals. On the contrary, that they exist is a 

presupposition of the Problem of Universals (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002, p. 

211). 

 

Quinton considera que particulares concretos são objetos dados à nossa percepção, 

diferentemente de universais, cuja apreensão ocorreria de maneira misteriosa. Rodriguez-

Pereyra considera que, diferentemente dos universais – que são postulados de maneira ad hoc 

para solucionar o problema dos universais –, particulares não constituem entidades inferidas. 

Todo nominalista assumirá como fundamentais algumas entidades. O nominalista tradicional 

considerará que temos um acesso imediato a particulares concretos. Com base nessas 

observações, podemos formular a distinção entre entidades de acesso imediato e entidades 

inferidas (entidades introduzidas de maneira ad hoc). Caracterizo entidades de acesso 

imediato, do o ponto de vista nominalista, a partir de três requerimentos: entidades concretas, 

particulares e com as quais temos um contato epistêmico imediato. Como todo Nominalismo 

defende que há exemplos do primeiro tipo de entidade, poderíamos formular a Navalha de 

Ockham através das entidades inferidas. Algumas formas de Nominalismo acreditam que, 

além de entidades de acesso imediato, outras entidades precisam ser postuladas. Existem, 

assim, dois tipos de entidades inferidas: entidades necessárias e desnecessárias. Poderíamos 

formular o princípio da Navalha de Ockham da seguinte maneira: não multiplique tipos de 

entidades inferidas ou ad hoc sem necessidade. Um nominalista ideal, conforme a definição 

(1)*, rejeitaria qualquer tipo de entidade ad hoc e tentaria explanar as propriedades utilizando 
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apenas entidades de acesso imediato. Assim, para o nominalista ideal, todas as entidades ad 

hoc seriam desnecessárias
16

. Uma entidade é desnecessária se for ad hoc. 

A partir dessa análise da Navalha de Ockham, poderíamos reformular a definição ideal 

de Nominalismo. Tendo-se as motivações para o estabelecimento de uma teoria nominalista, 

poderíamos definir um Nominalismo Ideal (um Nominalismo que atenda, de maneira integral, 

às razões para a rejeição do Realismo) através dos seguintes requerimentos: 

1. Rejeitar entidades com múltipla localização espaço-temporal; 

2. Rejeitar entidades abstratas;  

3. Rejeitar entidades inferidas ou ad hoc. 

Um objetivo central do meu trabalho é comparar os tipos de nominalismo tradicional com a 

definição ideal de Nominalismo. Além disso, observar até que ponto o Nominalismo real 

afasta-se do Nominalismo Ideal. Posteriormente, aplicar essa definição ao Nominalismo de 

Tropos a fim de investigar se a teoria de tropos adequa-se à definição típica-ideal. 

A fim de realizar essa comparação entre as diversas formas de Nominalismo, é 

importante utilizar as distinções entre tipos de entidades disponíveis. Entidades não apenas 

existem, elas existem de diferentes maneiras. A Navalha de Ockham ensina que devemos 

postular uma quantidade mínima de tipos de entidades. Por isso, precisamos entender 

corretamente a variedade dos modos de existência. Vimos, ao longo deste capítulo, duas 

distinções ontológicas: a distinção entre particulares e universais e a distinção entre entidades 

concretas e entidades abstratas. Independente da definição de Nominalismo como rejeição de 

entidades abstratas não ser adequada para essa posição, a distinção entre entidades concretas e 

entidades abstratas ocupará uma função importante neste trabalho. Conforme a Navalha de 

Ockham, uma teoria que pressupõe apenas entidades concretas é melhor do que uma teoria 

que pressupõe entidades concretas e abstratas, desde que ambas solucionem adequadamente o 

problema dos universais. A distinção entre particulares e universais também será útil. É 

provável que o único aspecto comum a todas as formas de Nominalismo consista na rejeição 

de universais. Por último, introduzi a distinção entre entidades imediatas e entidades inferidas 

ou ad hoc. Será possível comparar cada teoria a partir de seu comprometimento ontológico. 

Qual nominalista consegue fornecer uma explanação adequada do problema das 

propriedades? Se diferentes formas de Nominalismo conseguem resolver esse problema qual 

seria a que postula menos entidades inferidas? É possível um Nominalismo sem a postulação 

de entidades ad hoc? Primeiramente, analiso o Nominalismo tradicional: Nominalismo de 
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 A noção de entidade ad hoc será retomada nos capítulos 4 e 7. Em particular, no capítulo 7, explano porque 

não se deve postular entidades ad hoc para solucionar o problema dos universais. 
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Classe, Nominalismo de Semelhança e Nominalismo de Avestruz. Posteriormente, a teoria de 

tropos constituirá o foco do trabalho. 
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3 NOMINALISMO DE CLASSE 

 

Neste capítulo, discuto a tese de que propriedades devem ser analisadas como classes 

de particulares concretos. Em primeiro lugar, apresento uma caracterização geral do 

Nominalismo de Classe. Nesse momento, discuto as motivações para a formulação dessa 

postura. Em segundo lugar, trato do Nominalismo de Classe de Quinton, que introduziu a 

noção de classe natural nessa posição. Em terceiro lugar, analiso uma forma mais sofisticada 

de Nominalismo de Classe desenvolvida por David Lewis. Por último, analiso o 

comprometimento ontológico do Nominalismo de Classe. Em particular, discuto a noção de 

economia ontológica. 

Para o nominalista mais extremo
17

, existe a palavra ―cachorro‖, existem vários objetos 

particulares que são cachorros. Não existe nada além do que particulares concretos. Não 

existe outra entidade no mundo que corresponda à palavra ―cachorro‖. Para discernir esse tipo 

de Nominalismo de outros como o Nominalismo de Classe, não é suficiente afirmar que esse 

Nominalismo de Predicado admite apenas particulares. Afinal, o Nominalismo de Classe 

também admite apenas particulares. Mas há uma diferença fundamental. Para o Nominalismo 

de Classe, além de existirem vários objetos particulares que são cachorros, existe a classe dos 

cachorros. Parece-me que o Nominalismo de Classe introduz um novo tipo de entidade na sua 

ontologia, pois não existem apenas os particulares acerca dos quais um determinado predicado 

aplica-se. Existe uma entidade (particular, mas abstrata) que corresponde a esse predicado, 

que é uma classe. O Nominalismo de Classe implica, assim, a existência de particulares 

concretos e particulares abstratos (classes). 

 

3.1 NOMINALISMO DE CLASSE INGÊNUO 

 

Wolterstorff (1970, p. 173) afirma que a identificação de universais com classes é 

antiga e já estaria presente na época de Abelardo. Esse, ao apresentar e discutir algumas 

posições acerca do problema dos universais, afirma o seguinte:  

 

Some people take the universal thing as consisting only in a collection of a several 

things. They do not at all call Socrates and Plato by themselves a ―species‖; rather 

they call all men collected together the ―species‖ man, and all animals taken together 

the ―genus‖ animal, and so on for other cases. (SPADE, 1994, p. 34).  

 

                                                 
17

 Armstrong (1978, p. 11) denominaria essa postura de ―Nominalismo de Predicado‖. 
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Não é claro, a partir dessa citação, se o Nominalismo que Abelardo comenta é um 

Nominalismo de Classe. Esse Nominalismo parece explicar universais não a partir de classes, 

mas sim de coleções de objetos. Esse tipo de Nominalismo é conhecido como ―Nominalismo 

Mereológico‖ (ARMSTRONG 1978, pp. 34-35). A distinção entre Nominalismo de Classe e 

Nominalismo Mereológico é importante para entender qual é o comprometimento ontológico 

do Nominalismo de Classe. Segundo o Nominalismo Mereológico, temos o termo predicativo 

―F‖, existem os vários F‘s e existe a soma mereológica dos F‘s, que é também uma entidade 

particular. A soma mereológica dos F‘s ocupa a função de universal nesse tipo de 

Nominalismo. Diferentemente de universais, somas mereológicas não acrescentam nada (de 

um ponto de vista ontológico) em relação aos particulares que as compõem. O Nominalismo 

de Classe postula, além dos F‘s, a classe dos F‘s que desempenha a função de universal nesse 

Nominalismo. Diferentemente da soma mereológica dos F‘s, a classe dos F‘s não é 

ontologicamente redutível aos F‘s. Tomem-se duas classes quaisquer: {a,b} e {{a},b}. Apesar 

de serem duas classes distintas, temos que elas são compostas dos mesmos particulares 

concretos (SHOTTENKIRK 2009, pp. 23-24). Assim, o Nominalismo de Classe acrescenta 

um tipo de entidade em sua ontologia, não redutível a particulares concretos. Enquanto isso, o 

Nominalismo Mereológico não acrescenta nenhum tipo de entidade em nossa ontologia, pois 

fusões mereológicas são tão concretas quantos os particulares, que as compõem.  

Os dois principais autores que defenderam o Nominalismo de Classe foram Quinton e 

David Lewis. Antes de tratar destes autores, apresento, nesta seção, as características gerais de 

qualquer Nominalismo de Classe. Denomino o Nominalismo de Classe apresentado nesta 

seção de ―Nominalismo de Classe ingênuo‖ por dois motivos. Em primeiro lugar, parece-me 

ser uma posição que apresenta muitos problemas. Em segundo lugar, não conheço nenhum 

autor que tenha defendido essa forma de Nominalismo de Classe. Para apresentar essa 

posição, tomarei como base a caracterização da mesma feita por Armstrong (1978). 

De um ponto de vista epistemológico, o Nominalismo de Classe é uma solução 

objetivista para o problema dos universais, pois classes possuem uma existência independente 

da mente e da linguagem humana. O fato de um particular a possuir uma propriedade F deve 

ser analisado como a sendo um elemento da classe que possui como elementos os particulares 

que são F. E, para explicar relações n-árias, o Nominalismo de Classe poderá utilizar classes 

de n-uplas ordenadas. Como classes ordenadas podem ser definidas através de classes não 

ordenadas, tem-se que a análise do nominalista de classe permanece padronizada para 

propriedades e relações.  
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À primeira vista, parece que não se ganha muito em utilizar classes em vez de 

universais para se explicar propriedades, pois universais e classes são entidades abstratas. Um 

dos motivos que fez com que nominalistas rejeitassem a existência de universais estava na 

desconfiança acerca de entidades abstratas. Além disso, se pensarmos a partir do princípio de 

economia ontológica, é defensável que o Realismo seja uma teoria mais econômica. Se for 

possível construir toda a realidade a partir da categoria de universal, então teríamos que o 

Realismo compromete-se com apenas um tipo de entidade, tanto na distinção 

concreto/abstrato quanto na distinção particular/universal (O‘LEARY-HAWTHORNE, J. e 

COVER, 1998). O Nominalismo de Classe compromete-se com um tipo de entidade segundo 

a distinção particular/universal, mas compromete-se com dois tipos de entidades segundo a 

distinção concreto/abstrato, isto é, o Nominalismo de Classe compromete-se com particulares 

concretos e particulares abstratos. Se o Nominalismo de Classe e o Realismo possuírem o 

mesmo valor explanatório, então o Realismo deveria ser a melhor teoria.    

A utilização de classes para explanar propriedades, contudo, parece justificar-se por 

vários motivos. A teoria de classes parece se encontrar em melhor estado do que a teoria dos 

universais. Classes possuem condições de identidade determinadas, universais não. Não é 

muito clara a relação entre particulares e universais. Na história da Filosofia, recorreu-se 

muitas vezes a metáforas, como a da participação, para explicar a relação entre particulares e 

universais. Para o Nominalismo de Classe, essa relação é expressa pelo fato de particulares 

pertencerem a determinadas classes. Além disso, o Nominalismo de Classe parece resolver 

problemas que o Realismo resolve, mas que outras formas de Nominalismo não conseguem 

resolver. Entre esses problemas, podemos apontar o da referência abstrata dos termos gerais 

(LOUX 2006, pp. 26-30) e o de como explicar a predicação (LOUX 2006, pp. 21-26). Isso 

parece tornar essa solução Nominalista muita atraente.    

No entanto, há muitas críticas contra ao Nominalismo de Classe (ARMSTRONG 

1978, cap. 4). A crítica clássica consiste no problema das propriedades co-extensionais. Caso 

você não tenha universais em sua ontologia e você explique propriedades através de classes, 

surge o problema de que você pode ter propriedades diferentes que são instanciadas pelos 

mesmos particulares. O exemplo clássico é o das propriedades ser criatura com rins e ser 

criatura com coração. Temos, nesse caso, duas propriedades que estabelecem a mesma 

classe. Parece, assim, que a nossa fala sobre propriedades não pode ser substituída por uma 

fala sobre classes. 

Outro problema que Armstrong (1978, pp. 42-43) levanta concerne à questão da 

causalidade: 
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The object acts in virtue of the fact that it has a mass of four kilograms. But it is that 

individual four-kilogram object that acts. The other four-kilogram things in the 

universe seem to be irrelevant. However, if a class analysis of what it is to be four 

kilograms in mass is correct, then the whole class of tokens should be relevant: The 

four-kilo property of the individual is constituted by its class membership. But in 

fact, though, the only thing relevant is the thing that actually acts. This suggests that 

any class account of properties is unsatisfactory (ARMSTRONG 1989, p. 28).   

 

Em síntese, Armstrong reclama que a explicação de propriedades através de classes não 

consegue explicar o poder causal de um objeto. Seria estranho, entretanto, se classes 

conseguissem ser uma boa explicação do poder que um objeto tem de agir sobre nós a partir 

de suas propriedades, pois classes não possuem poder causal.  

Outro problema de aceitar propriedades como classes é que, apesar de toda 

propriedade estabelecer uma classe, nem toda classe estabelece uma propriedade. Parecem 

existir classes mais interessantes do que outras. Além disso, a explicação do porquê de um 

objeto possuir uma propriedade deve-se ao fato de ele pertencer a uma classe segundo o 

nominalista de classe. Intuitivamente, parece ser o contrário. Um objeto a pertence à classe 

dos F‘s se a possuir a propriedade F. O Nominalismo de Classe parece ser incapaz de explicar 

esses problemas. 

Wolterstorff (1970, pp. 173-181) faz várias críticas a quem pretende identificar 

propriedades com classes
18

. Uma que me parece interessante diz respeito às condições de 

identidade das classes. Todos os elementos de uma classe pertencem à mesma 

necessariamente, isto é, dada uma classe A={1,2,3,4}, se 4 não pertencesse a A, então 

teríamos outra classe. O mesmo não ocorre com propriedades. Mesmo que a classe das coisas 

brancas fosse diferente, ainda assim teríamos a mesma propriedade. Ora, propriedades, 

portanto, possuem condições de identidade diferentes de classes. Por isso, aquelas não podem 

ser identificadas com estas.   

 

3.2 NOMINALISMO DE CLASSE DE QUINTON 

 

Outro argumento interessante contra o Nominalismo de Classe ingênuo é fornecido 

por Quinton. Contra essa identificação de propriedades com classes, ele apresenta o seguinte 

problema:  

 

                                                 
18

 Na verdade, Wolterstorff critica quem identifica predicados com classes. Mas as críticas são igualmente 

aplicáveis à identificação de propriedades com classes.  
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For any collection of n things there are   -1 non-empty classes of varying size from 

1 to n members in which they can be arranged: the class composed of all n of them, 

the n classes of n -1 of them and so on. 7 things can be arranged in over 100 classes, 

10 things in over a thousand, 20 things in over a million. But can 20 things really 

have a million common properties or respects of resemblance? (QUINTON 1973, p. 

262).   

 

A reclamação de Quinton é que você pode formar classes cujos elementos não possuem 

nenhuma semelhança entre si. Nenhuma propriedade corresponde a essas classes. Uma 

resposta a esse problema seria afirmar que haveria uma propriedade em comum nesses casos. 

Por exemplo, tome-se a classe cujos elementos sejam: 2, João e a Lua. Nesse caso, ter-se-ia a 

seguinte propriedade: ser 2-João-Lua. Sem dúvida, de um ponto vista gramatical, ―ser 2-João-

Lua‖ pode ser um predicado em uma determinada linguagem. Contudo, esse predicado não 

parece representar uma propriedade. No máximo, poderíamos afirmar que ele representa uma 

propriedade disjuntiva ser 2 ou ser João ou ser Lua. O problema de propriedades disjuntivas é 

que elas não são necessárias na nossa descrição de mundo, pois são redutíveis a propriedades 

não disjuntivas. Além disso, o problema posto por Quinton permanece, pois a classe em 

questão teria elementos que não possuem nenhuma semelhança entre si. 

Apesar de sua crítica ao Nominalismo de Classe ingênuo, Quinton ainda pretende 

identificar propriedades com classes. No entanto, ele pensa que apenas certo tipo de classe é 

capaz de ocupar a função das propriedades. Dentre as classes, Quinton destaca as classes 

naturais. Ele define classes naturais utilizando as noções de semelhança e propriedade: 

 

That are natural classes is entailed by the existence of reapplicable predicates but 

does not entail it. For there to be a reapplicable predicate the naturalness of some 

class, a common property or a resemblance, has to be noticed and to be named. 

(QUINTON 1973, p. 263).  

 

Segundo Quinton, todas as classes naturais devem ter, pelo menos um elemento, o que 

implica que a classe vazia não é uma classe natural. Isso impossibilita a existência de 

propriedades não instanciadas.  

Não fica claro, no ponto de vista de Quinton, o que é uma propriedade, pois ele não 

pode definir propriedade como sendo qualquer classe. Segundo ele, propriedades são classes 

naturais. Mas, para definir classe natural, ele utiliza a noção de propriedade. Não há uma 

redução completa da teoria de propriedades para teoria de classes, pois o fato de um objeto a 

possuir a propriedade F não é redutível a a pertencer à classe dos F‘s. Na explanação do fato 

de um objeto a possuir a propriedade F, o autor utiliza a noção de propriedade que torna os 
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objetos da classe dos F‘s semelhantes. Isso parece caracterizar a explanação de Quinton como 

circular. 

O autor reivindica que a distinção ente classes naturais e classes arbitrárias é 

ontológica (QUINTON, 1957, p. 45). Contudo, essa tese não parece tão clara. Haack (1969, p. 

316) e Armstrong (1978, p. 40) discordam da mesma. O que define uma classe como natural, 

para Quinton, consiste no fato dos objetos dessa classe possuírem uma propriedade em 

comum. Contudo, propriedade não é uma categoria ontológica. É uma noção pré-analítica, 

que precisa ser analisada. No mundo, o que temos são classes. E não há nada na própria 

classe, de um ponto de vista ontológico, que indique que uma classe seja natural. Assim, o 

Nominalismo de Quinton não parece conseguir analisar propriedades de maneira completa. 

Aparentemente, Quinton precisa de uma noção primitiva (não analisável) de propriedade para 

sustentar que classes são naturais. Defender que a noção de propriedade é primitiva significa 

aproximar o Nominalismo de Classe do Nominalismo de Avestruz. 

Além disso, o Nominalismo de Classe Natural de Quinton também não escapa nem do 

problema da co-extensionalidade, nem das críticas de Armstrong e nem da crítica de 

Wolterstorff. Uma teoria que pretende resolver alguns desses problemas é a de Lewis, que 

será tratada na próxima seção. 

 

3.3 NOMINALISMO DE CLASSE DE DAVID LEWIS 

 

David Lewis apresenta-nos uma teoria de propriedades composta por três elementos:  

1. A teoria de classes; 

2. Uma teoria realista acerca dos mundos possíveis e 

3. A distinção entre propriedades escassas ou naturais e abundantes. 

Veremos que a grande novidade do Nominalismo de Classe de Lewis
19

 é a utilização de sua 

teoria acerca dos mundos possíveis para solucionar o problema dos universais. A análise de 

Lewis sobre propriedades visa mostrar a vantagem de utilizar a sua teoria sobre mundos 

possíveis. Ele destaca algumas vantagens: sua análise de propriedade é puramente 

extensional, não recorre a universais e soluciona alguns problemas que o Nominalismo de 

Classe em geral não conseguia resolver.  

                                                 
19

 Pode ser alvo de crítica defender que Lewis seja um nominalista de classe. De qualquer modo, é uma 

interpretação razoável a partir do texto New work for a theory of universals:  ―I already have at my disposal a 

theory of properties as classes of possibilia‖ (1983, p 209). 
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Segundo Lewis, como nós quantificamos sobre propriedades, nós precisamos de 

entidades para fazer a função de propriedades. A maneira mais simples é entender 

propriedades como a classe de suas instâncias e utilizar a teoria de classes para explicar o fato 

de a possuir a propriedade F. Contudo, ele está consciente de que esse ponto de vista possui 

problemas. Duas propriedades diferentes podem ser co-extensivas. E, se uma propriedade 

fosse uma classe, então as instâncias dessa propriedade teriam que ter essa propriedade 

necessariamente, pois uma classe é determinada por seus elementos. Com elementos 

diferentes, temos classes diferentes. Mas, com instâncias diferentes, não temos propriedades 

diferentes. As condições de identidade de uma propriedade são diferentes das condições de 

identidade de uma classe. De forma sucinta, esse é o problema posto por Wolterstorff. 

A solução para esses problemas encontra-se no Realismo Modal de Lewis. Ele afirma 

que propriedades são classes de possibilia (LEWIS 1983, p. 209). Assim, a propriedade F é 

identificada com a classe das instâncias dessa propriedade em todos os mundos possíveis. 

Lewis pode recorrer a isso por ter uma concepção realista acerca dos mundos possíveis. Os 

mundos de Lewis são tão concretos quanto o mundo atual. Eles existem da mesma maneira 

que o mundo atual, e os mundos possíveis são isolados espaço-temporalmente. Por isso, não 

há relações causais entre mundos possíveis. As propriedades ser criatura com rins e ser 

criatura com coração possuem a mesma extensão apenas no mundo atual. Evidentemente, há 

mundos possíveis nos quais uma criatura pode ter coração sem ter rins. Essas duas 

propriedades não são co-extensivas ao longo dos mundos possíveis. A análise de propriedades 

como classes de possibilia também pode ser utilizada para tratar de relações (LEWIS 1986, p. 

52). Uma instância de uma relação binária seria um par ordenado. Assim, a relação seria uma 

classe de todas as suas instâncias ao longo dos mundos possíveis.  

Essa estratégia parece resolver o problema de Wolterstorff. Segundo Lewis:  

 

It is a mistake to say that if a property were a set, then it would have its instances – 

its members – essentially, and therefore it never could be contingent whether 

something has or lacks it. Consider the property of being a talking donkey, which I 

say is the set of all talking donkeys throughout the worlds. The full membership of 

this set does not vary from world to world. What does vary from world to world is 

the subset we get by restricting ourselves to the world in question. (LEWIS 1986, 

p.51).  

 

A classe dos F‘s é a classe dos objetos que são F ao longo dos mundos possíveis. Essa classe 

não pode ser diferente do que de fato é. Nesse aspecto, o problema de Wolterstorff nem se 

levanta, pois os mundos de Lewis esgotam todas as possibilidades (ARMSTRONG 1989, 

p.27).  
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Resta, contudo, observar que o problema da co-extensionalidade não está 

completamente resolvido. A princípio, poderíamos ter um caso de duas propriedades 

diferentes que são necessariamente co-extensionais. O exemplo clássico é o caso das 

propriedades ser triângulo e ser trilátero. Claramente, ser triângulo e ser trilátero são 

propriedades diferentes. Mas como elas são necessariamente co-extensionais, então essas duas 

propriedades constituiriam a mesma classe de possibilia. A solução de Lewis para esse 

problema envolve a noção de propriedade estruturada:  

 

This conception demands that properties should be structured. If we want to watch 

up properties with the meanings of linguistic expressions that have syntactic 

structure, then we want to give the properties themselves some king of quasi-

syntatic structure. (LEWIS 1986, p. 56). 

 

Lewis tenta mostrar que termos gerais distintos são utilizados para referir-se a propriedades 

co-extensionais através de estruturas sintática diferentes. Tomemos o exemplo utilizado por 

Lewis: ser triângulo e ser trilátero.  Sejam A e S relações não estruturadas, tal que A é a 

relação ser ângulo de, e S é a relação ser um lado de. Seja T uma relação não estruturada de 

ordem superior entre uma propriedade não estruturada F e uma relação não estruturada G se, e 

somente se, F é a propriedade com a qual exatamente três coisas têm a relação G. Assim, T é 

definida a partir do par ordenado (F,G). A partir dessas definições, Lewis pode definir as 

propriedades ser triângulo e ser trilátero. Ser triângulo é a propriedade de ser algo com a 

qual exatamente três coisas possuem a relação de ser ângulo de. Ser trilátero é a propriedade 

de ser algo com a qual exatamente três coisas possuem a relação de ser lado de. Tendo-se 

essas definições, pode-se definir as propriedades ser triângulo e ser trilátero através dos 

respectivos pares ordenados: (T,A) e (T,S). Temos que, nessa definição estruturada, ser 

triângulo e ser trilátero seriam redefinidas através de relações que não são necessariamente 

co-extensionais, pois A e S são classes diferentes
20

 (LEWIS 1986, p. 56). Essa definição 

estruturada de propriedade é compatível com a definição não estruturada, pois propriedades 

continuam a ser classes. 

Outro aspecto importante do Nominalismo de David Lewis é a distinção entre 

propriedades abundantes e propriedades escassas. Essa distinção faz-nos lembrar da distinção 

entre classes naturais e classes não naturais feita por Quinton. Segundo Lewis, propriedades 

abundantes são extrínsecas e não qualitativas. O fato de dois objetos compartilharem a mesma 

propriedade abundante não implica que esses objetos sejam semelhantes. Quando Lewis fala 
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 De uma forma semelhante, Lewis (1986, pp. 56-57) utiliza essa definição de propriedades estruturadas para 

tratar de relações estruturadas.  
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que propriedades são classes, ele está referindo-se a propriedades abundantes. ―In fact, the 

properties are as abundant as the sets themselves, because for any set whatever, there is the 

property of belong to that set.‖ (LEWIS 1986, p. 60)
21

. Propriedades abundantes não capturam 

as semelhanças objetivas nem possuem poderes causais. Quase todas as propriedades são 

causalmente irrelevantes (LEWIS 1983, p. 211). Propriedades escassas são bem diferentes das 

abundantes. Elas são intrínsecas e naturais. Os objetos que compartilham propriedades 

escassas apresentam similaridade qualitativa. Exemplos de propriedades escassas são 

propriedades físicas fundamentais, como ter carga elétrica.  

Lewis parece fazer essa distinção por um motivo semelhante ao de Quinton: existem 

algumas classes mais interessantes do que outras. Essas classes mais interessantes são as 

estabelecidas por propriedades escassas. Parece que as propriedades abundantes não são 

problemáticas, pois o fato de um objeto a possuir uma propriedade abundante F é redutível a 

a pertencer à classe dos F‘s. O mesmo não ocorre com as propriedades escassas. O fato de um 

objeto a possuir uma propriedade escassa F não é redutível a a pertencer à classe dos F‘s. 

Além disso, o fato de a ser F implica que eu estou afirmando algo qualitativo sobre a. E isso 

não é redutível a a pertencer à classe dos F‘s. Parece que Armstrong está certo: a pertence à 

classe dos F‘s porque a possui a propriedade escassa F, e não o contrário. 

Outra crítica de Armstrong não respondida por esse Nominalismo concerne ao poder 

causal das propriedades escassas. Como classes não possuem poder causal, então não 

teríamos como explicar o poder causal das propriedades escassas. Um aspecto estranho da 

teoria de propriedades de Lewis concerne à relação entre a sua concepção de mundo possível 

e sua teoria de propriedades. As classes não pertencem a nenhum mundo possível, pois 

mundos possíveis são entidades concretas. Ora, se propriedades são classes e classes não 

pertencem a nenhum mundo, então propriedades não pertencem a nenhum mundo.  

Tenho dúvidas se a solução de Lewis para o problema de Wolterstorff é de fato uma 

boa solução. Wolterstorff levanta o seguinte ponto: as condições de identidade de uma classe 

são diferentes das condições de identidade de uma propriedade. Ele levantou esse problema a 

partir da observação de que a classe dos seres humanos poderia ser diferente do que de fato é. 

Isso tornaria a classe dos seres humanos outra classe, devido ao princípio de extensionalidade 

da teoria de classes. Apesar disso, a propriedade ser humano continuaria a ser a mesma. 

Assim, Wolterstorff espera ter mostrado que as condições de identidade de uma classe são 

diferentes das condições de identidade de uma propriedade. Lewis responde a essa crítica, 
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 Segundo a definição de propriedade abundante, pertencer à classe vazia seria uma propriedade abundante. 

Como pertencer à classe vazia é uma classe de possibilia, então seria uma propriedade não instanciada.  
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mostrando que o exemplo não ocorre. A classe dos seres humanos é a classe dos objetos que 

são humanos ao longo dos mundos possíveis. Essa classe não pode ser diferente do que de 

fato é. O problema de Wolterstorff parece só ter aparecido quando pensamos que 

propriedades são classes compostas por instâncias apenas do mundo atual. De fato, a resposta 

de Lewis é satisfatória em mostrar que o exemplo não consegue apontar que as condições de 

identidade de uma classe são diferentes das condições de identidade de uma propriedade. O 

problema de Wolterstorff, contudo, é mais geral do que esse exemplo. O problema é sobre 

condições de identidade. Tome-se a propriedade escassa F. Essa propriedade corresponde a 

certa classe de possibilia. Toda classe tem sua identidade determinada por seus elementos. O 

fato da classe dos F‘s não poder ser diferente do que é não implica que F não tenha as 

condições de identidade que classes normalmente possuem. Pelo contrário, a classe dos F‘s 

continua a ser governada pelo princípio da extensionalidade. O mesmo não ocorre com 

propriedades. O fato de um objeto ter ou não a propriedade escassa F parece ser irrelevante 

para a identidade de F. Em que sentido João, que é humano, faz parte das condições de 

identidade da propriedade ser humano? Intuitivamente, a propriedade ser humano não 

depende de João para ser a propriedade que é. Por isso, o Nominalismo de Lewis não supera o 

problema levantado por Wolterstorff. 

 

3.3.1 Um problema acerca das relações 

 

Como foi dito anteriormente, o nominalista de classe tratará relações como conjuntos 

de pares ordenados. Assim como toda a teoria de conjunto, a noção de par ordenado é bem 

estabelecida. E pode ser definida através de conjuntos não-ordenados. A primeira definição 

bem sucedida de par ordenado foi feita por Nobert Wiener em 1914 (ENDERTON, 1977, p. 

36): 

(1)  (x,y)={{{x},∅},{{y}}} 

No entanto, uma definição mais simples foi dada por Kuratowski em 1921. Esta definição é, 

geralmente, a mais usada nos dias de hoje: 

(2) (x,y)={{x},{x,y}} 

Ambas as definições (assim como outras) satisfazem o critério de identidade de um par 

ordenado: 

(3) (u, v) = (x, y) se e somente se u = x e v = y 

Essas definições são particularmente úteis para o nominalista de classe, pois essa 

posição estaria comprometida com particulares concretos e classes (particulares abstratos). Ao 
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tratar pares ordenados como classes não ordenadas, o nominalista de classe permite que sua 

análise das propriedades e relações mantenha-se constante, isto é, o comprometimento 

ontológico seja estabelecido com o mesmo tipo de entidade em ambos os casos. Apesar das 

definições (1) e (2) satisfazerem o critério de identidade de um par ordenado, ainda seria 

possível apontar problemas para o nominalista de classe. O primeiro problema concerne a 

certo caráter convencional dessas definições (RODRGIGUEZ-PEREYRA, 2002, p.59). 

Tome-se a seguinte relação binária: x ama y. No Nominalismo de Classe, essa relação seria 

analisada da seguinte maneira: 

(4) (x ama y) = {(a,b),(b,a),(c,d),(d,c)…} 

A relação x ama y consiste no conjunto formado pelos pares ordenados assinalados 

acima. Como existem pelo menos duas definições de par ordenado, poderíamos traduzir (4) de 

duas maneiras: 

(5) (x ama y) = {{{{a},∅},{{b}}}, {{{b},∅},{{a}}}, {{{c},∅},{{d}}}, 

{{{d},∅},{{c}}},...} 

(6) (x ama y) = {{{a},{a,b}}, {{b},{a,b}}, {{c},{c,d}}, {{d},{c,d}},...} 

Para a teoria de conjuntos, não há problema em termos duas definições. O importante 

é convencionar uma delas como padrão. Para a disciplina Ontologia, não é tão simples assim. 

A investigação ontológica consiste, de maneira prioritária, em determinar o que existe. Ora, a 

relação x ama y é analisada de duas maneiras diferentes em (5) e (6). A rigor, dependendo de 

qual análise queremos escolher, teremos análises ontológicas diferentes. Não há nenhum 

critério ontológico para escolher entre essas análises. Ambas são corretas, mas apenas uma 

delas deveria ser verdadeira. Ao meu ver, isso indica que a análise do nominalista de classe 

das relações é artificial e ad hoc.  

Essa análise apresenta um segundo problema. Vamos supor que (6) representa a 

correta análise das relações. Relações consistiriam ontologicamente em classes de classes. 

Propriedades unárias consistiriam em classes de objetos. Tome-se o seguinte ordenamento 

lógico de entidades: 

0 - Objetos 

1 - Propriedades e relações de primeira ordem 

2 - Propriedades e relações de segunda ordem 

... 

Os exemplos de propriedades e relações utilizados até aqui foram de propriedades de 

primeira ordem. Naturalmente, o Nominalismo de Classe teria que fornecer uma análise para 

propriedades e relações de ordem superior a 1. Tome-se a propriedade ser uma cor. Essa 
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propriedade é de segunda ordem. Ela caracteriza propriedades de primeira ordem, como: ser 

azul, ser verde, etc. Propriedades de segunda ordem poderiam ser compreendidas como 

classes de classes segundo o Nominalismo de Classe. Assim, a propriedade de segunda ordem 

ser uma cor poderia ser analisada da seguinte maneira: 

 Ser um cor = {classe das coisas azuis, classe das coisas verdes,…} 

De uma forma semelhante à feita acima, é possível estabelecer uma hierarquia de 

classes: 

0 - objetos 

1 - classes de objetos 

2 - classes de classes de objetos 

... 

Seria interessante, para o nominalista de classes, que a hierarquia de propriedades e 

relações correspondesse de uma maneira perfeita à hierarquia de classes. Isso ocorre com as 

propriedades. Propriedades de primeira ordem serão analisadas como classes de objetos. 

Propriedades de segunda ordem serão analisadas como classes de classes de objetos, e assim 

por diante. O mesmo não ocorre com as relações. Relações de primeira ordem serão tratadas 

como classes de classes de objetos. Assim, ao se analisar propriedades de segunda ordem e 

relações de primeira ordem como classes, chega-se à conclusão de que ambas estão no mesmo 

nível de ordenamento ontológico. Isso fere uma intuição básica de que propriedades e 

relações de primeira ordem estão no mesmo nível ontológico, pois ambas caracterizam 

objetos. E que, portanto, relações de primeira ordem e propriedades de segunda ordem 

encontram-se em níveis ontológicos distintos. 

 

3.4 NOMINALISMO DE CLASSE E O PRINCÍPIO DE ECONOMIA ONTOLÓGICA 

 

Analisemos a questão do comprometimento ontológico desse tipo de Nominalismo. O 

Nominalismo de Classe compromete-se com particulares concretos, classes (particulares 

abstratos) e possibilia (no caso da versão de Lewis). À primeira vista, classes e possibilia 

parecem ser entidades ad hoc. Classes foram introduzidas para substituir universais na 

Ontologia. E possibilia foram introduzidos para solucionar o problema da co-

extensionalidade. Rodriguez-Pereyra discorda que classes e possibilia sejam entidades ad hoc. 

 

Lewis (1986, p. 2) has emphasized, possibilia are of a kind with actual concrete 

particulars. Furthermore, the main reason to believe in possibilia is not that they 

help to solve the Problem of Universals in a Resemblance Nominalist way. They are 
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not just postulated in order to solve the Problem of Universals; they do useful 

philosophical work elsewhere, notably in providing truth-conditions for modal 

discourse. Similarly with classes, ordered and unordered, which are a different kind 

of particulars and more controversial than concrete ones, but which we have 

independent reasons to accept (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002, p. 212). 

 

Possibilia são particulares concretos. Como eles são úteis para fornecer condições de 

verdade para o discurso modal, Rodriguez-Pereyra considera que possibilia não são 

introduzidos ad hoc. Apesar dessas entidades realizarem essa tarefa, existem teorias não 

realistas acerca dos mundo possíveis. Assim, a necessidade de fornecer condições de verdade 

para o discurso modal não constitui razão suficiente para aceitar possibilia. Porém ser 

nominalista de classe (ou nominalista de semelhança, no caso de Rodriguez-Pereyra) parece 

nos obrigar a ser realista acerca dos mundos possíveis e, consequentemente, aceitar possibilia 

na nossa ontologia. Por isso, consideramos que possibilia constituem entidades ad hoc
22

 Do 

ponto de vista do Nominalismo de Classe, o problema da co-extensionalidade constitui o 

motivo para aceitar possibilia. Apesar de possibilia serem particulares concretos, eles não 

constituem entidades de acesso imediato. Nesse aspecto, o nominalista de classe introduz um 

terceiro tipo de entidade em sua ontologia: particulares concretos inferidos (introduzidos de 

maneira ad hoc).  

Rodriguez-Pereyra defende que classes também não são entidades ad hoc. 

Tradicionalmente, classes ocupam uma função basilar na Matemática, pois a teoria de classes 

axiomatizada fornece elementos suficientes para o desenvolvimento daquela disciplina como 

um todo (ENDERTON, 1977, p. 11). Se a matemática envolver algum comprometimento 

ontológico, classes seriam naturais candidatas para fornecer a ontologia da Matemática. 

Estaríamos, assim, justificados em aceitar classes em nossa ontologia. Dado que existem 

classes, não parece haver problema em tomar algumas delas para exercerem a função das 

propriedades naturais.  

Além das classes, temos elementos dessas classes. Assim, na hierarquia ontológica das 

classes temos o nível 0, formado por objetos, mais precisamente: o conjunto de todos os 

objetos. Os níveis seguintes seriam formados a partir da aplicação da operação de potência P 

sobre um conjunto qualquer: 

0 – conjunto dos objetos=A 

1 – P(A)=V1 

2 – P(V1)=V2 

... 

                                                 
22

 No capítulo 7, será fornecida uma definição de entidade ad hoc. 
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Apesar de uma teoria de classes poder ser construída dessa forma, não é necessário 

que seja assim. O conjunto dos átomos não serve para nenhum propósito matemático 

específico (ENDERTON, 1977, p. 9). Poder-se-ia tomar o conjunto dos átomos como sendo o 

conjunto vazio. A hierarquia das classes seria formada apenas por conjuntos puros, sem 

necessidade de objetos externos. 

0 - A1=∅ 

1 - A2=P(A1)= ∅  

2 - A3=P(A2)=  ∅  ∅   

3 - A4=P(A3)=  ∅  ∅  { ∅ } {∅  ∅ }  

… 

Apesar de infinitas classes aparecerem nessa hierarquia, é evidente que as classes que 

interessam ao nominalista de classe não estão presentes, pois particulares concretos não 

compõem os átomos. Assim, mesmo que tenhamos que supor classes em nossa ontologia, não 

é necessário que tenhamos classes que satisfaçam as necessidades do nominalista de classe. 

Restaria ele argumentar que, como a teoria de classes irá implicar a existência de infinitas 

classes, não parece haver problema em acrescentar mais algumas que sirvam para ocupar a 

função de propriedades naturais. Nesse caso, a justificativa para a introdução dessas classes 

não seria meramente matemática, mas sim para solucionar o problema dos universais. Isto é, 

as classes naturais constituiriam entidades ad hoc. 

A hierarquia de classes acima (cuja base é constituída apenas pelo conjunto vazio) é 

muito atrativa. Mesmo que não existisse nenhum particular concreto, toda a hierarquia estaria 

preservada. A Matemática, por conseguinte, não dependeria do mundo físico. Essas classes 

parecem ser verdadeiramente abstratas. As classes naturais, como toda classe que possui 

como elementos objetos espaçotemporais, apresentam alguns enigmas. Se classes possuem 

uma existência necessária, como elas podem ter como elementos objetos cuja existência é 

contingente? Se classes são particulares sem localização espaço-temporal (entidades 

abstratas), como podem ter elementos espaço-temporais (entidades concretas)? (OLIVER, 

1993, p. 189-190). Essas questões indicam que, além de serem ad hoc, classes naturais podem 

ser entidades com um caráter incongruente.  

Portanto, o realista poderia reclamar que o nominalista de classe também utiliza 

entidades ad hoc. Aliás, ele utiliza dois tipos de entidades ad hoc: possibilia e classes. Esse 

nominalista teve que explanar propriedades através de classes. Além disso, teve que postular 

possibilia para solucionar o problema da co-extensionalidade. Um dos motivos para se 



55 

 

preferir classes é que elas são particulares e bem definidas. Contudo, poderíamos comparar as 

seguintes entidades: particulares concretos, classes e universais. Particulares concretos são, 

segundo o nominalista tradicional, ocorrências únicas na natureza (não repetíveis), possuem 

poder causal (pois são concretos) e são entidades de acesso imediato (não inferidas). Classes 

são entidades não repetíveis, abstratas e ad hoc. Universais são entidades repetíveis, abstratas 

e ad hoc (do ponto de vista do nominalista de semelhança). Se você comparar essas 

caracterizações, classes possuem mais semelhanças com universais do que com particulares 

concretos. Como os universais são entidades problemáticas, pois são repetíveis, abstratas e ad 

hoc, e classes possuem algumas características que universais possuem, então classes talvez 

não sejam o caminho correto para o nominalista tentar explanar propriedades. 
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4  NOMINALISMO DE SEMELHANÇA 

 

Como todo Nominalismo, o Nominalismo de Semelhança rejeita a existência de 

universais enquanto entidades não redutíveis por meio de uma correta descrição da correta 

constituição ontológica fundamental. O que o diferencia de outras formas de Nominalismo é a 

maneira como a nossa fala sobre propriedades é reduzida a uma fala sobre particulares. Para 

essa postura, o fato de um particular a possuir a propriedade F é analisado como a 

assemelhando-se aos F‘s. O Nominalismo de Semelhança é uma solução objetivista porque a 

semelhança entre diferentes particulares é um fato independente do representar humano. 

Existe um aspecto que diferencia o Nominalismo de Semelhança do Nominalismo de Classe. 

Nesse último, a propriedade ser humano consiste na classe dos seres humanos. Assim como o 

realista, o nominalista de classe introduz uma entidade para explanar o que propriedades são. 

Isso não ocorre com a nominalista de semelhança
23

. Em geral, nessa teoria não se define 

ontologicamente o que é uma propriedade. Antes, o fato de um objeto a possuir a propriedade 

F é que constitui o objeto da explanação. E nenhuma entidade, em especial, é introduzida para 

ocupar a função de F. 

Existem dois tipos de Nominalismo de Semelhança: o aristocrático e o igualitário. O 

Nominalismo de Semelhança Aristocrático foi formulado por Price (1953). É denominado 

―aristocrático‖ devido à função atribuída aos paradigmas na formação de uma classe de 

semelhança. O fato de a ser F é analisado como a assemelhando-se aos paradigmas 

definidores da classe dos F‘s. Rodriguez-Pereyra (2002) discorda de Price, defendendo uma 

forma igualitária de Nominalismo de Semelhança. O fato do objeto a ser F é analisado como 

a assemelhando-se a todos os F‘s. A posição de Rodriguez-Pereyra pode ser chamada de 

―Nominalismo de Semelhança Igualitário‖, pois todos os objetos que possuem a propriedade 

F possuem o mesmo status. Devido a essas diferenças, iremos analisá-los de maneira 

separada. Darem ênfase aos principais problemas existentes na literatura. Além disso, 

Indicarei o grau de nominalismo do Nominalismo de Semelhança, tendo como parâmetro o 

Nominalismo Ideal definido no capítulo 2. 

 

4.1 NOMINALISMO DE SEMELHANÇA DE H. H. PRICE 

 

                                                 
23

 Apesar disso, o Nominalismo de Semelhança, em geral, ainda precisará de classes em sua ontologia para lidar 

com relações.  
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Como foi dito, Price denomina o seu Nominalismo de ―aristocrático‖ devido à função 

atribuída aos paradigmas na formação de uma classe de semelhança (PRICE, 1998, p. 30). Em 

um primeiro momento, apresento a posição de Price e suas críticas ao Realismo a respeito dos 

universais. Ele se dedica a refutar duas objeções clássicas: o argumento do aspecto e o 

argumento do regresso. Em um segundo momento, levanto várias críticas a essa posição. 

Enfatizo as críticas postas por Armstrong (1974; 1978; 1989).  

 

4.1.1 H. H. Price: críticas ao Realismo e o Nominalismo de Semelhança  

 

Ao tratar do problema dos universais, Price coloca em oposição duas teorias: o 

Realismo aristotélico (in re) e o Nominalismo de Semelhança. O Realismo aristotélico é a tese 

de que universais devem estar presentes na constituição ontológica do mundo. Universais 

existem apenas juntos aos particulares concretos (as substâncias primeiras de Aristóteles). O 

Nominalismo de semelhança tenta uma descrição da realidade pretensamente mais 

econômica, pois precisa apenas da categoria de particular para preencher a realidade
24

. Apesar 

de divergirem em questões ontológicas, essas duas teorias, segundo Price, pretendem analisar 

os mesmos fatos objetivos. Price denomina esses fatos de ―recorrência de características‖ 

(1998, p. 27). Entendo que esses fatos objetivos podem ser entendidos a partir da noção de 

propriedade apresentada no capítulo 1.  

Intuitivamente, o mundo parece ser muito monótono, pois observamos uma incessante 

repetição: as mesmas cores, as mesmas formas, entre outras características, nos são 

apresentadas ao longo da nossa experiência. Apesar dessa forte intuição alicerçada no senso 

comum, filósofos, como Heráclito, tentaram negar isso. Pelo menos, é uma interpretação 

possível de seu aforismo: ―tudo flui‖. Price discorda e utiliza um argumento baseado na forma 

como nós conhecemos o mundo: ―In a world of incessant novelty, where there was no 

recurrence at all and no tedious repetitions, no concepts could ever be acquired; and thinking, 

even of the crudest and most primitive kind, could never begin‖ (PRICE, 1998, p. 23).  

Evidentemente, o filósofo heraclitiano poderia replicar que, de fato, todos os nossos 

conceitos são ilusórios e arbitrários, não captando a natureza processual da realidade. Além de 

ser uma conclusão implausível, talvez Price pudesse recorrer ao fato de que a utilização da 

linguagem já implica a aquisição de conceitos. Assim, mesmo a formulação heraclitiana ―tudo 

                                                 
24

 Não é muito claro por que a posição de Price é mais econômica do que o Realismo aristotélico. Para 

Aristóteles, universais não possuem existência plena, pois dependem ontologicamente de particulares para 

existirem.  
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flui‖ utiliza conceitos. Mas, se todo conceito é ilusório, temos que o filósofo heraclitiano 

dificilmente poderia formular a sua posição de forma coerente. Isso não implica que a posição 

Price esteja necessariamente correta, mas indica que talvez tenhamos que admitir a 

recorrência das características como único caminho na construção de uma solução para o 

problema dos universais. 

Ao analisar o fenômeno da ―recorrência de características‖, o Nominalismo de 

Semelhança e o Realismo aristotélico divergem. Pode-se afirmar que a divergência encontra-

se na análise da semelhança. O Realismo aristotélico entenderá que a relação de semelhança é 

derivativa da noção de universal. O objeto a assemelha-se ao objeto b porque a e b instanciam 

o mesmo universal. Um primeiro problema levantado contra o Realismo diz respeito ao fato 

da semelhança nem sempre ser exata. O caso das cores é um clássico da variação da 

semelhança em termos de intensidade. Podemos ter vários objetos brancos, mas que não são 

exatamente brancos. Para resolver esse problema, talvez seja necessário distinguir semelhança 

exata de semelhança inexata. Contudo, a ideia de que dois objetos assemelham-se porque 

instanciam o mesmo universal não parece deixar espaço para a noção de semelhança inexata 

(PRICE, 1998, p. 29). Isso aponta para o fato de que semelhança é primitiva e não derivada de 

um único universal presente em vários objetos. ―Thus the philosophy of universals, when it 

makes all resemblance derivative, appears to forget that resemblances have degrees of 

intensity. Resemblance is treated as if it were degreeless, either present in its maximum 

degree or else not present at all‖ (PRICE, 1998, p. 30)
25

. Além de variar em intensidade, 

semelhança também pode variar em extensão (PRICE, 1998, p. 28). A variação da 

semelhança em extensão está relacionada com a quantidade de propriedades que dois 

particulares compartilham. A princípio, Aristóteles é mais semelhante a Sócrates do que a um 

elefante porque compartilha com Sócrates um número maior de propriedades. Esse tipo de 

grau de semelhança não afeta o Realismo, podendo ser facilmente tratado a partir da noção de 

universal. Quanto mais universais um particular possui em comum com outro particular, mais 

eles se assemelham. 

Depois de defender que semelhança é primitiva, Price irá analisar dois argumentos 

clássicos contra o Nominalismo de Semelhança. A sua análise dessas objeções é bastante 

interessante, pois ele introduz importantes elementos para a sua posição. O primeiro é o 

argumento do aspecto. Quando se afirma que a assemelha-se a b, é provável que alguém 

pergunte: em qual aspecto? Objetos verdes assemelham-se em um aspecto, enquanto objetos 

                                                 
25

 Price (1998, p.30) admite que o Realismo ante rem platônico tenha sido a primeira posição a reconhecer graus 

de instanciação. Nesse aspecto, a crítica dele dirige-se especialmente ao Realismo in re aristotélico. 
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redondos assemelham-se em outro. Analisar a classe dos objetos redondos recorrendo apenas 

ao fato de serem objetos que se assemelham entre si parece deixar a análise do Nominalista de 

Semelhança incompleta. Além disso, a necessidade de especificar qual a semelhança que os 

elementos de um conjunto de objetos apresentam entre si parece implicar a reintrodução de 

universais no Nominalismo de Semelhança. Essa objeção tenta mostrar que semelhança não é 

fundamental na constituição ontológica da realidade e que depende da noção de propriedade.  

A fim de responder a essa objeção, Price introduz um elemento aristocrático em seu 

Nominalismo. Quando se pergunta a que os objetos redondos assemelham-se, não é 

necessário introduzir os aspectos. Segundo ele, objetos redondos, por exemplo, assemelham-

se a certos objetos paradigmáticos. Toda classe tem um núcleo, alguns elementos padrões: 

 

It is agreed by both parties that there is a class of red objects. The question is, what 

sort of structure does a class have? That is where the two philosophies differ. 

According to the Philosophy of Universals, a class is so to speak a promiscuous or 

equalitarian assemblage. All its members have, as it were, the same status in it. All 

of them are instances of the same universal, and no more can be said. But in the 

Philosophy of Resemblances a class has a more complex structure than this; not 

equalitarian, but aristocratic. Every class has, as it were, a nucleus, an inner ring of 

key members, consisting of a small group of standard objects or exemplars (PRICE, 

1998, p. 30). 

 

Assim, objetos paradigmáticos forneceriam certa unidade a uma determinada classe natural. 

Para saber se um objeto pertence ou não a uma classe natural, deveríamos compará-lo com os 

objetos paradigmáticos da classe em questão. 

Outra crítica clássica ao Nominalismo de Semelhança é o problema do regresso da 

semelhança. Segundo Russell, mesmo que o Nominalismo de Semelhança estivesse correto, 

essa posição comprometer-nos-ia com pelo menos um universal. Segundo Price, nenhuma 

razão é dada a favor da tese de que semelhança é um universal. Uma razão poderia ser dada 

recorrendo à Filosofia da Linguagem. ―Semelhança‖ é uma palavra abstrata, assim como 

―azul‖, ―ser humano‖ e ―tigre‖. Nessa linha de raciocínio, a questão torna-se: palavras 

abstratas referem-se a universais? A argumentação diria que é impossível uma linguagem 

apenas com termos singulares sem palavras abstratas. Price não discorda dessa observação. 

Ele acredita que a mesma não possui nenhuma implicação ontológica, pois seria necessário 

demonstrar a seguinte premissa adicional: toda palavra abstrata denota um universal. O 

Nominalismo de Semelhança poderá explanar o significado da palavra ―semelhança‖ através 

da observação de que existem semelhanças de várias ordens. Dois cachorros são semelhantes 

entre si em primeira ordem e dois objetos redondos são semelhantes entre si também em 

primeira ordem. A semelhança dos dois cachorros e a semelhança dos dois objetos redondos 
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são semelhantes em segunda ordem. Existem, assim, semelhanças de primeira e de segunda 

ordem. Se o realista rejeitasse a noção de semelhança de segunda ordem, então seria possível 

utilizar a mesma crítica contra ele.  

 

When it is said that ‗cathood is a universal‘ the word ‗universal‘ is itself a general 

word, just as ‗cat‘ is when we say ‗Pussy is a cat‘. So according to the philosophy of 

universals, there must be a universal called ‗universality‘. And if it is a universal, 

universality must accordingly be an instance of itself. But this is a contradiction 

(PRICE, 1998, p. 35). 

 

Uma boa solução para o realista, diz Price, seria diferenciar níveis da forma como ele 

mesmo fez para a relação de semelhança. Não é contraditório afirmar que um particular seria 

uma instância de uma universalidade de primeira ordem e esta seria uma instância da 

universalidade de segunda ordem. Nesse caso, o realista não mais poderia utilizar o 

argumento de Russell contra o Nominalismo de Semelhança. 

Price faz ainda uma segunda crítica ao argumento de Russell. Semelhança não é 

apenas uma relação como as outras. Para o nominalista de semelhança, semelhança é algo 

muito fundamental para ser chamado de ―relação‖. É fundamental porque, nessa espécie de 

Nominalismo, relações normalmente são analisadas através de semelhanças. O autor 

considera, assim, que semelhança apresenta um caráter formal, devendo-se diferenciá-la de 

relações empíricas como ―x está ao lado de y‖. 

 

4.1.2 Problemas com o Nominalismo de Price 

 

Nesta seção, analiso várias críticas à teoria de Price. Sua posição foi duramente critica 

por Armstrong (1974; 1978; 1989). Por isso, retomarei muitas das críticas feitas por ele. Em 

primeiro lugar, discuto o caráter fundamental, ou não, da relação de semelhança. Em segundo 

lugar, discuto alguns problemas com a noção de paradigma. Por último, analiso se o 

Nominalismo de Price cai em algum dos regressos observados por Armstrong (1974). 

 

4.1.2.1 Semelhança pode ser explanada através da categoria de universal? 

 

A questão acima me parece central no debate sobre Nominalismo de Semelhança. É 

uma crítica clássica ao Nominalismo de Semelhança a de que a relação de semelhança não é 

fundamental, mas derivada da categoria de universal. Armstrong defende, de maneira 

intuitiva, o caráter derivativo da relação de semelhança: ―It is natural to assert that things 
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resemble because they have something in common, counter-intuitive to say that they have 

something in common because they resemble each other‖ (1978, p. 50). Apesar do argumento 

de Armstrong parecer-me correto, ele não constitui uma refutação definitiva da tese de que 

semelhança é fundamental, pois recorre a uma mera intuição. Apesar de acreditar no valor das 

intuições em argumentações filosóficas, creio que, nesse caso, o que o argumento de 

Armstrong faz é colocar o ônus da prova de que semelhança é fundamental para o nominalista 

de semelhança. Assim, se esse não possuísse nenhum argumento correto de que semelhança é 

primitiva, então todo e qualquer Nominalismo de Semelhança seria facilmente refutado com a 

observação acima de Armstrong. Price, contudo, possui um argumento a favor do caráter 

primitivo da relação de semelhança. Segundo ele, semelhança nem sempre é exata no que diz 

respeito à intensidade. Você pode ter um conjunto de objetos que se assemelham apenas de 

maneira aproximada. Nesse caso, seria implausível afirmar que todos esses objetos instanciam 

o mesmo universal. Um exemplo clássico disso são as cores. Os elementos do conjunto dos 

objetos vermelhos assemelham-se apenas de forma aproximada. Alguns são mais vermelhos 

do que outros. Segundo o autor, a noção de universal não explana como a semelhança surge 

em graus. Isso aponta para o caráter primitivo da semelhança. 

Há uma objeção contra o argumento acima de que a relação de semelhança seria 

primitiva. O realista poderia recorrer à distinção entre propriedades determinadas e 

propriedades determináveis para fornecer uma explanação da semelhança inexata. Essa 

distinção é relativa. A mesma propriedade pode ser determinada em relação a algumas 

propriedades e determinável em relação a outras propriedades. Essa distinção é elucidada 

adequadamente a partir de exemplos. A propriedade de ser mamífero é determinada em 

relação à propriedade ser vertebrado, que é uma propriedade determinável. As propriedades 

de ser primata e ser carnívoro são determinadas em relação à propriedade ser mamífero, que 

é uma propriedade determinável nesse contexto. Quando dois objetos não se assemelham em 

um nível máximo, eles compartilham a mesma propriedade determinável, mas não 

compartilham a mesma propriedade determinada. Assim, dois objetos vermelhos 

compartilham a mesma propriedade determinável ser vermelho, mas podem possuir diferentes 

propriedades determinadas em relação à propriedade determinável que eles compartilhem: um 

dos objetos pode ter a propriedade determinada ser vermelho escarlate e o outro objeto pode 

ter a propriedade determinada ser vermelho bordô. Price, aliás, reconhece que o realista 

consegue, através da distinção acima, fornecer uma explanação da semelhança inexata, 

deixando o nominalista de semelhança sem argumento a favor do caráter primitivo da 

semelhança: 



62 

 

 

Inexact resemblance, we are invited to say, depends upon or is derived from the 

presence of the same determinable characteristic in a number of objects; exact 

resemblance (resemblance of maximum intensity) depends upon their being 

characterized by the same determinate characteristic (PRICE, 1998, p.38). 

 

Há outro problema com a defesa de Price do caráter fundamental da relação de 

semelhança. O Realismo ante rem platônico já reconhece graus de instanciação. O universal 

nesse Realismo é um modelo (uma forma). As diversas instâncias aproximam-se não 

exatamente desse modelo. Nesse aspecto, a crítica dele dirige-se especialmente ao Realismo 

in re aristotélico. Infelizmente, ele não argumenta contra o Realismo ante rem. Ele sequer 

discute essa doutrina, porque, segundo Price, ela é mais distante do senso comum. Isso, 

claramente, não é um argumento. Assim, enquanto o Realismo aristotélico pode lidar 

facilmente com a variação de intensidade de uma propriedade através da distinção entre 

propriedades determinadas e propriedades determináveis, o Realismo platônico utiliza a noção 

de grau de instanciação. Price não é, pois, bem sucedido em explanar que a relação de 

semelhança não é derivável da noção de propriedade.  

 

4.1.2.2 Problemas com os paradigmas 

 

Vimos que a noção de objetos paradigmáticos foi introduzida por Price como resposta 

a uma das clássicas objeções contra o Nominalismo de Semelhança. Segundo essa objeção, o 

Nominalismo de Semelhança analisa o fato de que certos objetos são vermelhos, afirmando 

que eles se assemelham a outros objetos vermelhos. Contudo, essa análise parece incompleta, 

pois não especifica em qual aspecto esses objetos são semelhantes. Para especificar a 

semelhança entre os diversos objetos vermelhos, Price afirma que um objeto é vermelho 

porque se assemelha a certos objetos paradigmáticos. 

Algumas críticas podem ser feitas contra a noção de objeto paradigmático. Armstrong 

observou que essa traz um certo grau de subjetividade para o Nominalismo de Semelhança: 

 

Resemblance Nominalism was earlier described as an Objectivist analysis. But it 

should be noted that the appeal to paradigms introduces a certain element of 

subjectivity, or at least of relativity. For it is clear that different people will normally 

have to use different paradigms for the same class of things. To that extent, for the 

Resemblance theorists, whiteness for you is not the same thing as whiteness for me 

(ARMSTRONG, 1978, p. 46).   

 



63 

 

Como diz Armstrong, a noção de paradigma é, pelo menos, relativa, pois os 

paradigmas que alguém utiliza para definir a classe dos cachorros podem diferir dos 

paradigmas que outra pessoa utiliza para definir a mesma classe. Além disso, a noção de 

paradigma implica em certa subjetividade
26

 da noção de propriedade. Tome-se a classe dos 

cachorros. A princípio, nenhum objeto dessa classe parece ter algo em si mesmo que o defina 

como paradigma
27

. Essa ideia parece fazer algum sentido se aceitarmos que existe grau de 

semelhança em termos de intensidade. Como alguns objetos parecem ser mais vermelhos do 

que outros, então talvez existam alguns objetos que objetivamente poderiam ser considerados 

paradigmáticos da classe dos objetos vermelhos. Aparentemente, exemplos como do das cores 

constituem exceções. Seria mais complicado estabelecer objetivamente o que constituiria um 

paradigma da classe dos seres humanos.  

Um problema do caráter subjetivo dos paradigmas para Price diz respeito à coerência 

do seu Nominalismo. Segundo Price, Realismo e Nominalismo procuram fornecer uma 

análise de certos fatos objetivos que ele denomina ―recorrência de características‖. É um fato 

objetivo que a é F. Esse fato é analisado afirmando-se que a assemelha-se a paradigmas 

definidores da classe dos F‘s. Como paradigmas não são determinados de maneira objetiva, o 

Nominalismo de Price pode ser rotulado como uma solução subjetivista para o problema dos 

universais. E poderia, assim, sofrer as mesmas críticas dirigidas contra o Nominalismo de 

Predicado e o de Conceito. Por isso, considero que a análise de Price é incompleta. Como, a 

princípio, determinamos, de maneira intersubjetiva, os paradigmas definidores de uma classe, 

paradigmas não constituem entidades objetivas.  

Outro problema dos paradigmas concerne à possibilidade de propriedades unicamente 

instanciadas. É possível que apenas um objeto a possua uma propriedade F (Armstrong, 1978, 

p.50). Neste caso, não haveria objetos paradigmáticos. À primeira vista, não poderíamos 

analisar o fato de que a é F recorrendo à semelhança com algum objeto paradigmático. 

Restaria ao nominalista de semelhança defender que a é F porque a assemelha-se si mesmo. 

Por ser contraintuitivo, isso parece mostrar que semelhança deve ser analisada através de 

outra noção.  

Outro problema que os paradigmas trazem é o da sobredeterminação dos mesmos 

(RAPHAEL, 1955, p.115-116). É possível que os mesmos paradigmas sirvam como 

                                                 
26

  Algo é subjetivo se e somente se depender do ser humano para ser ou existir. Algo é objetivo se não for 

subjetivo. 
27

 Por isso, Rodriguez-Pereyra (2002, p.139-141) considera que o Nominalismo de Semelhança Aristocrático não 

possui uma correta motivação filosófica. 
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paradigmas de classes distintas
28

. Tomem-se dois fatos a é F e b é G. Talvez a classe dos F‘s e 

a classe dos G‘s possuíssem os mesmos paradigmas. Nesse caso, o nominalista de semelhança 

aristocrático não teria como diferenciar a propriedade F da propriedade G. Esse é um caso 

mais geral do problema da coextensionalidade. No caso das propriedades P e Q serem 

coextensivas, qualquer particular que tenha a propriedade P e seja utilizado como paradigma 

também poderá ser um paradigma de Q. Essa teoria nominalista não possui elementos para 

bloquear essa possibilidade
29

. 

 

4.1.2.3 Semelhança é um universal? 

 

Armstrong diferenciou dois tipos de regresso que uma pretensa solução para o 

problema dos universais pode sofrer (ARMSTRONG, 1974): o regresso do objeto e o 

regresso da relação. O objeto a ter a propriedade F é um fato analisado através da semelhança 

de a com certos paradigmas. Como os paradigmas também possuem a propriedade F, então 

talvez faça sentido perguntar pela análise desse fato. Se o nominalista de semelhança tivesse 

que postular outros paradigmas para explanar o fato dos paradigmas originais serem F, então 

essa teoria está a caminho de cair no regresso do objeto. 

Tome-se um paradigma p. O fato de que p é F pode ser tratado como se analisam 

outros particulares que são F. O paradigma p possui a propriedade F porque se assemelha aos 

paradigmas definidores da classe dos F‘s. Como entre esses paradigmas encontra-se o próprio 

p, faria parte da explanação de p é F que p assemelha-se a p. Vimos que esse tipo de 

semelhança não parece muito intuitiva, sendo um problema para o nominalista de semelhança. 

Por isso, talvez uma solução mais interessante fosse considerar que o fato de que p é F fosse 

explanado recorrendo à semelhança de p com os paradigmas da classe dos F‘s menos p. Nesse 

caso, o regresso parece ser bloqueado. Qualquer paradigma x de F poderá ser explanado 

recorrendo ao mesmo artifício: x é F é analisado através da semelhança de x com os 

paradigmas da classe dos F‘s menos x. Armstrong apresenta a seguinte restrição a essa 

solução: 

 

                                                 
28

 ―... it is always remains possible that, over and above the property-class for which they are chose to be 

paradigms, they will actually serve as paradigms for a quite distinct property-class‖ (ARMSTRONG, 1978, p. 

48).  
29

 ―Suppose that properties P and Q are coextensive. In virtue of this, members of the class of Ps and Qs will 

have a certain mutual resemblance each to each. But how is the theory to distinguish between the contribution P 

makes to these resemblances and the contribution made by Q?‖ (ARMSTRONG, 1989, p. 50). 
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This solution has the disadvantage that F-ness of a paradigm F seems to become 

something different from the F-ness of a non-paradigm F. But perhaps this can be 

accepted. The standard metre is a metre long, but not quite in the same sense that 

other things are a metre long (ARMSTRONG, 1974, p. 195). 

 

O problema dessa solução é que dois particulares podem ter a mesma propriedade em virtude 

de estruturas distintas de semelhança. Um particular qualquer seria F em virtude de 

assemelhar-se a certos paradigmas. Enquanto o paradigma p seria F em virtude de 

assemelhar-se a um conjunto diferente de paradigmas. Armstrong não considera isso um 

problema. Ele recorre a uma analogia com o metro padrão. Se essa analogia for adequada, ela 

aponta para o caráter meramente convencional dos paradigmas. O metro padrão é um metro 

em um sentido meramente convencional, por isso é um metro em um sentido diferente das 

outras barras que possuem um metro. Um particular é um paradigma em virtude de uma 

escolha arbitrária. Apesar de a analogia ser adequada em mostrar como alguns conceitos são 

estabelecidos de maneira convencional, não parece adequada para tratar dos paradigmas de 

Price. O problema é analisar o fato do paradigma p ter a propriedade F. Esse fato não é 

convencional. Ele é objetivo. O particular a possui a propriedade F no mesmo sentido que p 

tem a propriedade F. Assim, os fatos a é F e p é F não devem ser analisados de formas 

diferentes por p ser um paradigma. Isso parece impossibilitar uma correta análise de p é F. Se 

analisarmos os fatos acima da mesma forma, retornaremos ao problema anterior. Faria parte 

da explanação de p é F que p assemelha-se a si mesmo, o que não parece uma análise 

adequada. 

Outro tipo de regresso que é considerado mais sério para o Nominalismo de 

Semelhança é o regresso da relação. No caso dessa forma de Nominalismo, a relação em 

questão é a de semelhança. Apesar de Price afirmar que nenhum argumento é dado a favor da 

tese de que semelhança é um universal, Russell apresenta um interessante argumento: 

 

If we wish to avoid the universals whiteness and triangularity, we shall choose some 

particular patch of white or some particular triangle, and say that anything is white 

or a triangle if it has the right sort of resemblance to our chosen particular. But then 

the resemblance required will have to be a universal. Since there are many white 

things, the resemblance must hold between many pairs of particular white things; 

and this is the characteristic of a universal. It will be useless to say that there is a 

different resemblance for each pair, for then we shall have to say that these 

resemblances resemble each other, and thus at last we shall be forced to admit 

resemblance as a universal. The relation of resemblance, therefore, must be a true 

universal. And having been forced to admit this universal, we find that it is no 

longer worth while to invent difficult and unplausible theories to avoid the 

admission of such universals as whiteness and triangularity (2009, p. 70-71). 
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O argumento de Russell consiste em mostrar que semelhança possui características 

que universais normalmente possuem. Uma característica típica da noção de universal 

consiste em ser multiplamente instanciada. Semelhança pode ser encontrada em diferentes 

pares de particulares. Como semelhança apresenta um caráter repetível, então semelhança 

seria um universal. Uma réplica do nominalista seria afirmar que semelhança não é um 

universal porque os pares de particulares não se assemelham de forma exata. Nesse caso, a 

semelhança de um determinado par seria particular. Isso geraria um regresso, pois as 

diferentes semelhanças seriam semelhantes. Temos, assim, uma semelhança de segunda 

ordem. Se essa semelhança também for um particular, então teremos uma semelhança de 

terceira ordem, e assim por diante. Esse regresso não é muito interessante para o nominalista 

porque o regresso não é ontologicamente econômico. Mesmo que as semelhanças sejam 

particulares, é introduzido um novo tipo de entidade, que são os particulares abstratos. 

Um nominalista de semelhança como Price poderia argumentar que o regresso da 

relação é um problema presente em toda solução relacional do problema dos universais. O 

Realismo também introduz uma relação para explanar a recorrência das propriedades, que é a 

relação de instanciação (1974, p.198). Apresento o problema do regresso da semelhança 

depois que apresentar o Nominalismo de Gonzalo Rodriguez-Pereyra. 

 

4.1.3 Conclusão: paradigmas, semelhança e a Navalha de Ockham 

 

O Nominalismo desenvolvido por Price utiliza a mesma noção de propriedade do 

Realismo. Propriedades naturais são objetivas no sentido definido anteriormente. A solução 

dele consiste em utilizar a relação de semelhança e a noção de paradigma para analisar o fato 

de um particular ter uma determinada propriedade. O problema aparece porque nem a relação 

de semelhança, nem a noção de paradigma conseguem fornecer uma análise completa das 

propriedades naturais. A noção de paradigma falha nesse quesito devido ao seu caráter não 

objetivo. Por isso, não podemos reduzir a nossa fala sobre propriedades a uma fala sobre 

paradigmas. Pensando o Nominalismo de Semelhança de uma forma geral, o problema dos 

paradigmas parece ser menos destrutivo, pois existe pelo menos uma versão desse tipo de 

Nominalismo, desenvolvida por Rodriguez-Pereyra, que não utiliza paradigmas. 

Quanto à relação de semelhança, Price não consegue mostrar que ela é fundamental. 

Particulares são semelhantes entre si, mas isso parece ser o caso porque eles possuem algo em 

comum, o que torna essa semelhança algo meramente superveniente às propriedades. O 

problema do caráter não derivado da relação de semelhança é uma questão mais desafiadora 



67 

 

para qualquer forma de Nominalismo de Semelhança. Não bastaria a atração da economia 

ontológica que essa posição aparentemente apresenta. Mesmo que não possuísse nenhum 

problema, ela ainda teria que demonstrar que o fato de a ser F ocorre porque a é semelhante a 

outros Fs. É mais intuitivo pensar que a é semelhante a outros Fs  porque a é F. 

A princípio, o Nominalismo de Semelhança de Price parece adequar-se à definição de 

Nominalismo Ideal. Particulares concretos são requeridos para lidar com o problema da 

recorrência das propriedades. Como a relação de semelhança constitui apenas uma relação 

formal, apenas particulares que preenchem essa relação precisam ser postulados por essa 

teoria. Um problema interessante constitui o das relações. Muitas relações envolvem algum 

nível de ordenamento entre os elementos que as preenchem. Para preservar esse ordenamento, 

o nominalista de semelhante precisa de pares ordenados. Isso introduz um novo tipo de 

entidade em sua ontologia: as classes (entidades abstratas).  Nominalismo, de uma maneira 

em geral, rejeitou universais por vários motivos. Por vezes, universais foram rejeitados por 

serem abstratos. Outras vezes, universais foram substituídos por serem ad hoc. Caso o 

Nominalismo de Semelhança de Price precisasse introduzir classes, essa posição não se 

adequaria completamente à definição de Nominalismo Ideal, pois classes são, geralmente, 

consideradas como entidades abstratas. 

 

4.2 NOMINALISMO DE SEMELHANÇA DE GONZALO RODRIGUEZ-PEREYRA 

 

Existem dois tipos de nominalismo de semelhança: o aristocrático e o igualitário. 

Analisamos na última seção o de Price. Sua posição é denominada ―aristocrática‖ devido à 

função atribuída aos paradigmas na formação de uma classe de semelhança. O fato de a ser F 

é analisado como a assemelhando-se aos paradigmas definidores da classe dos F‘s. 

Rodriguez-Pereyra (2002) discorda de Price, defendendo uma forma igualitária de 

nominalismo de semelhança. O fato do objeto a ser F é analisado como a assemelhando-se a 

todos os F‘s. A posição de Rodriguez-Pereyra pode ser chamada de ―Nominalismo de 

Semelhança Igualitário‖, pois todos os objetos que possuem a propriedade F apresentam o 

mesmo status. Essa é a diferença óbvia entre essas duas formas de nominalismo de 

semelhança. Contudo, há uma diferença importante do ponto de vista ontológico. Nesse 

quesito, podemos realizar uma comparação entre as formas de nominalismo tratadas até o 

momento. 

Assim como o Nominalismo de Classe possui uma versão mais simples representada 

por Quinton e uma versão mais complexa representada por Lewis, o Nominalismo de 
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Semelhança tem duas versões predominantes: a de Price e a de Rodriguez-Pereyra. O 

nominalismo deste último representa uma versão mais complexa do nominalismo de 

semelhança. Complexa no sentido de propor soluções para vários problemas levantados 

contra o Nominalismo de Semelhança tradicional. Problemas esses que tornavam essa posição 

inadequada. Um segundo aspecto que diferencia o nominalismo de Rodriguez-Pereyra é a 

defesa do Realismo Modal. De um ponto de vista ontológico, essas duas formas de 

nominalismo apresentam ontologias distintas. Além de particulares e classes, Rodriguez-

Pereyra admitirá possibilia. Com efeito, esse nominalista de semelhança e o nominalismo de 

classe de Lewis postulam os mesmos tipos de entidades para solucionar o problema dos 

universais. Contudo, não analisam o fato de um objeto possuir uma propriedade da mesma 

maneira. A forma como Rodriguez-Pereyra realiza essa análise permite que seu nominalismo 

de semelhança supere alguns problemas do nominalismo de classe de Lewis. Com a exceção 

do Nominalismo de Avestruz, teorias nominalistas tradicionais constituem análises relacionais 

para o problema dos universais. O Nominalismo de Classe introduz a relação de 

pertencimento para explanar propriedades e o nominalismo de semelhança introduz a relação 

de semelhança. Dentre as teorias nominalistas relacionais tradicionais, é provável que o 

nominalismo de semelhança de Rodriguez-Pereyra seja a melhor teoria. Iremos analisar essa 

afirmação neste capítulo.  

Apesar de postular mais tipos de entidades, Rodriguez-Pereyra considera seu 

nominalismo a forma mais sustentável de nominalismo de semelhança. Segundo ele, o 

Nominalismo de Semelhança aristocrático carece de uma correta motivação (2000a, p.139). A 

existência de objetos paradigmáticos implicaria que há objetos especiais que determinam uma 

classe como natural. Dada uma propriedade F qualquer, alguns objetos F‘s teriam F de uma 

forma mais intensa do que outros F‘s. Um problema é que a ideia de objetos paradigmáticos 

faz sentido apenas para propriedades determináveis. Assim, parece fazer sentido que alguns 

particulares são mais vermelhos do que outros particulares. Contudo, vermelho seria uma 

propriedade determinável. E o fato de alguns objetos serem mais vermelhos do que outros 

poderia ser explicado recorrendo a diferentes propriedades determinadas
30

. Como Rodriguez-

Pereyra (2002a, p. 1) considera que uma solução para o problema dos universais deve 

fornecer uma análise para as propriedades mais determinadas, então o problema da 

                                                 
30

 Como vimos na seção anterior, o próprio Price reconhece que a distinção entre propriedades determinadas e 

determináveis soluciona o problema da semelhança inexata e, consequentemente, a ideia de que existem alguns 

objetos paradigmáticos em uma classe natural. 
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semelhança inexata seria uma motivação irrelevante para admitir que alguns particulares 

constituíssem paradigmas que fornecem unidade a uma classe natural. 

O objetivo desta seção é discutir as principais teses do nominalismo de semelhança de 

Rodriguez-Pereyra. Em um primeiro lugar, apresento a sua formulação do problema dos 

universais, pois a maneira como ele entende o problema é relevante para a caracterização da 

sua posição. Posteriormente, analiso algumas objeções que essa solução não resolve. Por 

último, analiso o grau de nominalismo presente na posição de Rodriguez-Pereyra tendo como 

parâmetro a definição de nominalismo ideal dada na introdução deste trabalho, bem como 

discuto o princípio de economia ontológica. 

 

4.2.1 A formulação do problema do problema dos universais 

 

A estratégia de Rodriguez-Pereyra consiste, primeiramente, em defender uma 

inusitada formulação do problema dos universais. Em ―What is the Problem of Universals?‖ 

(2000), ele não tem como objetivo solucionar o problema dos universais, mas sim responder a 

duas questões: (1) O que é explanado por uma solução do problema dos universais? (2) Que 

tipo de solução seria uma explanação para o problema? A resposta dessas duas questões 

deixaria claro o que é o problema dos universais. O autor defenderá uma reposta à questão 

(1): o problema dos universais é normalmente compreendido como o problema de explanar 

como particulares numericamente diferentes podem ter a mesma propriedade (o problema do 

One over Many). A partir da compreensão de que fatos uma teoria sobre universais deva 

explanar, ele responde que a única forma de explanar esses fatos é através de uma teoria de 

truthmakers.  

Analiso a resposta que ele oferece e se ela é neutra em relação às posições sobre 

universais. Esse deve ser um requisito mínimo para a formulação de um problema filosófico. 

A princípio, a formulação do problema dos universais deve tornar possível que toda solução 

possa ser apresenta dentro desse problema, pois, caso contrário, a própria formulação do 

problema já faria parte de pelo menos uma pretensa solução do problema dos universais.  

Meu interesse é apresentar as implicações da formulação do problema dos universais 

fornecida por Rodriguez-Pereyra e, posteriormente, discutir se a forma de nominalismo que 

ele defende é adequada. Na formulação do One over Many o autor pressupõe que um objeto 

possuir uma certa propriedade é um fato objetivo do mundo. Isso já exclui que soluções 
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subjetivas para o problema dos universais
31

 possam ser corretas. Exemplos de soluções 

subjetivas para o problema dos universais são: o Nominalismo de Predicado, que reduziria 

propriedades a predicados, e o Nominalismo de Conceito, que reduziria propriedades a 

conceitos mentais (ARMSTRONG, 1978, cap. 2 e 3). Não há, contudo, tanto problema em 

excluir soluções subjetivas para o problema dos universais. Não há, até o momento, uma 

articulação adequada de como seria essa posição, pois não há uma defesa sistemática para 

essa posição. De fato, a maneira como o problema dos universais foi colocado na sua história 

e a maneira como foi retomado nos dias atuais torna uma solução subjetivista inviável. Além 

de pressupor uma certa noção de propriedade, essa formulação pressupõe que há 

particulares
32

:  

 

Solutions to the Problem of Universals are ontological theories. They are theories 

about what there is, about what kinds of entities exist. For Universalism there are 

particulars and universals; for Trope Theory there are only particulars, but these 

particulars are of two different kinds: tropes and particulars having those tropes; for 

Resemblance Nominalism there are concrete particulars but there are no universals 

and no trope (2002a, p.2).
33

 

 

Assim, o problema dos universais seria o problema do One over Many. Essa 

formulação indica que uma solução para o problema dos universais precisa fornecer uma 

análise do seguinte fato: dois objetos diferentes possuem a mesma propriedade. Para explanar 

esse fato, o autor considera haver três abordagens: análise conceitual, comprometimento 

ontológico e análise de truthmaking. Em síntese, ele defende que apenas a abordagem de 

truthmaking seria suficiente para explanar os fatos que uma solução para o problema dos 

universais deveria explanar, isto é, o fato de que dois objetos possuem a mesma propriedade. 

Por isso, a forma correta de explanar o problema do One over Many seria através de uma 

análise de truthmaking
34

. O truthmaker de uma sentença é aquilo que torna uma sentença 

verdadeira ou é a entidade em virtude da qual uma sentença é verdadeira (RODRIGUEZ-

PEREYRA, 2002a, p. 29). O autor expressa essa noção através deste esquema: 

                                                 
31

 Como foi tratado na introdução, Armstrong diferencia soluções subjetivistas de objetivistas para o problema 

dos universais (1978, p 28). 
32

 ―As formulated, the Problem of Universals presupposes that particulars have properties and therefore that 

there are particulars and properties‖ (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p. 15). 
33

 ―According to Universalism there are two kinds of entities, particulars and universals. (RODRIGUEZ-

PEREYRA, 2002a, p. 22) 

―Trope Theorists agree that there are no universals: nothing is wholly located at different places at the same time. 

But besides ordinary concrete particulars like roses, tables, horses, planets, atoms, and persons, there are the so-

called tropes, abstract particulars like the temperature of this table, the negative charge of this atom, or the 

whiteness of Socrates‖ (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p.22-3). 
34

 Não é neessário no contexto deste trabalho realizar uma digressão sobre essa questão. 
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(T) Uma entidade E é um truthmaker de uma sentença ―S‖ se e somente se E é uma 

entidade em virtude da qual ―S‖ é verdadeira. 

O princípio de truthmaker (T) não é, contudo, um bom esquema de definição, pois ainda é 

vago qual o critério para uma entidade constituir um truthmaker de uma sentença. Apenas 

substituímos o termo ―truthmaker‖ pela expressão ―entidade em virtude da qual‖. O que essa 

expressão significa? Quando uma entidade satisfaz a condição de ser em virtude dela que uma 

sentença é verdadeira? Gonzalo-Rodriguez reconhece que ele não irá estabelecer condições 

necessárias e suficientes para definir quando algo é um truthmaker. No máximo, é possível 

estabelecer a seguinte condição necessária: 

(T1) Se E é um truthmaker de ―S‖, então ―E existe‖ implica ―S‖.
35

 

Através dessa condição, podemos saber a condição para uma entidade não ser um 

truthmaker. Isso vai ser importante na tentativa de refutar o Nominalismo de Avestruz. No 

entanto, como (T1)
36

 não constitui uma condição suficiente para uma entidade ser truthmaker, 

não temos como saber quais entidades são truthmakers. Se uma solução para o problema dos 

universais deve ser formulada como uma teoria de truthmakers, então teremos um problema, 

pois para qualquer entidade postulada para solucionar o problema dos universais, não teremos 

um critério para determiná-la como truthmaker. 

Entender que a solução para o problema dos universais deve ser formulada utilizando 

essa abordagem não é senso comum. Historicamente, a noção de truthmaker foi utilizada para 

defender a existência de universais. Russell (1911 e 1918) defende que proposições são 

verdadeiras ou falsas. E que o valor de verdade de uma proposição é algo objetivo, pois 

independe do representar humano. Tome-se a seguinte proposição. 

(1) A Terra orbita ao redor do Sol. 

A proposição (1) é verdadeira. O termo singular ―Terra‖ denota o nosso planeta e o termo 

singular ―Sol‖ denota uma determinada estrela. No entanto qual a denotação do termo 

funcional ―x orbita ao redor de y‖? Alguns filósofos (Russell cita empiristas ingleses e Kant) 

defenderiam que esse termo funcional denotaria uma ideia abstrata construída por nossa 

mente. Mas, nesse caso, a relação asserida entre a Terra e o Sol na proposição (1) seria 

meramente subjetiva. Não parece, contudo, que seja a minha mente que cria o valor de 

verdade dessa proposição. Para que (1) seja objetivamente verdadeira, ―x orbita ao redor de y‖ 

                                                 
35

 O autor utiliza a seguinte versão desse princípio: Se E1, …, En são os truthmakers of ‗S‘, então ―E1 existe & 

…& En existe‖ implica ―‗S‘‖. 
36

 A condição suficiente seria a seguinte: Se ―E existe‖ implica ―S‖, então E é um truthmaker de ―S‖. Segundo 

Rodriguez-Pereyra (2002a, p. 33), essa condição possui um problema. Toda entidade seria truthmaker de 

qualquer verdade logicamente necessária. 
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deveria denotar uma entidade independente da mente humana conforme Russell. Essa 

entidade é uma relação, um tipo de universal. Portanto, universais não são mentais, pois eles 

compõem junto com particulares os fatos objetivos que tornam proposições verdadeiras ou 

falsas.  

Consequentemente, o Realismo pode ser facilmente formulado através de uma da 

abordagem de truthmaking.  Na medida em que teorias nominalistas não admitem universais, 

temos um problema de como formulá-las através dessa abordagem. Mesmo que todas as 

teorias nominalistas pudessem fornecer truthmakers adequadas para a proposição (1), não é 

claro como através da abordagem de truthmaking conseguiríamos resolver o problema dos 

universais. O nominalismo, nesse caso, apenas teria sido bem sucedido em responder ao 

criticismo originário do lado realista. 

Segundo o autor, as principais soluções podem ser formuladas como teorias de 

truthmakers. Haveria, contudo, pelo menos uma exceção: o Nominalismo de  

Avestruz. Essa análise é utilizada para, entre outras coisas, tentar refutar essa forma de 

Nominalismo
37

. Essa posição foi desenvolvida a partir da semântica de Quine. Sentenças da 

forma ―a é F‖ comprometem-nos apenas com a existência de a. E propriedades, como: F, não 

são analisáveis. Claramente, o nominalista de avestruz está mais interessado no 

comprometimento ontológico dos nossos enunciados. Rodriguez-Pereyra analisa se essa 

forma de nominalismo é sustentável em uma abordagem de truthmakers. 

Na interpretação de Rodriguez-Pereyra, esse nominalismo teria que defender que o 

truthmaker de uma sentença da forma ―a é F‖ é apenas o particular a, pois aquela sentença 

compromete-se ontologicamente apenas com esse particular. Como sentenças da forma ―a é 

F‖ podem ser contingentemente verdadeiras, o objeto a pode não satisfazer a condição 

necessária (T1) para algo ser um truthmaker. Se a fosse o truthmaker de ―a é F‖, então ―a 

existe‖ implicaria ―a é F‖. Como existem mundos possíveis nos quais ―a existe‖ é verdadeira 

e ―a é F‖ não é, a não pode ser o que torna essa sentença verdadeira. Rodriguez-Pereyra 

considera (2002a, p. 44) que esse não seria um problema tão grave, pois o Nominalismo de 

Avestruz poderia recorrer ao Realismo Modal. Como todo particular existe em um único 

mundo possível, no mundo em que o particular a existe, ele possui a propriedade F. Assim, 

essa forma de nominalismo poderia satisfazer a condição necessária para uma entidade ser um 

truthmaker. Como essa condição é apenas necessária, um problema é que não haveria, 

                                                 
37

 Entretanto, há na literatura uma tentativa de fornecer truthmakers dentro do Nominalismo de Avestruz 

(MELIA, 2005). 
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segundo o autor, nenhuma razão suficiente para que a entidade a seja o truthmaker da 

sentença ―a é F‖.  

Outro problema que escaparia ao nominalista de avestruz concerne à multiplicidade de 

propriedades.  Não parece intuitivo que sentenças diferentes da forma ―a é F‖ e ―a é G‖ 

tenham os mesmos truthmakers. Tomem-se: 

(1) Esta mesa é dura. 

(2) Esta mesa é colorida. 

A versão de truthmaking do Nominalismo de Avestruz indicaria que (1) e (2) possuiriam o 

mesmo truthmaker: a mesa em questão. Parece evidente que não pode ser a mesma coisa que 

torna esta mesa dura a que a torna também colorida. Assim, a multiplicidade de propriedades 

que um objeto possui não seria corretamente explanada por essa forma de nominalismo. 

Nesse aspecto, o problema dos universais poderia ser considerado o problema de explanar 

como o mesmo objeto pode ter diferentes propriedades (many over one). Enquanto teoria de 

truthmaking, o Nominalismo de Avestruz é insatisfatório. Por isso, deve ser descartado das 

soluções para o problema dos universais. 

Na própria formulação do problema, o autor já elimina três soluções para o problema 

dos universais: o Nominalismo de Predicado
38

, o Nominalismo de Conceito e, principalmente, 

o Nominalismo de Avestruz da lista das pretensas soluções para o problema dos universais. 

Restariam, assim, quatro grandes alternativas para solucionar o problema dos universais. As 

quatro seguintes soluções poderiam ser formuladas enquanto teorias de truthmakers: 

(1) Realismo: postula particulares e universais. O fato do universal F ser 

instanciado pelo particular a constitui o truthmaker de ―a é F‖. 

(2) Teoria de Tropos: postula particulares e tropos. O fato do particular a possuir o 

tropo f constitui o truthmaker de ―a é F‖. 

(3) Nominalismo de Classe: postula particulares (concretos, abstratos e possibilia). 

O fato do particular a pertencer a classe dos F‘s constitui o truthmaker de ―a é F‖. 

(4) Nominalismo de Semelhança Igualitário: postula particulares (concretos, 

abstratos e possibilia). O fato do particular a assemelhar-se a todos os F‘s constitui 

o truthmaker de ―a é F‖. 

Segundo Rodriguez-Pereyra, a abordagem de truthmaker seria a maneira de explanar 

corretamente o problema de como o mesmo objeto pode ter diferentes propriedades. Temos, 

contudo, um problema. O autor irá mostrar que as principais soluções para o problema dos 

                                                 
38

 Como foi tratado na Introdução, Nominalismo de Predicado e Nominalismo de Conceito não fornecem uma 

análise correta de propriedades. 
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universais podem ser formuladas como teorias de truthmaking: o Realismo, a Teoria de 

Tropos, o Nominalismo de Classe e o Nominalismo de Semelhança. Como discernir entre 

essas teorias qual é a correta solução para o problema? 

Nesse momento, a abordagem de truthmaker não é mais útil. O autor (2002a, cap. 12) 

realizará uma comparação entre as teorias acima utilizando os seguintes parâmetros: 

 Coerência; 

 Preservação de intuições e opiniões aceitas; 

 Economia ideológica; 

 Economia ontológica quantitativa; 

 Economia ontológica qualitativa; 

 Prevenção de ontologia ad hoc. 

Dentre esses parâmetros, economia ontológica qualitativa e prevenção de ontologia ad hoc 

constituem os mais importantes para a ontologia. Em particular, Rodriguez-Pereyra considera 

que seu Nominalismo de Semelhança é superior ao Realismo e à teoria de tropos 

principalmente na prevenção de ontologia ad hoc. O Nominalismo de Classe não se apresenta 

nessa comparação. Como essa forma de nominalismo postula as mesmas entidades que o 

Nominalismo de Semelhança, economia ontológica, por exemplo, seria inútil para justificar a 

superioridade desse último.   

Rodriguez-Pereyra (2002a, p.223) utiliza uma crítica clássica contra o nominalismo de 

classe elaborada por Armstrong (1978, pp. 36-37, 1989, pp. 27-28). Armstrong considera que 

soluções para o problema dos universais procuram explanar propriedades. Para o nominalista 

de classe, o fato de um particular a possuir uma propriedade F deve ser analisado/explanado 

como a sendo um elemento da classe dos F‘s. Assim, a é F porque a pertence a classe dos F‘s, 

isto é, a explicação do porquê de um objeto possuir uma propriedade deve-se ao fato de ele 

pertencer a uma classe. Intuitivamente, parece ser o contrário. Um objeto a pertence à classe 

dos F‘s se a possuir a propriedade F. O nominalista de classe inverte a ordem da explanação. 

Parece haver alguma característica da noção de propriedade que a noção de classe não 

consegue explanar. Armstrong procura expandir esse argumento contra o Nominalismo de 

Semelhança (1978, pp. 50-51). Para o nominalista de semelhança igualitário, o fato do objeto 

a ser F é analisado como a assemelhando-se a todos os F‘s. Intuitivamente, parece ser o 

contrário. Um objeto a assemelha-se a todos os F‘s se a possuir a propriedade F. O 

nominalista de semelhança parece também inverter a ordem da explanação. Rodriguez-
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Pereyra discorda. Para ele, o argumento de Armstrong é apenas fatal contra o Nominalismo de 

Classe. 

 

This, as I said in Section 4.2, seems to me a fatal objection to Class Nominalism, but 

not to Resemblance Nominalism, which does not make a's belonging to the class of 

Fs a primitive and unexplainable fact, but accounts for it in terms of a's 

resemblances to the other members of the class. Thus, according to Resemblance 

Nominalism, it is because a resembles the other Fs, and therefore because it is F, 

that it belongs to the class of Fs, so that what in the end determines a's being F is its 

resemblances to other particulars (RODRIGUEZ-PEREYRA 2002a, p. 232). 

 

O autor, contudo, não apresenta um argumento a favor de que o que determina o objeto a ser 

F são as semelhanças de a com outros particulares. Ele apenas indica que o fato de a 

pertencer a classe dos Fs é um fato analisável. É possível analisar esse fato através da 

semelhança que a apresenta como outros elementos da classe dos Fs. No entanto, de forma 

semelhante, o nominalista de classe poderia realizar o mesmo procedimento e colocar em 

dúvidas o pretenso caráter não analisável da relação de semelhança. Um objeto a assemelha-

se a todos os Fs porque a pertence à classe natural dos Fs. A rigor, Rodriguez-Pereyra não 

argumenta a favor da tese nada intuitiva de que semelhança não é analisável. Se ele aceita a 

crítica de Armstrong, a tese realista poderia utilizar o argumento em questão contra o 

Nominalismo de Semelhança. O fato do particular a assemelhar-se a todos os Fs seria 

explanado através da noção de universal. O particular compartilha o universal F com todos os 

elementos da classe dos Fs. Assim, essa tentativa de eliminar o Nominalismo de Classe, 

poderia ser utilizada para eliminar o Nominalismo de Semelhança como pretensa solução para 

o problema dos universais. 

No entanto, se a argumentação de Rodriguez-Pereyra fosse bem sucedida em eliminar 

o Nominalismo de Classe, restariam ainda três grandes alternativas para solucionar o 

problema dos universais as quais poderiam ser formulados como teorias de truthmakers: 

Realismo, Teoria de Tropos e o Nominalismo de Semelhança. O autor poderá comparar essas 

teorias de acordo com os parâmetros que ele estabeleceu acima. Segundo ele, o Nominalismo 

de Semelhança teria vantagem nessa comparação em relação ao Nominalismo de Tropos e ao 

Realismo. Ele considera que essas posturas postulam entidades ad hoc e que seriam menos 

econômicas do que a sua posição.  

 

By avoiding to postulate universals or tropes to account for the properties of 

particulars Resemblance Nominalism opposes the philosophical tendency in the last 

twenty-five years or so. No doubt, other things being equal, a theory that avoids 

postulating universals or tropes is preferable to ones that do postulate such entities 

(RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p. vi).  
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Resemblance Nominalism thus promises a solution to the Problem of Universals 

without postulating universals or tropes. Since both these kinds of entities are more 

dubious than concrete particulars it is no wonder that important philosopher shave 

felt attracted to versions of Resemblance Nominalism (RODRIGUEZ-PEREYRA 

2002a, p. 5). 

 

Tropos e universais são entidades mais dúbias do que particulares concretos. Tropos e 

universais são entidades postuladas, essencialmente, para solucionar o problema dos 

universais. Particulares concretos são entidades postuladas por todas as soluções para o 

problema dos universais. Por isso, uma teoria que deixa de postular tropos e universais (como 

é o caso do nominalismo de semelhança) é uma teoria mais virtuosa por possuir uma maior 

economia ontológica qualitativa e por não postular entidades ad hoc. 

Rodriguez-Pereyra entende o problema dos universais como sendo o problema de 

analisar propriedades. Vimos que a noção de propriedade é pré-analítica e constitui o que toda 

solução para o problema dos universais deveria explanar. O que seria uma explicação da 

natureza das propriedades? O autor defende uma abordagem de truthmakers. Uma solução 

para o problema dos universais deveria fornecer truthmakers de sentenças da forma ―a é F‖. 

Há, contudo, alguns problemas em utilizar essa abordagem para formular o problema dos 

universais. Como se estaria discutindo apenas o problema dos universais, esperava-se que 

todas as teorias pudessem ser formuladas como teorias de truthmakers. Essa abordagem seria 

neutra. Ela apenas torna o debate sobre universais claro e preciso. Depois de formuladas, as 

teorias seriam questionadas a partir de diferentes argumentos em busca de qual teoria melhor 

explanasse a natureza das propriedades. Isso, contudo, não ocorre. Algumas soluções são 

eliminadas na própria formulação do problema (o Nominalismo de Avestruz, por exemplo).  

Outra opção seria que a abordagem de truthmakers já indicasse qual teoria representa 

a correta resposta para o problema dos universais. Como o autor defende que essa abordagem 

seria o tipo de solução adequada para explanar as propriedades, então o correto seria que 

houvesse apenas uma solução formulável através da abordagem de truthmakers. Isso também 

não ocorre. Como vimos acima, há pelo menos três teorias concorrentes que podem ser 

formuladas como teorias de truthmakers. Esse é um cenário estranho, pois essas três 

alternativas seriam adequadas para explanar a natureza das propriedades. O problema dos 

universais não pode ser o problema de fornecer truthmakers para sentenças da forma ―a é F‖, 

pois não há uma única resposta correta para essa questão. Como existem três teorias 

concorrentes, ainda resta algo a ser discutido. E esse ―algo‖ é um problema ontológico, pois 

essas teorias ainda discordarão sobre o que existe. Por conseguinte, elas discordam acerca do 

que é uma propriedade.  A solução de Rodriguez-Pereyra é utilizar o princípio de economia 
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ontológica. O Nominalismo de Semelhança seria a teoria mais econômica. Logo, seria mais 

racional aceitar essa forma de nominalismo como a correta solução para o problema dos 

universais. Apesar do princípio de economia ontológica ser importante, considero que ele não 

deve ser o fator decisivo para decidir o problema dos universais.  Não foi esse um fator 

decisivo para eliminar o Nominalismo de Classe, mas sim, um argumento de Armstrong. Por 

esse argumento, estaria estabelecido que existe algo na natureza da propriedade que essa 

forma de nominalismo não explana. Assim, é possível fornecer truthmakers para sentenças da 

forma ―a é F‖ sem, contudo, explanar a natureza das propriedades.  Defendi anteriormente que 

truthmakers não constituem o problema dos universais. Trata-se apenas de mais um 

argumento no debate sobre universais.  O Realismo e o Nominalismo de Tropos estariam no 

mesmo patamar acerca dessa questão. Apelar para o princípio de economia ontológica seria 

reconhecer que não podemos saber qual a natureza das propriedades. O máximo que 

poderíamos afirmar é qual teoria é mais razoável. Mais importante do que utilizar o princípio 

de economia ontológica para decidir entre essas teorias, seria utilizar outros argumentos que 

ajudasse a descobrir qual dessas teorias explana corretamente a natureza das propriedades.  

Na última seção deste capítulo, analiso novamente os parâmetros propostos pelo autor 

para comparar as soluções passa o problema dos universais. Contudo, antes de utilizar esses 

parâmetros para mostrar a superioridade da sua posição, Rodriguez-Pereyra precisou formular 

sua teoria de uma forma que fosse capaz de superar uma série de críticas que pareciam tornar 

a sua posição indefensável. Analiso as teses básicas da sua posição. 

 

4.2.2 O Nominalismo de Semelhança e seus problemas 

 

O fato de um único particular poder ter diferentes propriedades pode ser facilmente 

explanado ao se notar que o mesmo particular poder assemelhar-se a diferentes grupos de 

particulares. O particular a é F porque se assemelha a todos os Fs. O particular a é G porque 

se assemelha a todos os Gs. Assim, o Nominalismo de Semelhança parece explanar a 

multiplicidade de propriedades (Many over One) que um objeto pode ter. À primeira vista, 

essa posição, ao contrário do que aconteceria com o Nominalismo de Avestruz, seria 

adequada para fornecer os truthmakers das sentenças ―a é F‖ e ―a é G‖. Nesta seção, 

apresentaremos uma série de críticas contra essa solução. O primeiro conjunto de críticas é 

formado por críticas clássicas. A resposta de Rodriguez-Pereyra nos ajudará a entender, de 

maneira mais profunda, a sua posição, bem como entender a motivação para os tipos de 
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entidades que ele postula. O segundo conjunto de críticas tem por objetivo mostrar que a 

posição do autor é inadequada enquanto solução para o problema dos universais. 

Como vimos na versão nominalista de Price, existem algumas objeções clássicas 

contra o Nominalismo de Semelhança. a é F porque se assemelha a todos os Fs; a é G porque 

se assemelha a todos os Gs. Contudo, há um problema. Se a classe dos Fs e a classe dos Gs 

forem coextensionais, então não poderíamos diferenciar o fato de a ser F do fato de a ser G, 

pois a análise de a ser F seria rigorosamente a mesma da de a ser G. O Nominalismo de 

Semelhança apenas pode explanar a possibilidade de propriedades coextensionais caso 

defenda o Realismo acerca dos mundos possíveis. Mesmo que todo F seja G e todo G seja F 

no mundo atual, é possível que algum F não seja G. Assim, se você entende que a é F deva 

ser analisado como a sendo semelhante a todos os Fs possíveis e a é G deva ser analisado 

como a sendo semelhante a todos os Gs possíveis, então poderíamos diferenciar o fato de a 

ser F do fato de a ser G, pois a classe de possibilia dos Fs e a classe de possibilia dos Gs não 

seriam coextensionais. O fato de a ser F e de ser G ocorre devido a a assemelhar-se a 

diferentes grupos de particulares. Restaria, contudo, a possibilidade de propriedade 

necessariamente coextensionais. Há um exemplo clássico: ser triângulo e ser trilátero. A 

estratégia de Rodriguez-Pereyra para lidar com esses casos consiste primeiramente em 

contestar esse exemplo. De fato, os predicados unários ―ser triângulo‖ e ―ser trilátero‖ são 

aplicados aos mesmos particulares. Contudo, não precisamos aceitar que esses predicados 

representam propriedades unárias no mundo. Segundo o autor (2002a, p. 97), as propriedades 

ser triângulo e ser trilátero são relações. Um particular é trilátero por estar em alguma relação 

(R1) com outros três particulares (os lados). Um particular é um triângulo por estar em uma 

relação (R2) com três ângulos. Como os objetos que saturam as relações R1 e R2 são 

distintos, então R1 e R2 não são relações coextensionais. A coextensionalidade das 

propriedades ser triângulo e ser trilátero, portanto, não representa um problema do 

Nominalismo de Semelhança. Contudo, permanece a seguinte questão: propriedades 

necessariamente coextensionais são possíveis? Rodriguez-Pereyra nega que haja tais 

propriedades. É provável que quaisquer exemplos de tais propriedades constituam predicados 

semanticamente diferentes, que representam a mesma propriedade (RODRIGUEZ-

PEREYRA, 2002a, p. 100). 

A admissão de possibilia na ontologia permite lidar com outro problema clássico para 

o Nominalismo de Semelhança. Esse problema decorre do seguinte fato: algumas 

propriedades podem ser unicamente instanciadas. Tome-se o objeto a e a propriedade F. 

Suponha que apenas a seja uma instância de F. Temos, portanto, que a é F. Como o 
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Nominalismo de Semelhança analisaria esse fato? A análise padrão desse nominalismo é a 

seguinte: a é F porque é semelhante a todos os Fs. Todavia, se existe apenas um particular que 

é F (a saber, o particular a), então a é F porque a é semelhante a a. Que o particular a é 

semelhante a si mesmo segue-se do princípio de identidade. Assim, a proposição que 

representa esse fato constitui uma verdade analítica, a priori e necessária. Que ―a é F‖ não 

constitui uma verdade analítica, a priori nem constitui uma necessidade lógica
39

. Não parece, 

portanto, que o fato de a ser semelhante a si mesmo possa ser uma análise correta do fato a 

ser F. Mais uma vez, o Realismo acerca dos mundos possíveis pode solucionar esse problema. 

Apenas o particular a é F no mundo atual. Em outros mundos possíveis, outros particulares 

poderiam ser F. O que faz o particular a ser F é que ele se assemelha a outros Fs de outros 

mundos possíveis. Infelizmente, isso não resolve completamente a questão. Rodriguez-

Pereyra reconhece, contudo, a seguinte possibilidade: uma propriedade F poderia ser 

instanciada por um único particular a, que existe no mundo m, ao longo dos mundos 

possíveis. Nenhum outro particular de qualquer outro mundo possível instanciaria F. Nesse 

caso, o autor reconhece que teria de admitir que a é F porque a é semelhante a si mesmo. 

Vimos acima que essa solução é problemática. 

Qualquer solução para o problema dos universais terá que lidar com as relações. À 

primeira vista, a análise fornecida pelo Nominalismo de Semelhança seria a seguinte: a está 

em uma relação R com b porque o par de particulares a, b é semelhante aos pares de 

particulares que saturam a relação R. Infelizmente, essa análise não resolve o problema, pois 

algumas relações não são simétricas. Um exemplo de relação que não é simétrica é ser pai de. 

Dado que João é pai de Pedro, Pedro não é pai de João. A análise do fato de João ser pai de 

Pedro seria: João e Pedro são semelhantes aos pares de particulares que saturam a relação ser 

pai de. Vamos supor que a relação ser pai de é uma função bijetora. Assim, na relação x é pai 

de y, todo valor de x relaciona-se com valores diferentes de y e todo valor de y é associado 

com algum valor de x.  Vamos estabelecer uma relação R. Essa relação é uma função bijetora 

também. Podemos estabelecer que todo valor que substitui x na relação ser pai de substituirá 

y na relação R e que todo valor que substitui y na relação ser pai de substituirá x na relação R. 

Assim, teremos que analisar os seguintes fatos: 

(1) João é pai de Pedro. 

(2) Pedro é R de João 

Teríamos a seguinte análise, de acordo com o nominalista de semelhança: 

                                                 
39

 Estou levando em consideração que os particulares e as propriedades tratadas nessa crítica concernem ao 

mundo físico.  
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(1)* João está em uma relação ser pai de com Pedro porque os particulares João e 

Pedro são semelhantes aos particulares que saturam a relação ser pai de. 

(2)* Pedro está em uma relação R com João porque os particulares Pedro e João são 

semelhantes aos particulares que saturam a relação R. 

Como as análises acima não apresentam um elemento de ordem, elas são ontologicamente 

idênticas. Nessa análise, não haveria como diferenciar os fatos (1) e (2). Seria possível 

entender esse problema como uma versão do problema da co-extensionalidade. Como os 

pares de particulares que saturam as relações ser pai de e R são os mesmos, não haveria como 

diferenciar essas relações. Essa versão do problema da coextensionalidade é até mais 

complicada em um certo aspecto, pois a admissão de possibilia não é suficiente para bloquear 

o problema. É possível definir duas relações distintas (ser pai de e R, por exemplo) que são 

saturadas pelos mesmos pares de particulares ao longo dos mundos possíveis. Para lidar como 

esse problema, Rodriguez-Pereyra utilizará um tipo especial de classes, que são as classes 

ordenadas. A maneira como Rodriguez-Pereyra soluciona esse problema não é nova. O 

Nominalismo de Classe e o Nominalismo de Semelhança de Price já utilizaram o mesmo 

instrumento. A análise dos fatos (1) e (2) seriam: 

(1)** João está em uma relação ser pai de com Pedro porque o par ordenado (João, 

Pedro) é semelhante aos pares ordenados que satisfazem a relação ser pai de ao longo 

dos mundos possíveis. 

(2)** Pedro está em uma relação R com João porque o par ordenado (Pedro, João) é 

semelhante aos pares ordenados que satisfazem a relação R ao longo dos mundos 

possíveis. 

Como o par ordenado (João, Pedro) é ontologicamente diferente do par ordenado (Pedro, 

João), temos duas análises distintas. 

Armstrong (1989, p. 32) realiza uma crítica contra o tratamento que o Nominalismo de 

Classe fornece das relações, que me parece aplicável ao Nominalismo de Semelhança. Ele 

argumenta que a análise através de classes apresenta um caráter artificial e arbitrário. 

Estabelecemos que o par ordenado (João, Pedro) satisfaz a relação ser pai de, mas não satisfaz 

a relação R. Contudo, poderíamos ter estabelecido o contrário: que o par ordenado (João, 

Pedro) satisfaz a relação R, mas não satisfaz a relação ser pai de. Nesse caso, a análise dos 

fatos (1) e (2) seria, respectivamente, (2) ** e (1)**. O ponto central do argumento de 

Armstrong consiste em apontar ser completamente arbitrário que a análise de (1) seja (1)** ou 

(2)**. Talvez o problema seja o exemplo em questão e o fato das relações já terem sido 

definidas de maneira arbitrária. Um exemplo que Armstrong utiliza são os das relações x é 
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anterior a y e x é posterior a y. O par ordenado (a,b) completa a relação ser anterior a. O par 

ordenado (b,a) completa a relação ser posterior a. Que o particular a é anterior a b e o 

particular b é posterior a a são fatos objetivos. Não é arbitrário que as relações acima são 

complementadas pelos particulares a e b. Entretanto, o ordenamento entre esses particulares 

formam dois pares ordenados distintos. Que o par ordenado (a,b) satisfaz a relação x é 

anterior a y, em vez de satisfazer a relação x é posterior a y, é completamente arbitrário. 

Apesar de fornecer uma análise extensionalmente correta de como diferenciar duas relações, 

essa análise parece deixar algo a ser analisado na natureza da relação, pois apresenta um 

caráter arbitrário. (1) poderia ser analisado através de (1)** ou  através de (2)**. Como (1)** 

e (2)** são fatos diferentes, então a conclusão a se retirar é que a análise correta de (1) não é 

nem (1)** nem (2)**. A questão da análise das relações não é solucionada de maneira correa 

pelo Nominalismo de Semelhança. 

 

4.2.2.1 Um problema com truthmakers 

 

Rodriguez-Pereyra utiliza a abordagem de truthmaking para criticar o Nominalismo de 

Avestruz. Segundo o autor, essa postura não possui uma formulação adequada na abordagem 

de truthmakers, pois ela não explanaria como o mesmo objeto pode ter diferentes 

propriedades (o problema do Many Over One). Sentenças da forma ―a é F‖ e ―a é G‖ teriam o 

mesmo truthmaker para o Nominalismo de Avestruz. Ambas teriam o particular a como 

truthmaker.  

O nominalista de avestruz poderia defender que o Nominalismo de Semelhança não é 

inteiramente adequado enquanto abordagem de truthmakers. Tomemos duas propriedades F e 

G. A propriedade F é instanciada pelos possibilia a e b. A propriedade G é instanciada pelos 

possibilia a, b e c. Dadas as seguintes sentenças: ―a é F‖, ―b é F‖ e ―a é G‖, analisemos os 

truthmakers dessas sentenças de acordo com o Nominalismo de Semelhança. 

(1) a é F porque a  é semelhante a b; 

(2) b é F porque b é semelhante a a; 

(3) a é G porque a é semelhante a b e c. 

Para Rodriguez-Pereyra, o que faz a ser semelhante a b são apenas os particulares a e b 

(2002a, p.115). Logo, esses particulares constituem os truthmakers da sentença ―a é F‖. O que 

faz b ser semelhante a a são apenas os particulares a e b (a ordem não é relevante nesse caso). 

Logo, esses particulares constituem os truthmakers da sentença ―b é F‖. O que faz a ser 

semelhante a b e c são apenas os particulares a, b e c. Logo, esses particulares constituem os 
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truthmakers da sentença ―a é G‖. De fato, o Nominalismo de Semelhança é bem sucedido ao 

fornecer truthmakers distintos em (1) e (3) e explanar a multiplicidade das propriedades. Por 

isso, essa posição é adequada para solucionar o problema do Many Over One. No entanto, 

devemos analisar com atenção (1) e (2). Fornecer truthmakers para as sentenças ―a é F‖ e ―b é 

F‖ constituiria a solução para o problema tradicional do One Over Many (como diferentes 

objetos podem ter a mesma propriedade).  Essas duas sentenças possuem os mesmos 

truthmakers na versão do Nominalismo de Semelhança. Os particulares a e b são os 

truthmakers de ―a é F‖ e ―b é F‖. O caráter uno e múltiplo das propriedades permaneceria 

misterioso e ontologicamente não teríamos como diferenciar o fato a é F do fato b é F na 

análise de Rodriguez-Pereyra. Parece-me bastante intuitivo que os fatos a é F e b é F são 

ontologicamente diferentes.  

A resposta padrão do realista para o One Over Many é que propriedades são universais 

e particulares podem participar dos mesmos universais. Diferentes particulares podem ter a 

mesma propriedade porque diferentes particulares participam do mesmo universal. Para o 

nominalista de avestruz, não há mistério no problema do One Over Many, pois ele consegue 

facilmente fornecer truthmakers distintos das sentenças ―a é F‖ e ―b é F‖. ―a é F‖ tem como 

truthmaker a e ―b é F‖ tem como truthmaker b. Esses particulares possuem a propriedade F 

em comum e esse é um fato objetivo do mundo que não pode ser analisado em nada mais 

básico.  

Essa resposta do nominalista de avestruz não é completamente adequada do seu ponto 

de vista, pois a crítica feita por Rodriguez-Pereyra ainda seria válida contra sua posição. Na 

abordagem truthmaking, as únicas soluções adequadas para o problema dos universais seriam 

o Realismo, a teoria de tropos e o nominalismo de classe. No próximo capítulo, analiso uma 

resposta mais adequada do nominalista de avestruz à crítica oriunda da abordagem 

truthmaking.  

 

4.2.2.2 O problema do regresso 

 

Como vimos na seção sobre o Nominalismo de Semelhança de Price, a questão do 

regresso é um problema clássico para essa forma de Nominalismo. Russell argumentou que a 

tentativa de reduzir universais às semelhanças entre os particulares está destinada a fracassar, 

pois, para realizar essa redução, é necessário introduzir pelo menos um universal: a relação de 

semelhança. Essa relação é um universal, pois pode ser multiplamente instanciada. Nesta 
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seção, apresento a solução de Rodriguez-Pereyra a esse problema, bem como discutir se a 

mesma é adequada.  

O fato de o particular a ser F é analisado da seguinte forma pelo autor: a é semelhante 

a todos os Fs. Esse fato é o que torna verdadeira a sentença ―a é F‖.  Quais são os 

componentes desse fato? Russell alegaria que, além de a e os outros particulares que são Fs, 

esse fato é composto pela relação ser semelhante a. Vimos que, para Russell, semelhança 

teria que ser um universal, pois pode ser multiplamente instanciada e é um aspecto objetivo 

do mundo. Essa relação não pode ser apenas uma construção mental, pois, nesse caso, não 

teríamos como explanar o fato objetivo de que a é semelhante aos Fs. Rodriguez-Pereyra 

tentará explanar esse fato sem recorrer ao universal de semelhança. Como os particulares que 

formam a classe dos Fs são semelhantes uns aos outros, é verdadeiro que cada par de 

particulares assemelha-se entre si. Dado que a e b são F, então a assemelha-se a b. É esse fato 

que o Nominalismo de Semelhança precisar explanar. Para lidar com esse problema, o autor 

recorrerá à estratégia dos truthmakers. O que torna verdadeira a sentença ―a é semelhante a 

b‖? A resposta a essa questão determinará se o argumento de Russell contra o Nominalismo 

de Semelhança é correto. Se a relação de semelhança for necessária, então Russell tinha razão 

e essa forma de Nominalismo não é coerente. Se a relação de semelhança não for necessária 

para tornar a sentença acima verdadeira, então o nominalista de semelhança pode responder à 

crítica de Russell. Rodriguez-Pereyra defenderá que a e b são os truthmaker de ―a é 

semelhante a b‖: 

 

What then makes it true that a and b resemble each other? The Resemblance 

Nominalist's answer is: just a and b together. In general any two resembling entities 

x and y (whether they are particulars or ordered n-tuples) resemble each other in 

virtue of being x and y. If a and b resemble each other then their resemblance is a 

fact because of their being the entities they are, and so a and b are the sole 

truthmakers of ‗a and b resemble each other‘. There is then no need to postulate 

extra entities to account for facts of resemblance: the resembling entities suffice to 

account for them. And so no regress of resemblances arises, since there are only 

resembling particulars and no resemblances at all (2002a, p. 115). 

 

O autor argumenta que as entidades a e b são de uma determinada maneira. Essa maneira 

(natureza) faz com que a assemelhe-se a b. Uma objeção que poderia ser feita concerne à não 

validade da seguinte implicação: ―a existe‖ e ―b existe‖ não implica ―a é semelhante a b‖. 

Aparentemente, a e b não satisfariam a seguinte condição de truthmaking: 

(T) Se E1, …, En são os truthmakers de ―S‖, então ―E1 existe & …& En existe‖ implica 

―‗S‘‖. 
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Se a e b são os truthmakers de ―a é semelhante a b‖, então ―a existe & b existe‖ implica ―a é 

semelhante a b‖. Essa implicação não parece válida, pois ―a existe & b existe‖ poderia ser 

verdadeiro, mas ―a é semelhante a b‖, ser falso. Os particulares a e b poderiam ser 

semelhantes no mundo atual, mas poderiam existir em um mundo possível em que não fossem 

semelhantes, pois não compartilhariam nenhuma propriedade em comum. Para resolver esse 

problema, Rodriguez-Pereyra recorre a um elemento específico do Realismo Modal: a teoria 

de contrapartes. Segundo essa teoria, nenhum particular existe em mais de um mundo 

possível. Assim, se a e b existem em apenas um mundo possível e eles se assemelham, então 

―a existe & b existe‖ implica que ―a é semelhante a b‖. 

Bird (2003, p. 224) critica a solução de Rodriguez-Pereyra para o problema do 

regresso. A condição (T) é uma condição necessária para uma entidade ser um truthmaker de 

uma sentença. Mas não é uma condição suficiente. Assim, não é possível estabelecer que os 

particulares a e b são os truthmakers de ―a é semelhante a b‖ apenas utilizando (T). No 

máximo, poderíamos concluir que esses particulares fazem parte do truthmaker dessa 

sentença. Rodriguez-Preyra (2003, p. 230) nega que a condição (T) seja usada para 

estabelecer que a e b são os truthmakers de ―a é semelhante a b‖. O autor tenta responder a 

uma objeção (da qual tratei acima) de que a e b não são os truthmakers de ―a é semelhante a 

b‖, pois ―a existe & b existe‖ poderia ser verdadeiro e ―a é semelhante a b‖ falso. 

É claro que Rodriguez-Pereyra não entende (T) como sendo uma condição necessária 

e suficiente para uma entidade ser um truthmaker. Um problema é: se (T) não estabelece que 

a e b são os truthmakers de ―a é semelhante a b‖, como decidimos o que é suficiente para 

tornar essa sentença verdadeira? Parece ser essa a questão filosófica relevante do problema do 

regresso em sua versão de truthmaking. A crítica de Russell indica que o Nominalismo de 

Semelhança teria que admitir a, b e a relação de semelhança R como os truthmakers de ―a é 

semelhante a b‖. É necessário postular R para termos um truthmaker da sentença em questão? 

Para responder a essa questão, Rodriguez-Pereyra precisará de um argumento auxiliar, além 

da condição (T), para demonstrar que a e b constituem o truthmaker de ―a é semelhante a b‖. 

O autor argumentou inicialmente que a é semelhante a b em virtude das entidades que 

a e b são. Esses particulares são de tal maneira que se assemelham. Na verdade, esse é o único 

argumento utilizado por ele para justificar que a e b são de maneira suficiente os truthmakers 

de ―a é semelhante a b‖. Entendo que esse argumento pode ser criticado de duas maneiras. A 

primeira diz respeito à relação de semelhança. Segundo Rodriguez-Pereyra (2002a, p. 5), a 

relação de semelhança é primitiva no sentido de que nenhum fato sobre semelhança deve ser 

explanado por fatos mais básicos. Quando o autor afirma que a é semelhante a b porque essas 
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entidades são de uma determinada maneira, parece haver um fato mais básico do que o da 

semelhança. Os objetos não apenas existem, mas eles existem de diversas maneiras. Como a e 

b possuem, pelo menos, um modo idêntico de existir, então a e b são semelhantes. A maneira 

como esses particulares são constituiria o fato mais básico do que a semelhança entre eles. 

Uma segunda maneira de criticar o argumento seria indicar que o Nominalismo de 

Semelhança não se livrou completamente dos universais. Os particulares a e b existem de uma 

maneira tal que eles são semelhantes. O que seria uma maneira de existir de a e b? O que 

esses particulares são que os torna semelhantes? Apelar para algo que os objetos são para 

determinar a semelhança entre os mesmo parece-me admitir que a noção de propriedade não 

foi completamente explanada através da noção de semelhança. As propriedade de um 

particular delimitam a maneira como ele é. Os particulares a e b são semelhantes porque 

possuem uma maneira em comum de ser, ambos são F, por exemplo. Logo, fatos sobre 

propriedades são mais básicos do que fatos sobre semelhança. Como propriedade não é uma 

entidade (pelo menos não no sentido empregado neste trabalho), temos que ela ainda precisará 

ser analisada. Como não se conseguiu reduzir propriedades a particulares, restaria, como uma 

opção, admitir a resposta realista: propriedades são universais. Assim, para explanar o que 

torna verdadeira a sentença ―a é semelhante a b‖ teremos que postular que a e b instanciam o 

mesmo universal F. O fato da semelhança entre esses particulares seria deduzido de maneira 

imediata. 

 

4.2.3 Virtudes teóricas do Nominalismo de Semelhança 

 

Rodriguez-Pereyra defende que as três seguintes soluções concorrentes para resolver o 

problema dos universais podem ser formuladas através da abordagem truthmaking: Realismo, 

Nominalismo de Tropos e Nominalismo de Avestruz. No entanto, essa mesma abordagem não 

permite afirmar qual dessas teorias é a correta solução para o problema dos universais. No 

último capítulo do seu livro Resemblance nominalism: A solution to the Problem of 

Universals, o autor argumenta que, dentre essas soluções, o Nominalismo de Semelhança 

possui certas virtudes teóricas que o torna superior ao Realismo e ao Nominalismo de Tropos. 

Como assinalado anteriormente, as virtudes teóricas são as seguintes: coerência, preservação 

de intuições e opiniões aceitas, economia ideológica, economia ontológica quantitativa, 

economia ontológica qualitativa e evitar ontologia ad hoc. Meu objetivo, nesta seção, é 

analisar principalmente os dois últimos parâmetros. Antes, contudo, podemos expor de 

maneira breve dos outros. 
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Com relação ao critério da coerência, o autor considera que nenhuma das três teorias é 

superior a outra nesse parâmetro, pois nenhuma delas é contraditória. Claro que esse é apenas 

um sentido de coerência, ele diferencia coerência lógica de coerência pragmática e coerência 

filosófica. As três soluções para o problema dos universais seriam pragmaticamente coerentes, 

pois formular (conceber ou acreditar) essas teorias não produz uma autorrefutação. As teorias 

em disputa são filosoficamente coerentes, pois não conduzem a um regresso ao infinito, nem 

são circulares. 

Por opiniões aceitas, o autor entende as opiniões gerais, seja do senso comum ou de 

teoria científicas amplamente aceitas. Parece-me difícil julgar uma teoria pela sua adequação 

ao senso comum. A adequação ao conhecimento científico é, pelo menos, um critério objetivo 

ainda que algumas formas de fazer filosofia não aceitem isso como critério. Filosofias 

incompatíveis com teorias científicas amplamente aceitas, como a teoria da evolução e a 

teoria atômica da matéria, deveriam ser descartadas
40

. Nesse quesito, nenhuma solução para o 

problema dos universais seria superior à outra. Com relação à preservação de intuições, o 

autor considera que o Nominalismo de Tropos e o Realismo constituem teorias superiores ao 

Nominalismo de Semelhança. Essa solução não é compatível com a intuição de que um 

particular ter uma propriedade não depende da maneira como outros particulares são. Segundo 

essa forma de Nominalismo, ter uma propriedade é algo extrínseco, pois depende de um 

particular assemelhar-se a um determinado grupo de particulares. O comprometimento com 

possibilia também vai contra algumas intuições básicas que temos. 

Economia ideológica consiste em ter um menor número de predicados lógicos não 

definidos (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p. 202). O Nominalismo de Semelhança precisa 

de apenas um predicado não definido: ―x é semelhante a y‖. O Nominalismo de Tropos 

precisaria de dois predicados não definidos: ―x é semelhante a y‖ e ―x é copresente a y‖. O 

Realismo precisaria de apenas um predicado não definido: ―x instancia y‖. Independente de 

quem leva vantagem no critério de economia ideológica, essa questão não é definitiva para 

aceitar ou não uma determinada teoria. Como estamos discutindo um problema ontológico, o 

que determinará, para o autor, qual teoria é melhor são as entidades postuladas por cada 

solução. 

Como vimos no capítulo 2, existem dois tipos de economia ontológica: a qualitativa e 

a quantitativa. Uma teoria é quantitativamente mais econômica se postula menos entidades. 

Uma teoria é qualitativamente econômica se postula menos tipos de entidades. É improvável 
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 Cf. Searle (1996, p.6). 
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conseguir comparar Nominalismo de Semelhança, Realismo e Nominalismo de Tropos no 

parâmetro da economia ontológica quantitativa, pois essas entidades postulam tipos de 

entidades completamente distintas. Nenhuma das ontologias postuladas por essas teorias é 

subconjunto da outra (RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p. 206). Além disso, não é claro 

qual teoria postularia menos entidades. Talvez todas postulem um número infinito de 

entidades. Assim, não é provável que seja possível indicar qual a teoria é mais adequada neste 

quesito. 

O Nominalismo de Semelhança admite dois tipos de entidades: os particulares 

concretos e as classes (particulares abstratos), segundo Rodriguez-Pereyra. Ele pensa que 

classes precisam ser pressupostas por todas as soluções para o problema dos universais. 

Existem versões do Realismo que admitem três tipos de entidades (RODRIGUEZ-

PEREYRA, 2002a, p. 205): particulares, universais e classes. Outras versões admitem apenas 

universais e classes. Assim, o Nominalismo de Semelhança não seria mais econômico que as 

versões realistas mais econômicas. A teoria de tropos, na sua versão mais econômica, postula 

tropos e classes, segundo o autor. Assim, o Nominalismo de Semelhança não é mais 

econômico que o Nominalismo de Tropos. 

Argumentei, no capítulo anterior, sobre o Nominalismo de Classe que possibilia são 

entidades de tipo diferente dos particulares concretos do mundo atual. Possibilia também são 

particulares e também são concretos. Contudo, a maneira como postulamos essas entidades 

não é a mesma dos particulares concretos. Considerei que, no Nominalismo Tradicional, 

particulares concretos do mundo atual não são entidades ad hoc. O mesmo não ocorre com 

possibilia. Mesmo sendo particulares concretos, não temos contato causal com essas 

entidades. Por isso, possibilia são entidades inferidas, pois são introduzidas de maneira ad 

hoc. Assim, o Nominalismo de Semelhança postula três tipos de entidades, o que tornaria essa 

solução menos econômica para o problema dos universais do que suas principais 

concorrentes, pois essas postulariam dois tipos básicos de entidades.  

Estamos pressupondo que todas as soluções para o problema dos universais precisam 

postular classes. Isso não me parece óbvio. Na teoria de tropos, por exemplo, há tentativas de 

lidar com relações sem necessitar de classes. O Realismo de Armstrong tenta reduzir classes a 

estados de coisas. Parece-me que admitir classes ou não em ontologia é um tópico em aberto. 

Para indicar que toda solução para o problema dos universais postula classes, seria necessário 

um argumento que demonstrasse esse ponto. Mesmo que possibilia fossem entidades de 

mesmo tipo dos particulares concretos do mundo atual e que, portanto, o Nominalismo de 
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Semelhança postulasse apenas dois tipos de entidades, talvez fosse possível construir um 

Nominalismo de Tropos ou um Realismo com apenas uma categoria ontológica fundamental. 

Segundo Rodriguez-Pereyra, a única virtude que, de maneira definitiva, é favorável ao 

Nominalismo de Semelhança consiste na capacidade dessa teoria em evitar entidades ad hoc. 

No capítulo 2, formulei a distinção entre entidades de acesso imediato e entidades ad hoc. A 

partir desse momento, ―entidade ad hoc‖ terá outro significado. O autor usa o seguinte 

princípio para explanar entidades ad hoc (2002a, p. 217): 

(P) Se T e U são teorias competindo para a explanação do fenômeno X e/ou a solução do 

problema Y, e U postula tipos de entidades como única ou principal razão para explanar o 

fenômeno X e/ou resolver o problema Y, então essa é uma razão para preferir T em vez de U. 

Assim, se uma entidade qualquer é postulada como única ou principal razão para 

explanar um determinado fenômeno, então essa entidade é ad hoc. O autor considera que 

particulares concretos não são postulados pelo Nominalismo de Semelhança para solucionar o 

problema dos universais e, consequentemente, não são ad hoc. Na verdade, a existência de 

particulares concretos constitui uma pressuposição para solucionar o problema dos universais 

(RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002a, p. 211). Segundo o autor, todas as soluções concordam 

que particulares concretos existem, mesmo que os reduzam a outras entidades, como 

universais ou tropos. Há uma certa ambiguidade na utilização da palavra ―existência‖ nesse 

caso. Quando o nominalista de semelhança pretende explanar propriedades através da 

semelhança entre particulares concretos, esses existem enquanto categoria ontológica 

fundamental. Quando todas as soluções concordam que particulares concretos existem mesmo 

que possam ser reduzidos, particulares concretos, nesse caso, constituem uma categoria 

ontológica que pode ou não ser reduzida a outras categorias. A teoria de feixes de tropos 

discorda que existam particulares concretos, enquanto categoria ontológica fundamental. 

Saber quais são as categorias fundamentais da realidade constitui a tarefa específica da 

ontologia. E o problema dos universais, enquanto problema ontológico, consiste em saber 

quais são as categorias ontológicas fundamentais para explanar propriedades. Admitir que 

particulares concretos existem é irrelevante para solucionar o problema dos universais caso 

essa existência não implique que particulares concretos constituem uma categoria 

ontologicamente fundamental. Assim, parece-me equivocado argumentar que os particulares 

concretos não são entidades postuladas porque as mesmas são pressupostas por toda solução 

para o problema dos universais.  

Permanece, contudo, a questão de saber se particulares concretos são ou não 

introduzidos para solucionar o problema dos universais. É fato que o Nominalismo de 
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Semelhança precisa de particulares concretos para solucionar o problema dos universais. 

Rodriguez-Pereyra (2002a, p. 216) considera que a crença em particulares concretos não 

constitui apenas uma crença pré-teórica. A maioria das teorias bem sucedidas pressupõe a 

existência de particulares concretos. Não é claro a qual âmbito de teorias o autor está se 

referindo. Como ele se refere às teorias bem sucedidas, imagino que sejam teorias científicas. 

Não acho que essa seja uma boa fundamentação do caráter não ad hoc dos particulares 

concretos. Teorias (científicas ou não) que pressupõem particulares concretos não estão 

discutindo ontologia fundamental. Elas não precisam pressupor particulares concretos como 

categoria ontológica fundamental, mas apenas uma ideia meio vaga do senso comum de 

objeto concreto. Parece ser irrelevante se aquele objeto concreto é uma entidade não redutível 

ou se pode ser redutível a entidades mais fundamentais, como tropos ou universais. É intuitivo 

que particulares concretos existem, mas não é intuitivo que eles existam enquanto categoria 

ontológica fundamental. Na perspectiva das diversas teorias de feixes, particulares concretos 

são entidades postuladas (ad hoc). A introdução de particular concreto, enquanto categoria 

ontológica fundamental, ocorre prioritariamente para resolver problemas ontológicos. E o 

problema dos universais talvez seja o principal problema em ontologia. Por isso, os 

particulares concretos são introduzidos para solucionar esse problema no âmbito do 

Nominalismo tradicional. 

O autor argumenta que possibilia também não são entidades ad hoc. Espero ter 

mostrado no capítulo anterior que esse tipo de entidade é ad hoc. O que gostaria de discutir, 

nesse momento, é o princípio P que explana uma entidade ser ad hoc. Esse princípio não me 

parece correto para explanar quando uma teoria é ad hoc. Segundo Rodriguez-Pereyra, 

possibilia não foram introduzidos para solucionar o problema dos universais, mas para 

fornecer condições de verdade para o discurso modal. Por isso, não seriam ad hoc. Tropos e 

universais teriam sido introduzidos para solucionar o problema dos universais, pelo menos 

como motivação central. Logo, tropos e universais são ad hoc e possibilia não são ad hoc. A 

princípio, poderíamos aceitar de maneira não ad hoc qualquer tipo de entidade para solucionar 

o problema dos universais, desde que essa entidade tenha sido postulada para solucionar outro 

problema de maneira primária. Essa conclusão traz dúvidas sobre o princípio P. Ele não me 

parece adequado para entender o que é uma entidade ad hoc. Tome-se o problema de fornecer 

condições de verdade para o discurso modal. Existem teorias que postulam possibilia (a de 

Lewis é o exemplo clássico) e existem teorias que não precisam postular essas entidades 

(Kripke, por exemplo). Como possibilia são introduzidas para resolver o problema das 

condições de verdade do discurso modal, então possibilia é um tipo de entidade ad hoc. 
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Emerge, assim, a seguinte questão: possibilia são ad hoc ou não? Ele define o que é para uma 

entidade ser ad hoc relativamente a um problema. Possibilia não são ad hoc relativamente ao 

problema dos universais, mas são ad hoc relativamente ao problema das condições de verdade 

do discurso modal.  Não me parece fazer sentido uma entidade poder ser ad hoc para um 

problema, mas não ser ad hoc para outro problema. A intuição básica do nominalista é que 

entidades ad hoc são entidades cuja existência pode ser colocada em dúvida. Existiria, assim, 

um grupo de entidades que teríamos acesso imediato. No caso do Nominalismo tradicional, 

esse grupo é composto pelos particulares concretos. Possibilia, tropos, universais e classes 

são entidades que são teoricamente inferidas a partir de determinadas necessidades 

conceituais
41

. A motivação para evitar entidades ad hoc está relacionada a um maior nível de 

confiabilidade de uma teoria. Aceitar esse tipo de entidade implica aceitar entidades 

controversas, entidades que não seriam normalmente postuladas. Claramente, possibilia e 

classes são admitidas por Rodriguez-Pereyra para resolver alguma dificuldade do 

Nominalismo de Semelhança. Possibilia não são introduzidos especialmente para solucionar 

o problema dos universais, mas são introduzidos para solucionar o problema da 

coextensionalidade. Por não concordar com o princípio P, entendo que o Nominalismo de 

Semelhança de Rodriguez-Pereyra postula entidades ad hoc. Ainda que tropos e universais 

fossem ad hoc, as três soluções para o problema dos universais postulariam a mesma 

quantidade de tipos de entidades ad hoc. Talvez o Nominalismo de Semelhança postule até 

mesmo mais entidades ad hoc. 

 

4.2.4 Considerações Finais 

 

O Nominalismo de Semelhança de Rodriguez-Pereyra postula três tipos de entidades: 

particulares concretos, possibilia e classes. Não é, consequentemente, uma teoria mais 

econômica do que o Realismo e do que a Teoria de Tropos. Além de ser uma teoria que 

postula vários tipos de entidades, essa forma de Nominalismo postula entidades ad hoc. 

Possibilia e classes são admitidas para solucionar determinados problemas. Através das 

classes, o autor tentou solucionar o problema das relações. E, com a defesa do Realismo 

Modal, ele pretendeu solucionar alguns problemas clássicos, como o da coextensionalidade. É 

claro que essa teoria não se adequa completamente à definição de Nominalismo Ideal, 

                                                 
41

 Uma crítica externa ao Nominalismo concerne a essas entidades não inferidas. Quais são os critérios para uma 

entidade ser de acesso imediato? Todas as entidades são introduzidas com alguma finalidade conceitual; isso não 

implicaria que toda entidade é ad hoc?  
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formulada no capítulo 2, pois postula entidades com as quais não temos acesso epistêmico 

imediato e postula entidades ad hoc. Tentei mostrar também, neste capítulo, que essa posição 

não é adequada para lidar com relações. Além disso, realizei algumas críticas à abordagem de 

truthmaking. No próximo capítulo, trato de uma solução para o problema dos universais que 

propõe uma diferente abordagem para o problema dos universais, o Nominalismo de 

Avestruz. 
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5 NOMINALISMO DE AVESTRUZ 

 

Na introdução deste trabalho, apresentei a distinção de Armstrong entre soluções 

subjetivistas e soluções objetivistas para o problema dos universais. Essa distinção foi 

utilizada para demarcar o âmbito do meu trabalho. Apenas soluções objetivistas para o 

problema dos universais seriam analisadas. E, dentre as soluções objetivistas, meu trabalho 

trataria daquelas que rejeitassem universais, isto é, as nominalistas. A distinção entre soluções 

subjetivistas e objetivistas aponta um aspecto interessante do debate sobre propriedades. 

Contudo, é fato que a classificação mais importante para esse debate é a distinção entre 

nominalistas e realistas.  

As duas formas acima de classificar as soluções para o problema dos universais não 

esgotam o debate. Além da divisão entre realistas e nominalistas e da entre subjetivistas e 

objetivistas, existe uma terceira maneira de classificar as posições neste debate. Podemos 

dividir as soluções entre as soluções relacionais e as não relacionais para o problema dos 

universais. Uma solução relacional postula uma relação ao analisar o fato de um particular 

possuir uma propriedade. Assim, dado o fato que a é F, temos as seguintes análises 

relacionais concorrentes: 

(1) Nominalismo de Classe: a é F porque/em virtude de a pertencer à classe dos 

Fs; 

(2) Nominalismo de Semelhança: a é F porque/em virtude de a ser semelhante aos 

Fs; 

(3) Realismo: a é F porque/em virtude de a ser uma instância do universal F;  

(4) Teoria de Tropos: a é F porque/em virtude do tropo f ser copresente aos outros 

tropos que compõem o particular a.
4243

 

Uma solução não relacional para o problema não postula nenhuma relação para 

explanar o fato de um particular possuir uma propriedade. Existe apenas uma solução não 

relacional para o problema dos universais: o Nominalismo de Avestruz. O objetivo deste 

capítulo é discutir essa posição. Em primeiro lugar, apresento as teses principais dessa 

solução, bem como analiso se ela deve ser considerada uma solução para o problema dos 

                                                 
42

 Cada uma dessas soluções pode apresentar maneiras diferentes de realizar essa análise. Por exemplo, o 

Nominalismo de Semelhança apresenta a versão aristocrática e a versão igualitária. Independente das variações 

internas, essas quatro soluções para o problema dos universais introduzem alguma relação para analisar o fato de 

um particular possuir uma propriedade. 
43

 Não apresentei, neste momento, o Nominalismo de Predicado e o Nominalismo de Conceito, pois o foco do 

meu trabalho são as soluções nominalistas objetivistas para o problema. Apresento, contudo, o Realismo, pois é 

normal que o debate das diferentes formas de Nominalismo esteja conectado com o Realismo de maneira crítica. 

Apesar de não apresentar as soluções subjetivas, as duas soluções subjetivas citadas são soluções relacionais. 
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universais. Em segundo lugar, discuto o argumento central do nominalista de avestruz contra 

as soluções relacionais para o problema dos universais: o problema do regresso. Além disso, 

retomo a crítica de Rodriguez-Pereyra ao nominalista de avestruz.  

 

5.1 O NOMINALISMO DE AVESTRUZ É UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA DOS 

UNIVERSAIS? 

O termo ―Nominalismo de Avestruz‖ foi introduzido de maneira pejorativa por 

Armstrong (1978, p. 16). Segundo este, um nominalista de avestruz sustenta o Nominalismo 

enquanto ignora o problema dos universais, pois não acredita que seja necessário analisar 

fatos da forma a é F. Essa posição seria como um avestruz que ignora um problema ao 

colocar a cabeça debaixo da terra. Ele identifica que Quine teria defendido o Nominalismo de 

Avestruz. Quine (1961, pp. 9-10) considera que o One Over Many constitui uma maneira 

enganosa de falar sobre propriedades. Podemos admitir que particulares fossem vermelhos, 

mas isso não implica que eles tenham algo em comum. Ocorre que a palavra ―vermelho‖ 

aplica-se corretamente aos particulares que são vermelhos, mas não há nenhuma entidade em 

adição aos particulares que seja a referência dessa palavra. Que um particular é vermelho é 

um fato último e irredutível, segundo Quine.  

Na Introdução deste trabalho, caracterizei, de forma vaga, o problema dos universais. 

Considerei que esse problema consiste em fornecer uma análise de fatos da forma a é F. Além 

disso, coloquei como um dos objetivos do meu trabalho a apresentação das análises 

concorrentes para esse fato. Contudo, se o nominalista de avestruz não fornece uma análise do 

fato acima, então por que trato essa solução? Em primeiro lugar, o Nominalismo de Avestruz 

constitui uma abordagem objetivista para o problema dos universais. Como o recorte 

metodológico do meu trabalho consiste em analisar as diversas formas do Nominalismo 

objetivistas, parece que o Nominalismo de Avestruz deveria ser incluído. Em segundo lugar, 

não é totalmente evidente que essa posição não forneça uma análise de fatos da forma a é F. 

Para entender esse aspecto, precisamos entender melhor o que é uma análise desses fatos. Ao 

longo deste trabalho, apresentamos as diferentes análises do fato acima, das maneiras (1), (2), 

(3) e (4). Em todas elas, utilizamos a expressão ―porque‖. Se levarmos em consideração o uso 

cotidiano desse termo, então o uso dessa expressão nas análises acima pode levar a alguma 

confusão. Uma maneira bem comum de usar ―porque‖ é como explicação causal. Por 

exemplo, a água ferve porque a temperatura aumentou. Contudo, não parece ser o sentido de 

explanação causal que as análises (1), (2) (3) e (4) afirmam. Seria, nesse sentido, trivial 
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afirmar que Sócrates é humano porque é uma instância do universal humanidade. Assim, 

precisamos entender melhor o que significa fornecer uma análise do fato a é F. Entendo que 

fornecer uma análise ontológica do fato a é F consiste em asserir quais tipos de entidades 

fundamentais compõem esse fato. O nominalista vai dizer que esse fato é composto apenas 

por particulares, o realista vai advogar que o mesmo fato é composto por universais. Neste 

sentido de análise, o nominalista de avestruz fornece uma análise do fato acima. Segundo ele, 

o fato a é F é constituído exclusivamente pelo particular a. É evidente que quando você tenta 

formular o nominalista de avestruz como fornecendo uma explanação de a ser F, parece que 

ele não possui uma análise. A análise explanatória desse nominalista seria: 

(5) a é F porque a é F. 

Existe, de fato, uma análise em (5)? Alguns poderiam dizer que existe uma análise, mas essa 

análise é circular. Entendo que, se entendemos a análise em (5) como uma análise ontológica 

da maneira como caracterizei acima, podemos defender que há uma análise não circular em 

(5). O fato a é F é mooreano, isto é, é um fato inegável e pré-analítico. Fato, neste contexto, 

não é uma categoria ontológica fundamental. Em sua análise, o nominalista de avestruz aceita 

particulares concretos como entidade ontológica fundamental. O que esse nominalista não faz 

é considerar que a propriedade F constitui uma entidade separada dos particulares concretos, 

isto é, que são universais. Que particulares concretos (entendidos enquanto categoria 

ontológica fundamental) possuem propriedades é um aspecto primitivo do mundo.  

Podemos comparar a ontologia do Nominalismo de Avestruz com outras formas de 

Nominalismo. Melia tem muita clareza sobre o caráter parcimonioso do seu Nominalismo. 

Ele denomina seu Nominalismo de Avestruz de ―Nominalismo Sensível‖ (2005, p. 67). Para o 

nominalista sensível, o mundo é constituído apenas por particulares concretos. Esse 

nominalista procura evitar vários tipos de entidades: universais, classes, estado de coisas, 

tropos e possibilia. Poderíamos comparar esse Nominalismo com a definição dada de 

Nominalismo Ideal fornecida no capítulo 1. O nominalista ideal rejeita universais, entidades 

abstratas (classes) e entidades inferidas (possibilia). Dentre as formas de Nominalismo 

Tradicional, o nominalista de avestruz é a única que se adequa plenamente ao conceito de 

Nominalismo Ideal, pois sua ontologia é composta apenas por particulares concretos e não 

aceita nenhum tipo de entidade ad hoc.   

Devitt (2010) foi quem inicialmente tentou resgatar o Nominalismo de Avestruz de 

Quine. Primeiro, ele procurou caracterizar de uma maneira não pejorativa essa posição. 

Sustentar o Nominalismo enquanto rejeitar o argumento do One Over Many não é ser um 

nominalista de avestruz, pois esse nominalista não pode ignorar um problema que não existe. 
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Para mostrar que esse problema não existe, Devitt recorreu ao critério de comprometimento 

ontológico de Quine. Para analisar o fato de a ser F, precisamos responder à seguinte questão: 

qual o comprometimento ontológico de ―a é F‖?  Quine possui um critério para responder a 

essa questão sem postular universais:  

 ―a é F‖ é verdadeiro se e apenas se há um x tal que ―a‖ designa x e ―F‖ se aplica a x.  

Não devemos, contudo, confundir o Nominalismo de Avestruz com o Nominalismo de 

Predicado. Este último pretende analisar propriedades através de predicados. O Nominalismo 

de Avestruz não pretende isso. Propriedades são aspectos primitivos de particulares concretos 

no mundo. O ponto dessa forma de Nominalismo consiste em indicar que sentenças da forma 

―a é F‖ podem ser parafraseadas de uma forma que não nos comprometam com universais.  

A estratégia do nominalista de avestruz é similar à do nominalista de semelhança para 

solucionar o problema dos universais. Ambas procuram analisar a sentença ―a é F‖. 

Rodriguez-Pereyra propõe investigar qual o truthmaker dessa sentença. O nominalista de 

avestruz propõe analisar o comprometimento da sentença em questão. Vimos, no capítulo 

anterior, que a abordagem de Rodriguez-Pereyra tem muitos problemas. Além disso, o 

nominalista de avestruz argumenta que existe uma boa teoria semântica para lidar com ―a é 

F‖, que é o critério quineano. Quando se comparam as duas abordagens, a abordagem do 

comprometimento ontológico parece ter uma nítida vantagem. Realismo, Nominalismo de 

Classe, Nominalismo de Semelhança e Nominalismo de Tropos podem ser formulados como 

teoria de truthmakers. Não podemos decidir quais são as categorias ontológicas fundamentais 

apenas utilizando essa abordagem. E, por conta disso, não podemos decidir se devemos 

aceitar universais, tropos ou apenas particulares concretos (IMAGUIRE, 2014, pp. 184-185). 

Na abordagem do comprometimento ontológico, precisamos postular apenas particulares 

concretos. 

A linha principal de argumentação do nominalista de avestruz consiste em apontar que 

nenhuma das soluções relacionais para o problema dos universais é bem sucedida em explanar 

a relação que cada uma postula para explanar o fato de a ser F.  A posição padrão do 

nominalista de avestruz consiste em defender que soluções relacionais sofrem do problema do 

regresso. Trataremos desse problema na próxima seção. 

Armstrong (2007, p.170) indica duas questões interessantes contra o Nominalismo de 

Avestruz. Em primeiro lugar, essa posição concentra esforços em mostrar que o problema do 

One Over Many pode ser superado sem a necessidade de postular universais. Contudo, vários 

nominalistas de avestruz concordam que talvez tenhamos que postular universais no final das 

contas por outros motivos, como por conta das predicações de segunda ordem. (DEVITT, 
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2010, p. 19; van CLEVE, 1994, p. 590; IMAGUIRE, 2014, p. 184). Se tivermos que postular 

universais, então uma solução relacional terá que ser usada. O nominalista de avestruz poderia 

responder que não há solução para o problema dos universais sem problemas e que mesmo 

não tendo como solucionar o problema das predicações de segunda ordem no momento, isso 

não implica que esse problema constitua uma refutação definitiva do Nominalismo de 

Avestruz. 

Em segundo lugar, Armstrong (2007, p.166) argumenta que talvez haja alternativas 

mais satisfatórias de fornecer uma análise semântica de ―a é F‖. Talvez uma teoria semântica 

alternativa que postule universais. Devitt simplesmente não exclui essa possibilidade
44

. Quine 

não teria uma reposta final para esse problema. Ele acreditava que a preferência por rejeitar 

entidades abstratas, como universais, era uma questão de intuição filosófica
45

. Para ele, parece 

ser bastante intuitivo que devemos aceitar a teoria semântica que se compromete com uma 

ontologia mais econômica. Para um nominalista, essa resposta é adequada. Com quanto 

menos tipos de entidades nos comprometermos, menor a chance de nossa teoria estar errada
46

. 

 

5.2 PROBLEMA DO REGRESSO 

 

Quando o nominalista de avestruz analisa soluções relacionais para o problema dos 

universais
47

, todas essas possuiriam o esquema: 

(E) a é F porque a está em uma relação R com x. 

Para o nominalista de avestruz, o ponto central consiste em chamar atenção para o seguinte 

aspecto. Soluções relacionais analisam o fato de a ser F através de (E). Por que devemos 

analisar esse fato, mas não podemos analisar o fato de a está em uma relação R com x? Por 

que esse fato é fundamental? Por que não considerar a é F como um fato fundamental? 

Aparentemente, as soluções relacionais não possuem uma resposta adequada para esse 

problema. Essas soluções não poderiam analisar o fato de a está em uma relação R com x sem 

                                                 
44

 Esse problema levantado por Armstrong é semelhante aos problemas levantados por Mellor e Oliver (1997) e 

por Alston (1958). Temos a sentença ―a é F‖ e temos a sua paráfrase ―há um x tal que ―a‖ designa x e ―F‖ se 

aplica a x‖. A partir de outras teorias semânticas, poderíamos construir outras paráfrases. Essas paráfrases 

poderiam ter compromissos ontológicos diferentes da paráfrase quineana. Não há um argumento para decidir 

quando uma sentença possui um compromisso ontológico aparente de quando possui um compromisso 

ontológico real. Se a sentença original ―a é F‖ se compromete com universais, porque precisamos de uma 

paráfrase na qual não se postula de universais? E se precisamos parafrasear a sentença em questão porque 

escolher justamente uma paráfrase que não postula universais? 
45

 Para uma resposta alternativa a essa questão baseada na noção de grounding cf. Imaguire (2014) 
46

 Uma caracterização da Navalha de Ockham foi fornecida no capítulo 2. 
47

 Em geral, o nominalista de avestruz aponta o problema do regresso no Realismo e no Nominalismo de 

Tradicional. 
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cair em um regresso ao infinito. Nesta seção, analiso se as soluções relacionais para o 

problema do regresso são insatisfatórias. 

O Nominalismo de Classe postula a relação x pertence a y em (1). Seja F uma 

propriedade que apenas os particulares concretos a e b possuem. Assim, a é F porque a 

pertence à classe dos Fs. Não há nenhuma razão aparente para não analisar o fato de a 

pertencer à classe dos {a,b}. Esse fato seria analisado da seguinte maneira. (a, {a,b}) 

pertence* à classe {(a, {a,b}), (b,{a,b})}. Esse fato, por sua vez, deveria ser analisado, pois 

foi postulado uma nova relação pertencer*. Evidentemente, geraríamos um regresso infinito. 

Esse argumento pode, entretanto, ser desafiado. Não devemos perder de vista que soluções 

para o problema dos universais são análises ontológicas. O nominalista de classe vai defender 

que o fato de a ser F é composto apenas do particular concreto a e do particular abstrato a 

classe dos Fs. Dadas essas duas entidades, não acredito que seja necessário nada além delas 

para compor o fato de a pertencer à classe dos Fs. Faz parte da definição da classe {a,b} que 

o particular a pertença a ela. Não parece haver qualquer adição ôntica quando afirmamos que 

a pertence à classe {a,b}. Estamos apenas explicitando uma definição. Contudo, resta uma 

questão: a classe {(a, {a,b}), (b,{a,b})} parece definir corretamente a relação de pertencer a. 

Se essa relação não introduz nada ontologicamente, como podemos encontrar uma classe que 

parece expressá-la corretamente? O Nominalismo de Classe sustenta que nem todas as classes 

são naturais. Classes são bem mais abundantes do que as propriedades escassas. Assim, 

poderia ser defendido que a classe acima não é natural e que ela não precisa ser introduzida 

para explanar o fato de a pertencer à classe dos {a,b}. O particular a e a classe {a,b} são 

suficientes para compor ontologicamente esse fato. No capítulo 3, vimos que existem várias 

razões para rejeitar o Nominalismo de Classe. Contudo, o problema do regresso não é uma 

delas. 

Não vou tratar detalhadamente do Nominalismo de Semelhança nesta seção, pois no 

capítulo anterior já discuti as soluções de Price e Rodriguez-Pereyra para o problema do 

regresso. Vimos que a solução de Price era mais promissora. Para o nominalista de 

semelhança, semelhança é algo muito fundamental para ser chamado de ―relação‖. É 

fundamental porque, nessa espécie de Nominalismo, relações normalmente são analisadas 

através de semelhanças. O autor considera, assim, que semelhança apresenta um caráter 

formal, devendo-se diferenciá-la de relações empíricas como ―x está ao lado de y‖. Esse apelo 

à noção de conceito formal possa parecer inadequado e até mesmo arbitrário. Assim, é 

provável que o Nominalismo de Semelhança seja a solução relacional que possua mais 

dificuldade para lidar com o problema do regresso. 
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A solução realista constitui o foco da crítica do Nominalismo de Avestruz. O 

particular a é F porque a é uma instância de F. Nada impede que não devamos analisar o fato 

de a ser uma instância de F. Se o realista analisou a propriedade F, porque ele não deveria 

analisar a relação de instanciação? Se o realista analisasse essa relação através do seu 

esquema de análise (3), teríamos a seguinte análise: a é uma instância de F porque a 

instancia* a instanciação de F. Devemos ter cuidado se essa introdução de instância* 

constitui alguma adição ôntica. A questão é semelhante à do Nominalismo de Classe: o 

particular a e o universal F são suficientes para compor o fato que a é uma instância F? 

Infelizmente, a situação não é a mesma do Nominalismo de Classe. Não faz parte da definição 

do universal F que o particular a o instancie. Assim, parece que, além de existirem a e F, é 

necessário que esses dois elementos estejam relacionados. Assim, precisamos da relação de 

instanciação para compor o fato que a é uma instância de F. Isso geraria o regresso, como o 

próprio Armstrong admite (1974, p. 197).  

Nem toda forma de realismo pode ser refutada pelo argumento do regresso. O 

problema do regresso provavelmente refuta o Realismo ante rem que postula particulares e 

universais. Para alguém que defende o Realismo in re, a situação não é tão simples. Existem 

duas espécies dessa forma de Realismo. Há a versão de feixes e há a versão de substrato. A 

versão de feixes poderia defender que você não precisa de uma relação de instanciação para 

compor o fato que a é F. Esse fato seria composto por um feixe de universais in re 

copresentes. Como copresença é uma noção meramente composicional, pode até ser entendida 

como mereológica, não haveria necessidade de postular qualquer relação e não haveria, 

portanto, qualquer regresso
48

. A versão do Realismo in re que postula substrato não possui 

uma saída tão simples. Armstrong, que defende essa forma de Realismo, possui uma solução 

inusitada para o problema do regresso. Ele defende uma forma não relacional de Realismo in 

re (ARMSTRONG, 1978, p. 107). Como, nessa forma de Realismo, os universais só têm 

existência nos particulares concretos, ele entende que um feixe de universais compõe, 

juntamente ao substrato, um particular concreto. Eles formam uma unidade na qual os 

elementos se relacionam apenas no sentido de comporem os mesmos particulares concretos. 

Essa maneira de composição não parece implicar uma adição ôntica. No entanto, como 

ocorreria essa composição? Particulares e universais não teriam que se relacionar de alguma 

maneira?  

                                                 
48

 No capítulo 8, o problema do regresso da relação de copresença na teoria de tropos será tratado. 
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O argumento do regresso apenas refuta o Realismo ante rem. Esse argumento não 

parece refutar a versão de feixes do Realismo in Re. Com relação à solução de Armstrong, ela 

talvez não seja completamente adequada. Mas também não é óbvio que ele não possa recorrer 

a uma noção de composicionalidade que seja ontologicamente neutra. 

O Nominalismo de Avestruz não trata diretamente da Teoria de Tropos. Mas, como 

esta é uma teoria relacional, a crítica daquele deveria se aplicar também. As duas relações 

fundamentais que a Teoria de Tropos postula são a de copresença e a de semelhança. Que 

tropos são semelhantes uns aos outros parece ser completamente superveniente do que cada 

tropo é. E copresença poderia ser entendida como uma relação de composição, não havendo, 

assim, qualquer adição ôntica. Na segunda parte do meu trabalho trato dessas questões 

detalhadamente. 

 

5.3 PROBLEMA DOS TRUTHMAKERS 

 

No capítulo anterior, tratamos da forma como Rodriguez-Pereyra utiliza a abordagem 

de truthmaking para criticar o Nominalismo de Avestruz. Segundo ele, essa postura não 

possui uma formulação adequada nessa abordagem. O nominalista de avestruz não explicaria 

como o mesmo objeto pode ter diferentes propriedades (o problema do Many Over One). 

Sentenças da forma ―a é F‖ e ―a é G‖ teriam o mesmo truthmaker para o Nominalismo de 

Avestruz. Ambas teriam o particular concreto a como truthmaker. Vimos também que um 

problema semelhante afeta o Nominalismo de Semelhança. A teoria de Rodriguez-Pereyra 

não teria como diferenciar os truthmakers das seguintes duas sentenças: ―a é F‖ e ―b é F‖ (o 

problema do One Over Many). No capítulo anterior, concluímos que nenhuma dessas teorias 

seria superior à outra no que diz respeito a construir uma teoria de truthmakers correta para as 

sentenças acima. Essa conclusão, evidentemente, não é completamente adequada para o 

Nominalismo de Avestruz.  

Melia (2005, p. 69) defende uma visão avestruz com relação aos truthmakers de 

sentenças da forma ―a é F‖. Ele pensa que nós temos uma boa compreensão de como 

predicados funcionam. O autor pretende, assim, separar a função dos nomes da função dos 

predicados. Nomes denotam particulares concretos. Predicados descrevem essas entidades. E, 

contrariamente ao que Armstrong pensava, descrever é uma função séria. Assim, temos uma 

boa compreensão de como predicados descrevem particulares sem precisar pensar que eles 

devam comprometer-se ontologicamente com qualquer outra entidade em adição aos 

particulares concretos. De forma semelhante, temos uma boa compreensão de como sentenças 
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inteiras podem ser verdadeiras sem precisarem de comprometimento ontológico. ―The 

insistence that truthmakers must be postulated to account for truths seems to the sensible 

nominalist at best unmotivated, at worst based on a confusion about the semantic function of 

sentences‖ (MELIA, 2005, p.69). O argumento do autor consiste em considerar que sentenças 

possuem uma função semântica mais próxima dos predicados do que dos nomes, isto é, 

sentenças não denotam. Sentenças apenas possuem uma função descritiva semelhante à 

função dos predicados. Por possuir essa função semântica, não há motivação para postular 

truthmakers para sentenças da forma ―a é F‖. 

Entretanto, Melia considera que o nominalista de avestruz precisa fornecer 

truthmakers para algumas sentenças especiais: 

(1) Há uma propriedade que você e eu compartilhamos. 

(2) Há uma cor que a e b possuem em comum. 

(3) Há pelo menos três propriedades em a e b que ambos possuem. 

Assim, a ser vermelho e b ser vermelho constituem os truthmakers da sentença (2), por 

exemplo. Qual o truthmaker das sentenças ―a é vermelho‖ e ―b é vermelho‖? Segundo Melia, 

devemos ter uma postura avestruz com relação a essa questão. Essas sentenças não possuem 

truthmaker, pois sentenças possuem função semântica semelhante à dos predicados. 

Meu interesse não se encontra na análise das sentenças (1), (2) e (3). Na introdução, 

caracterizei o problema dos universais como sendo o problema de fornecer uma análise 

ontológica de fatos mooreanos como a é F. Assim, se a abordagem de truthmaking pode 

ajudar a solucionar esse problema, considero que se deve concentrar na análise dos 

truthmakers de sentenças da forma ―a é F‖. A proposta de Melia não é adequada para 

sentenças desse tipo. Há motivos para rejeitar uma visão avestruz dos truthmakers dessas 

sentenças. 

A primeira concerne à análise de Melia. Considero que a pergunta pelo truthmaker de 

sentenças da forma ―a é F‖ não implica em haver algum equívoco na função semântica. Melia 

parte de uma concepção clara de qual é a função semântica dos nomes, dos predicados e das 

sentenças. ―Names denote things, but predicates describe them and this is a serious role‖ 

(MELIA, 2005, p.68). Um problema é que, em filosofia da linguagem, existe disputa sobre a 

função semântica dos nomes, dos predicados e das sentenças. Nomes denotam coisas? Mill, 

Kripke e seus seguidores responderiam afirmativamente. Russell e Searle negariam que 

nomes da linguagem natural denotam coisas
49

. Mas o ponto de Melia diz respeito às 

                                                 
49

 Na próxima seção, argumento que o critério quantificacional de Quine possui uma certa neutralidade 

ontológica. Não é óbvio que o valor das variáveis na fórmula de Quine sejam substituídos por particulares 
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sentenças. Ele acredita que a motivação para a ideia de truthmaker origina-se de uma 

concepção equivocada da função semântica das sentenças. Qual a função semântica das 

sentenças? Essa é a questão central da filosofia da linguagem. Desde o primeiro Wittgenstein, 

pelo menos, a filosofia analítica da linguagem considera que sentenças declarativas não 

denotam. Não é clara a relação que Melia estabelece entre a função semântica das sentenças e 

a falta de motivação para a ideia de truthmaker. Aparentemente, ele considera que requerer 

um truthmaker para toda sentença implica que a sentença tenha uma função denotativa. Essa 

relação, contudo, não é correta. Interessante que na filosofia contemporânea a ideia 

truthmaker foi introduzida por Russell na sua fase do atomismo lógico e é uma noção 

definível na estrutura do Tractatus de Wittgenstein. Para este, sentenças não possuem 

referência, apenas sentido ou significado. Proposições constituem o significado das sentenças. 

E o sentido de uma proposição consiste em suas condições de verdade. O mundo é composto 

por fatos, e esses fatos tornam as proposições verdadeiras ou falsas. Apesar disso, proposições 

não denotam fatos. Proposições expressam uma possibilidade (um ―estado de coisas‖ na 

terminologia do Tractatus). Assim, perguntar pelo truthmaker de uma sentença não implica 

que estamos atribuindo uma função semântica denotativa às sentenças declarativas. Pelo 

contrário, se essas sentenças são verdadeiras ou falsas e, caso se use uma concepção realista 

de verdade
5051

, parece completamente legítimo querer saber qual o truthmaker de sentenças da 

forma ―a é F‖. 

Rodriguez-Pereyra defende que o Nominalismo de Avestruz não se sustenta se 

formulado enquanto uma teoria de truthmakers. A crítica de Rodriguez-Pereyra pode ser 

formulada sem utilizar a noção de truthmaker. O problema dos universais consiste em 

fornecer uma análise ontológica de fato da forma a é F. Para o nominalista de avestruz, não 

seria possível diferenciar ontologicamente estes dois fatos: a é F e a é G. Esses dois fatos 

seriam compostos apenas pela mesma entidade, a saber, o particular concreto a. Segundo van 

Cleve, ―One could hold that the fact that a is F has a as its sole constituent, and that the 

difference between this fact and the fact that a is G is not a difference in their constituents‖ 

(1994, p.589). Ele, contudo, não fornece um argumento a favor dessa tese. Como dois fatos 

com os mesmos constituintes ontológicos podem ser diferentes? Uma resposta do nominalista 

                                                                                                                                                         
concretos. A frase ―Sócrates bebeu cicuta‖ seria parafraseado como ―Existe apenas um x que Socratiza e esse x 

bebeu cicuta‖. O que substitui o valor de x na paráfrase acima? Independentemente da resposta a essa questão, 

parece claro que para Quine a função semântica dos nomes não é a denotativa. 
50

 O que torna nossas sentenças verdadeiras parece ser algo objetivo no sentido de ser independente do 

representar humano. 
51

 Como vimos na introdução, o debate contemporâneo sobre universais é uma questão ontológica que, em geral, 

pressupõe essas duas teses. 
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seria que o particular a possui de maneira primitiva as propriedades F e G. Isso já seria mais 

do que suficiente para compor os seguintes fatos: a é F e a é G. Um problema para o qual 

Rodriguez-Pereyra chama atenção é que as propriedades F e G podem não ser propriedades 

essenciais do particular a. Assim, a mera existência desse particular não implica que os fatos 

em questão existam. Para resolver esse problema, o nominalista de avestruz teria que admitir 

o Realismo Modal e sua ontologia de possibilia. Essa opção não está, contudo, disponível ao 

nominalista de avestruz, pois esse nominalista não quer postular entidades ad hoc. 

Um argumento, que reforça (mas não é definitivo contra o Nominalismo de Avestruz) 

que os fatos a é F e a é G são ontologicamente diferentes, consistiria em comparar a análise 

do Nominalismo de Avestruz à análise de outras soluções para o problema dos universais (DE 

MELO, 2013, p. 94). Os realistas diferenciam esses fatos na medida em que o particular a 

instancia os universais F e G. Logo, os fatos acima seriam ontologicamente distintos. O 

nominalista de classe irá recorrer a classes de possibilia. O particular a é F porque a pertence 

à classe dos Fs (possibilia) e a é G em virtude de a pertencer à classe dos Gs (possibilia). Os 

fatos acima também são diferenciados no Nominalismo de Classe
52

. O Nominalismo de 

Semelhança também pode diferenciar ontologicamente esses dois fatos: O particular a é F em 

virtude de a ser semelhante a todos os Fs (possibilia) e a é G em virtude de a ser semelhante a 

todos os Gs (possibilia)
53

. Assim, todas as soluções para o problema dos universais 

conseguem expressar a intuição de que os fatos em questão são ontologicamente diferentes, 

com exceção do Nominalismo de Avestruz. 

 

5.4 O PROBLEMA DOS PARTICULARES E A SOLUÇÃO DO NOMINALISMO 

TRADICIONAL 

 

Soluções para o problema dos universais são análises ontológicas de fatos da forma a é 

F. Uma solução nominalista tradicional entende que, para explanar esse fato, precisamos 

apenas do particular a. Não precisamos postular universais para explanar o fato acima: 

analisamos, neste trabalho, as três principais soluções nominalistas tradicionais: Nominalismo 

de Classe, Nominalismo de Semelhança e Nominalismo de Avestruz. 

                                                 
52

 Se não fosse o problema da coextensionalidade, o Nominalismo de Classe não precisaria inflacionar a sua 

ontologia com o Realismo Modal. Nesse aspecto, seria interessante para essa forma de Nominalismo que a é F e 

a é G pudessem constituir o mesmo fato de um ponto de vista ontológico. 
53

 Vimos no capítulo anterior que o problema da coextensionalidade faz com que o nominalista de semelhança 

não apenas admita possibilia em sua ontologia; uma versão desse problema faz com que o Nominalismo de 

Semelhança postule classes para lidar com relações. 
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O mundo, para esses nominalistas, teria como categoria ontológica fundamental os 

particulares concretos. Contudo, eu poderia perguntar a qualquer desses nominalistas 

tradicionais o que seria um particular concreto. A busca por fornecer uma análise ontológica 

de particulares concretos cotidianos constitui o problema dos particulares. O problema dos 

universais e o problema dos particulares constituem os dois grandes problemas da ontologia 

dos objetos físicos. Ambas as questões pretendem analisar os mesmo fatos mooreanos da 

forma a é F. Enquanto as soluções para o problema dos universais pretendem analisar 

ontologicamente coisas do tipo F, as soluções para o problema dos particulares pretendem 

analisar coisas do tipo a. Em um certo sentido, esses problema se completam, pois a correta 

solução de ambos permitiria que tivéssemos uma análise completa dos fatos mooreanos da 

forma a é F. 

Quando filósofos constroem análises de particulares concretos, é assumido que os 

mesmos são compostos de entidades metafisicamente mais fundamentais. Esses filósofos têm 

defendido uma dentre as seguintes duas teorias: a teoria de feixes e a teoria de substrato 

(LOUX, 2006, p. 84). Segundo a teoria de feixes, particulares constituem feixes de 

propriedades. Segundo a teoria do substrato, um particular concreto é composto por 

propriedades que são sustentadas por um substrato. De um ponto de vista ontológico, 

substratos e propriedades constituem as categorias fundamentais. As duas teorias de 

particulares são enunciadas de maneira genérica através da noção de propriedade. Contudo, é 

lícito perguntar: qual a natureza ontológica das propriedades? Essa é uma questão cuja 

resposta deveria solucionar também o problema dos universais. O problema dos universais 

não é, contudo, um problema independente do problema dos particulares. Na verdade, 

dependendo da sua análise ontológica das propriedades, você poderá construir uma melhor 

teoria dos particulares. Antes de entrar nessa questão, é interessante perceber que teorias de 

propriedades (soluções para o problema dos universais) possam ser formuladas como teoria 

de particulares. Um realista para o problema dos universais poderá defender uma teoria do 

substrato ou uma teoria de feixes. A teoria de tropos também é compatível com ambas as 

teorias de particulares.  

O Nominalismo de Classe e o de Semelhança fornecem uma análise de propriedades. 

Propriedades são reduzidas a classes de particulares ou a semelhanças entre particulares. 

Logo, o mundo, para esses nominalistas, teria como categoria ontológica fundamental os 

particulares concretos. Nominalistas relacionais não poderiam reduzir particulares concretos a 

feixes de propriedades e, por conseguinte, defender uma teoria de feixes, pois tornaria a 

explanação dessas duas posições circular. Algo semelhante ocorre com o Nominalismo de 
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Avestruz. Para esse nominalista, propriedades não constituem uma categoria ontológica 

fundamental, já que constitui um fato primitivo de que particulares concretos possuem 

propriedades. Mas, se o nominalista de avestruz analisasse particulares concretos como feixes 

de propriedades, ele teria que admitir propriedade como categoria ontológica fundamental. 

Essa tese vai de encontro à intuição do nominalista de avestruz, a de que propriedades não são 

entidades. 

Resta, agora, averiguar se as formas de nominalismo tradicional são compatíveis com 

a teoria de substrato. Segundo essa teoria, particulares concretos são constituídos por 

substrato mais propriedades. Para o nominalista de classe, a é F em virtude do particular 

concreto a pertencer à classe dos Fs. Do que seria ontologicamente composto esse particular 

concreto? O particular concreto a seria constituído por um substrato mais o pertencimento às 

diferentes classes a que ele pertence. Contudo, essa resposta não é satisfatória. Não é razoável 

afirmar que um pertencimento a uma classe compõe um particular concreto. Uma classe não 

compõe ontologicamente um particular concreto. Para o nominalista de semelhança, a é F em 

virtude do particular concreto a assemelhar-se a todos os Fs. O particular concreto a seria 

constituído por um substrato mais as semelhanças que esse particular possui com diferentes 

grupos de particulares. Essa formulação de uma teoria de substrato, a partir do Nominalismo 

de Semelhança, também não faz sentido. Outros particulares não podem compor 

ontologicamente o particular a. Para o nominalista de avestruz, a é F porque o particular 

concreto a possui a propriedade F de maneira primitiva. O particular concreto a seria 

constituído por um substrato mais as propriedades que esse particular possui de maneira 

primitiva. À primeira vista, essa solução não é incoerente como as outras formas de 

Nominalismo são. Contudo, há um problema. Propriedades, no sentido do Nominalismo de 

Avestruz, não podem compor particulares concretos, pois não constituem uma categoria 

ontológica fundamental. Admitir que propriedades compusessem ontologicamente 

particulares concretos seria admitir que propriedades fossem entidades, isto é, universais. Isso 

parece ir de encontro à tese básica do Nominalismo de Avestruz: tudo que existe é particular. 

Teorias nominalistas tradicionais não parecem aptas a lidar com o problema dos 

particulares na medida em que não podem ser formuladas como teorias de substrato ou teoria 

de feixes. Contudo, isso talvez não seja tão preocupante. É possível que o Nominalismo 

Tradicional não tenha que lidar com esse problema. Armstrong (1989, p. 60) introduziu a 

distinção entre particulares finos e particulares espessos. Particulares finos são particulares 

abstraídos de suas propriedades. Particulares espessos são particulares com todas as suas 

propriedades. Em uma terminologia tradicional, particulares finos são os substratos e 
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particulares espessos são as substâncias. Particulares espessos, na teoria de substrato, são 

decompostos através de particulares finos e propriedades (compreendidos como universais ou 

tropos). O Nominalismo Tradicional poderia defender que os particulares espessos são 

entidades não analisáveis
54

 (LOUX, 2006, p. 86). Armstrong considera que essa é a única 

opção que esse nominalista pode aceitar: 

 

Without properties and relations, individual objects are relatively structureless. 

Without properties and relations they can still have parts and be parts of larger 

wholes, and these parts may perhaps include temporal as well as the less 

controversial spatial parts. (You yesterday as a temporal part of you.) I therefore call 

the Natural Class theory, in the form that is put forward by Quinton, a Blob theory. 

The next theory to be examined, orthodox Resemblance Nominalism, is also a blob 

theory. By contrast, theories that admit properties and relations, whether as 

universals or particulars, may be called Layer-cake theories. For myself, I believe 

that they have substantial advantages over blob theories. It is economical to try and 

get along without properties and relations. But I think it is a false economy. Blob 

theories do not give things enough structure. (1989, p. 38) 

 

O Realismo e a Teoria de Tropos são teorias de ―layer-cake‖. Elas conseguem fornecer 

estrutura para particulares concretos. Essas entidades são compostas de tropos ou universais 

e/ou substrato. Nas formas de Nominalismo Tradicional, não é permitido analisar os 

particulares espessos em componentes mais básicos. Em um certo sentido, todas as formas de 

Nominalismo Tradicional possuem uma postura, com relação ao problema dos particulares 

concretos, que poderia ser descrita como uma postura avestruz, pois nenhuma das formas de 

Nominalismo Tradicional quer analisar particulares concretos. Devitt (2010, p. 26-27) 

considera que sua posição não precisa jogar o ―jogo ontológico‖, se há substratos. Nesse caso, 

o particular a é F e nada mais precisa ser dito conforme o quineano. 

Há dois problemas do nominalista de avestruz, no que diz respeito a essa abordagem 

do problema dos particulares concretos. O primeiro problema consiste na falta de resposta a 

esse problema. O problema dos particulares é um problema que possui um enunciado bem 

simples. É fato que particulares concretos possuem propriedades. Se você retirasse todas as 

propriedades de um particular concreto, restaria alguma coisa? Ou os particulares concretos 

consistem apenas nas suas propriedades? O nominalista de avestruz, bem como o nominalista 

de classe e o de semelhança, ignora essa questão. Ele apresenta uma teoria avestruz dos 

particulares, no sentido pejorativo que Armstrong atribui a esse termo, quando o introduziu. O 

nominalista tradicional não pode jogar o ―jogo ontológico‖ de analisar os particulares 

                                                 
54

 Devitt (2010, p. 27) e Melia (2005, p. 72) consideram que os particulares com os quais o nominalista de 

avestruz se compromete não são particulares finos. Além disso, esses autores não analisam os particulares 

espessos que eles postulam. 
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concretos. Aparentemente, para analisar essas entidades, ele precisaria de tropos ou 

universais. Mas isso já implicaria que nenhuma forma de Nominalismo Tradicional poderia 

ser a correta solução para o problema dos universais. 

Em certo aspecto, o problema acima não é tão grave, principalmente para o 

Nominalismo de Avestruz. Não vejo como as outras formas de Nominalismo Tradicional 

poderiam responder ao problema acima. Se você é um realista ou teórico de tropos, então 

você admite que particulares concretos sejam compostos de outras entidades mais 

fundamentais. Há, contudo, um problema: como esses componentes se relacionam? Por 

exemplo, para o realista, os universais são instanciados nos particulares finos (substratos). 

Ora, um argumento central do nominalista de avestruz contra essa posição é que instanciação 

é uma relação e isso conduz a um regresso vicioso infinito. O argumento do regresso pode ser 

visto também como um argumento contrário à análise de particulares concretos. Esses devem 

ser tratados como básicos, pois se você analisá-los de maneira relacional, você cairá no 

problema do regresso.  

Esse não é, contudo, o fim da história. Eu procurei mostrar anteriormente que algumas 

soluções relacionais para o problema dos universais não conduzem a um regresso. Em 

particular, a versão de feixe do Realismo in re e o Nominalismo de Tropos estavam imunes a 

esse problema realista. Portanto, essa concepção do nominalista de avestruz – que particulares 

concretos não devem ser analisados – repousa sobre um argumento bem questionável. 

O segundo problema concerne ao critério de compromisso ontológico. Vimos que o 

nominalista de avestruz utiliza o critério quantificacional de Quine: ser é ser um valor de uma 

variável. Argumento que o critério de Quine não é um critério ontológico. A rigor, isso não 

era para surpreender, pois esse critério concerne ao que uma teoria diz que há. Se duas teorias 

discordam sobre o que há, o critério de Quine apenas indicaria a implicação existencial de 

cada teoria, isto é, as entidades que poderiam substituir a variável na formula quineana. Isso 

me parece bastante claro com relação às teorias científicas. O nominalista de avestruz poderia 

argumentar que isso ocorre com teorias ontológicas. O Realismo e o Nominalismo de Tropos 

postulam outras entidades que não são particulares concretos para analisar propriedades. 

Contudo, segundo o nominalista de avestruz, universais e tropos não devem ser postulados, 

pois as variáveis podem ser substituídas apenas por particulares concretos. É fato que teorias 

se comprometem com particulares concretos. Vimos, contudo, que a noção de particular 

concreto está sujeita a debate. O Nominalismo de Avestruz, assim como o Nominalismo 

Tradicional em geral, considera essas entidades não analisáveis. Mas o Realismo e o 

Nominalismo de Tropos consideram que podemos analisar essa categoria ontológica em algo 
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mais fundamental, sejam universais, sejam tropos. Assim, o critério quantificacional de Quine 

é perfeitamente compatível com a tese de que particulares concretos possam ser analisados. 

Esse critério assevera que qualquer teoria ontológica compromete-se com particulares 

concretos. Particulares concretos constituem uma categoria ontológica, mas nem todas as 

teorias ontológicas consideram que essa seja uma categoria ontológica fundamental. Assim, 

algumas teorias consideram que particulares concretos podem ser reduzidos a outras 

categorias ontológicas fundamentais. Existem, pelo menos, cinco maneiras de lidar com 

particulares concretos: 

(1) Nominalismo Tradicional (incluindo o Nominalismo de Avestruz): particulares 

concretos não são analisáveis, isto é, eles constituem uma categoria ontológica 

fundamental. 

(2) Realismo 1: particulares concretos constituem um feixe de universais. Universais 

constituem a categoria ontológica fundamental. 

(3) Realismo 2: particulares concretos constituem um substrato mais universais. 

Universais inerem nesses substratos. Substrato e universais são categorias 

ontológicas fundamentais. 

(4)  Teoria de Tropos Pura: particulares concretos constituem um feixe de tropos. 

Tropos constituem a categoria ontológica fundamental. 

(5) Teoria de Tropos Kernel: particulares concretos constituem um substrato mais 

tropos. Substrato e tropos são categorias ontológicas fundamentais. 

O critério quantificacional de Quine indicaria que teorias ontológicas comprometem-

se com particulares concretos. Como essas entidades devem ser analisadas? Qual das opções 

acima deve ser tida como verdadeira? A essas questões o critério de Quine não pode 

responder
55

. Esse critério simplesmente não pode resolver disputas ontológicas. Quine estava 

certo: comprometemo-nos ontologicamente com particulares concretos. Se esses particulares 

concretos são tropos, universais ou qualquer outra teoria de particulares, isto é algo que se 

encontra além do critério quineano. 

Por conseguinte, a abordagem do comprometimento ontológico utilizada pelo 

Nominalismo de Avestruz sofre o mesmo problema da abordagem de truthmaking utilizada 

pelo Nominalismo de Semelhança. Essas duas abordagens não resolvem o problema, pois, 
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 É fato que Quine não pretendia solucionar questões ontológicas da maneira como o problema dos universais 

foi colocado a partir de Armstrong. Ontologia, para Quine, é algo interno de uma teoria. Existir particulares ou 

universais não constitui necessariamente um fato objetivo do mundo. Existência é entendida como aquilo que 

nossos esquemas conceituais (através das nossas teorias científicas) postulam. Como Quine possui uma postura 

anti-realista em epistemologia, a questão ontológica deve ser reduzida a uma questão epistemológica de como 

descrevemos o mundo. 
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assim como diferentes teorias podem ser formuladas como teorias de truthmakers, vimos que 

diferentes soluções para o problema dos universais podem satisfazer o critério 

quantificacional de existência. Disso não se segue que esse critério não possui nenhuma 

relevância para a ontologia.  

Da mesma forma que nem todas as soluções para o problema dos universais podem ser 

formuladas na abordagem truthmaking, é possível argumentar que nem todas as soluções para 

o problema dos universais possam ser formuladas na abordagem do comprometimento 

ontológico. Em particular, nem toda forma de Realismo pode ser formulada nessa abordagem. 

Como vimos no capítulo 2, existem duas formas padrão de Realismo. O Realismo que postula 

universais abstratos ou transcendentes. Esse é normalmente chamado de ―Realismo ante rem‖. 

O Realismo que postula universais concretos ou imanentes. Esse é chamado de ―Realismo in 

re‖. Esse último foi defendido por Aristóteles
56

 e Armstrong. Se aceitarmos o critério de 

comprometimento ontológico, a realidade é composta por particulares concretos. É razoável 

que uma teoria que postule universais imanentes (seja na versão de feixe, seja na versão de 

substrato) consiga analisar particulares concretos. Esses universais existem apenas como 

componentes dos feixes que constituem os particulares concretos. Como vimos acima, essa 

possibilidade não pode ser excluída. O Realismo de Armstrong é compatível com a 

abordagem do comprometimento ontológico. Tudo que existe são particulares concretos. Mas 

esses particulares devem ser analisados em outras categorias ontológicas. Contudo, o mesmo 

não ocorre com os universais transcendentes. Os universais postulados pelo Realismo 

Platônico possuem uma existência independente dos particulares concretos. E é improvável 

que o Realismo Platônico seja compatível com uma teoria de feixes. Não é claro como 

entidades abstratas seriam suficientes para compor ontologicamente entidades concretas. Há 

uma interpretação de Platão de que ele teria admitido uma teoria de substrato. Assim, além 

dos substratos, nos comprometeríamos com a existência de universais. Como os universais 

existiriam de maneira separada dos particulares concretos, não nos comprometeríamos apenas 

com essas entidades. Mas se o critério de existência está correto, toda teoria deveria postular 

apenas particulares concretos. Assim, temos que o Realismo Platônico não seria compatível 

com o critério de comprometimento ontológico. 

  

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
56

 Apesar de haver interpretações nominalistas de Aristóteles, aceito, neste trabalho, a interpretação padrão de 

Aristóteles como realista. 
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Este capítulo encerra a primeira parte do meu trabalho. O objetivo dessa primeira parte 

foi analisar as três principais formas de Nominalismo Tradicional presentes na literatura. 

Procurei mostrar que elas não são respostas adequadas para o problema dos universais, isto é, 

elas não analisam corretamente fatos da forma a é F. Analisamos o grau de Nominalismo 

dessas soluções. Utilizamos a definição de Nominalismo Ideal fornecida no capítulo 2. Para 

ser um Nominalismo ideal, uma solução para o problema dos universais teria que satisfazer 

aos seguintes critérios: 

4. Rejeitar entidades com múltipla localização espaço-temporal; 

5. Rejeitar entidades abstratas;  

6. Rejeitar entidades inferidas/ad hoc. 

Vimos que apenas o Nominalismo de Avestruz teria um grau máximo de Nominalismo, de 

acordo com a definição acima, pois o Nominalismo de Classe e o Nominalismo de 

Semelhança precisaram postular entidades ad hoc para fornecer uma análise do fato a é F. 

Isso fez com que a ontologia dessas soluções fosse não econômica e não respeitasse o 

―espírito‖ nominalista. 

Mesmo sendo a teoria que melhor se adequa à definição de Nominalismo Ideal, o 

Nominalismo de Avestruz possui problemas. Portanto, se você ainda acreditar que o problema 

dos universais pode ser resolvido e não quer postular universais, então o Nominalismo de 

Tropos pode ser a única opção. Na segunda parte desta tese, eu apresento o Nominalismo de 

Tropos e por que considero essa posição uma resposta adequada para o problema dos 

universais.  
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6 TROPOS ENQUANTO CATEGOORIA ONTOLÓGICA FUNDAMENTAL 

 

A partir deste capítulo, inicio a segunda parte do meu trabalho. O objetivo central 

desta parte consiste em defender que a Teoria de Tropos Pura constitui uma forma superior de 

Nominalismo na solução do problema dos universais. Com o intuito de defender essa tese, 

dividi este segundo momento em três capítulos. Neste capítulo, discuto o conceito de tropo e 

apresento razões para aceitar essa categoria como ontologicamente fundamental. No capítulo 

seguinte, analiso como a Teoria de Tropos Pura soluciona o problema dos universais. Em 

particular, analiso de maneira comparativa o Nominalismo de Classes de Tropos e o 

Nominalismo de Semelhança de Tropos. No último capítulo, trato das principais críticas com 

as quais uma teoria de tropos precisa lidar. 

A introdução da categoria de tropos modifica completamente o debate sobre o 

problema dos universais. É possível formular teorias nominalistas e realistas que suponham 

tropos como componentes básicos. Existem várias maneiras de como classificar teorias de 

tropos. John Bacon (2011) classifica-as em três tipos: Teoria de Tropos Pura, Tropismo 

Kernel e Realismo Moderado. Ele utiliza como critério a forma como cada teoria trata as 

categorias ontológicas tradicionais de particular concreto e universal. O primeiro tipo é a 

Teoria de Tropos Pura. Segundo essa teoria, particulares concretos e universais são 

ontologicamente construídos a partir de tropos. D. C. Williams, K. Campbell e Anna-Sophia 

Maurin defenderam a teoria pura de tropos. Esses são blocos ontológicos mais que suficientes 

para construir uma ontologia. Os outros tipos de teorias de tropos aceitam particulares ou 

universais como primitivos. O segundo tipo de teoria de tropos é a que John Bacon (2011) 

chama de ―tropismo kernel‖. Além de tropos, essa teoria aceita a categoria de particular como 

não redutível. Essa teoria foi defendida por C. B. Martin e Peter Simons.  O tropismo kernel 

precisa postular alguma forma de substrato, pois um particular concreto não é 

ontologicamente redutível a um feixe de tropos. Por último, há uma teoria de tropos, 

defendida por Cook Wilson e Mertz, que aceita como entidades não redutíveis tropos e 

universais. Os universais, nas teorias desses autores, são universais imanentes. Eles possuem 

existência apenas nas suas instâncias. Essa última forma de teoria de tropos é denominada 

―Realismo Moderado‖. Como meu interesse localiza-se em teorias nominalistas, essa última 

teoria de tropos não me interessa, pois aceita universais em sua ontologia. Com relação às 

outras duas teorias de tropos, a diferença entre elas não é tão relevante, à primeira vista, para 

o meu trabalho, pois elas discordam sobre o que é um particular concreto. Enquanto a Teoria 

de Tropos Pura explana particulares concretos como feixes de tropos, a teoria de tropos kernel 



111 

 

discorda dessa teoria de feixes ao considerar que a categoria de particular não é redutível à 

categoria de tropo. Antes de discutir como a teoria de tropos soluciona o problema dos 

universais, pretendo, neste capítulo, discutir o que são tropos.  

Tropos constituem uma categoria ontológica, assim como particulares concretos e 

universais. O problema dos universais consiste em saber qual dessas categorias ontológicas é 

fundamental. Se você considera que tropos é uma categoria ontológica fundamental, então 

você defende uma teoria de tropos. Se você considera que tropos é uma categoria redutível a 

particulares concretos ou universais, então você defende alguma forma de Nominalismo 

Tradicional ou Realismo. A estrutura deste capítulo será a seguinte. Em primeiro lugar, 

pretendo caracterizar a categoria ontológica de tropo.  Em segundo lugar, trato do conceito de 

categoria ontológica fundamental e retomo alguns argumentos presentes na literatura que 

indicam ser a categoria tropo ontologicamente fundamental.  

 

6.1 O QUE É UM TROPO? 

 

A Teoria de Tropos
57

 admite a existência de propriedades, mas considera que 

propriedades são particulares, e não universais. Tropos são propriedades particularizadas. A 

ontologia clássica reconhece a categoria ontológica de propriedade particularizada. Segundo 

Mertz (1996), muitos filósofos ao longo da história da filosofia reconheceram a categoria 

ontológica de tropos. Aristóteles, em particular, forneceu uma caracterização dessa categoria 

no seu quadrado ontológico. Ele diferencia quatro tipos de categorias: substâncias primeiras, 

substâncias segundas, propriedades e propriedades particularizadas. Essas categorias possuem 

relações entre si, como instanciação e exemplificação. Apesar de Aristóteles diferenciar essas 

categorias ontológicas, não me parece que todas elas sejam fundamentais. Ele entende que 

substância é uma categoria ontológica fundamental, pois as outras categorias dependem dela. 

Na ontologia aristotélica, substâncias primeiras ainda são entidades complexas. Elas são 

compostas de substrato e universais (substâncias segundas e atributos). Universais existem 

apenas instanciados nos substratos. Apesar da categoria dos universais depender 

ontologicamente da categoria de substrato, não há uma redução. Substratos não podem existir 

de maneira independente dos universais. Por isso, o que há, segundo Aristóteles, são 

                                                 
57

 Tropos possuem várias denominações (BACON, 2011, p.2): ―instâncias de propriedade‖, ―particulares 

abstratos‖, ―propriedades concretas‖, ―acidentes individuais‖, ―Momente‖, ―modos‖ etc. Como no debate atual o 

termo ―tropo‖ parece ser o mais bem estabelecido, preferi essa terminologia. Há também uma razão sistemática 

para preferir o termo ―tropo‖. Outros termos, como ―propriedades instanciadas‖, fazem referência a outras 

categorias ontológicas. Eles podem indicar até mesmo que a categoria de tropo seria reduzida às categorias de 

―particular‖ e ―propriedade‖. 
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substâncias primeiras as quais são compostas por dois tipos de entidades ontologicamente 

fundamentais: substratos e universais. A categoria de propriedade particularizada poderia ser 

reduzida à categoria de universal e substrato. A teoria de tropos vai além de apenas 

reconhecer a categoria de propriedades particularizadas. Nessa teoria, essa categoria não é 

redutível a outras categorias, como particular e universal. Alguns teóricos de tropos defendem 

que precisamos apenas de tropos como categoria ontológica não redutível. Assim, os tropos 

seriam mais do que suficientes para preencher ontologicamente o mundo. 

Definir tropo não constitui tarefa das mais simples. Apesar de caracterizar tropos 

como propriedades instanciadas ser bastante intuitivo, talvez esta não seja a definição mais 

adequada para quem defende que tropos constituem uma categoria ontológica fundamental. 

Tome-se a Teoria de Tropos Pura. Conforme esta, particulares concretos são constituídos por 

tropos copresentes. Propriedades são supervenientes das semelhanças entre tropos. E o que 

são tropos? Tropos são propriedades particularizadas. Esse tipo de definição é interessante 

para quem pretende reduzir tropos a outras categorias. No máximo, talvez alguém como 

Lowe, que aceita uma ontologia com várias categorias ontológicas fundamentais, poderia 

utilizar essa definição de tropos. Essa não parece uma boa definição para a Teoria de Tropos 

Pura. Talvez não devêssemos encarar isso como um grande problema. Quando definimos 

particular e universal, utilizamos, por vezes, outras distinções ontológicas, como a distinção 

entre entidades particulares e entidades concretas. Uma alternativa seria negar que estejamos 

fornecendo uma definição de tropo como propriedade instanciada. Estaríamos apenas 

elucidando o termo ―tropo‖. A categoria de tropo teria um comportamento intermediário entre 

a categoria de particular concreto e a categoria de universal. Assim, na definição de tropos, 

deveríamos incluir algumas características utilizadas para definir as duas últimas categorias. 

O pai do debate atual sobre tropos foi D. C. Williams. Ele introduziu essa categoria 

inicialmente pelo seguinte exemplo (1953, pp. 4-7). Tomem-se três pirulitos. Cada um é 

composto de um bombom posicionado em palitos semelhantes de maneira exata. O bombom 

de cada pirulito, no entanto, não se assemelha de maneira exata: 

 O bombom do pirulito 1 é vermelho, redondo e de sabor menta;  

 O bombom do pirulito 2 é marrom, redondo e de sabor chocolate;  

 O bombom do pirulito 3 é vermelho, quadrado e de sabor menta.  

Cada pirulito é parcialmente similar e parcialmente diferente em relação aos outros. Se 

pudéssemos analisar esses fatos, poderíamos fornecer uma completa ontologia segundo o 

autor. Afirmar que um objeto a é parcialmente similar a um objeto b é o mesmo que dizer que 
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uma parte de a é completamente similar a uma parte de b. Os três pirulitos são parcialmente 

similares pelo fato dos palitos que os compõem assemelharem-se de maneira exata.  

Os pirulitos 1, 2, e 3 poderiam ter os seguintes nomes: ―a‖, ―b‖ e ―c‖. Poderíamos 

também nomear os palitos desses pirulitos, respectivamente: ―pa‖, ―pb‖, e ―pc‖. Os pirulitos 

a, b, e c são parcialmente semelhantes porque pa, pb e pc assemelham-se de maneira exata. 

Apesar de não ser comum, poderíamos nomear outros aspectos semelhantes dos objetos 

acima, como: cor, forma e sabor. As cores dos pirulitos 1, 2 e 3 poderiam ser denominadas, 

respectivamente, da seguinte maneira: ―ca‖, ―cb‖ e ―cc‖. As formas dos pirulitos 1, 2 e 3 

poderiam ser denominadas, respectivamente, da seguinte maneira: ―fa‖, ―fb‖ e ―fc‖. Os 

sabores dos pirulitos 1, 2 e 3 poderiam ser denominados, respectivamente, da seguinte 

maneira: ―sa‖, ―sb‖ e ―sc‖. Esses nomes não devem ser entendidos como abreviações de 

descrições definidas: ―sa‖ não deve ser entendido como ―o sabor componente de a‖. A 

expressão ―sa‖ deve ser entendida como um nome próprio que foi introduzido ostensivamente 

por um batismo inicial. O pirulito a é parcialmente similar ao pirulito b, pois pelo menos uma 

parte de a é completamente similar a uma parte de b, isto é, fa é completamente similar a fb. 

O pirulito a é parcialmente similar ao pirulito c, pois ca é completamente similar a cc e sa é 

completamente similar a sc. Apesar de sa e sc serem completamente similares, ainda são 

numericamente distintos. Eles ocorrem em lugares espacialmente separados e não possuem 

nenhuma interação causal entre si. Assim, tropos são particulares. À primeira vista, sa parece 

possuir menos realidade do que a e do que pa, pois sa parece ser apenas uma aspecto de um 

objeto real (o pirulito) com o qual temos um contato causal imediato. Segundo Willians, isso 

não implica que sa não seja tão real quanto a e pa. Poderíamos entender as diferenças entre 

essas entidades através da distinção entre entidades concretas e entidades abstratas. Enquanto 

a e pa são concretas, ca, fa e sa são entidades abstratas. Tropos são abstratos em um sentido 

muito peculiar. Para Campbell (1981, pp. 477-478), algo é abstrato se chega à nossa mente 

por um processo mental chamado ―abstração‖. Esse processo consiste em uma capacidade que 

temos de isolar um aspecto da realidade que nos é apresentada. Eis a proposta original de 

Williams: essas entidades particulares e abstratas seriam os constituintes primários da 

realidade.  

Com base nessa caracterização de Williams, Anna-Sofia Maurin (2002) analisou as 

três noções acima na sua caracterização de tropos. Essas entidades são particulares, abstratas e 

simples. Tropos constituir uma categoria ontológica simples implica que tropos não são 

compostos por outras categorias. Além disso, tropos são ontologicamente fundamentais. Na 

próxima seção, discuto tropo enquanto categoria ontológica fundamental. Nesta seção, quero 
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discutir as outras duas características atribuídas aos tropos: particularidade e o caráter abstrato 

dos tropos. 

Tropos são particulares. Há três maneiras distintas de caracterizar a particularidade de 

um tropo (MAURIN, 2002, pp. 16-21; MAURIN, 2012, pp. 11-13). Tropos podem ser 

caracterizados com referência aos particulares concretos que eles compõem. Se o tropo a 

assemelha-se exatamente ao tropo b, a=b se e somente se a pertence ao mesmo particular 

concreto que b, e a b se e somente se a pertence a um particular concreto distinto do 

particular concreto ao qual b pertence. Essa caracterização não funciona para uma teoria de 

tropos pura. Para esse tipo de abordagem, particulares concretos devem ser reduzidos a uma 

coleção de tropos copresentes. Nesse caso, estaríamos individualizando tropos através de 

outros tropos. Nosso critério seria circular (SCHAFFER, 2001, p. 249). À primeira vista, essa 

maneira de individualizar estaria disponível para o tropismo kernel. Como essa teoria aceita 

substratos, ela poderia usar essa categoria para individualizar tropos. Dois tropos são distintos 

se eles não se assemelham de maneira exata ou se eles inerem em diferentes substratos. Neste 

caso, Schaffer (2001, p. 249 n.6) chama atenção que apenas adiamos a questão original. 

Tropos são individualizados através de substratos, mas como substratos são individualizados? 

Em teorias que admitem substratos, o que distingue um substrato de outro é apenas uma 

diferença numérica. Uma última crítica a esse critério de individuação é que ele exclui a 

possibilidade que haja tropos de maneira independente de particulares concretos, the free 

floating tropes (SCHAFFER, 2003; EHRING, 2011, 77).   

A maioria dos teóricos de tropos (Stout, Williams, Campbell, Bacon, Maurin e Ehring) 

defendem o primitivismo categorial com relação aos tropos. Williams, por exemplo, defende a 

seguinte caracterização de particulares: 

 

...particular entities are those which do not conform to the principle of the identity of 

indiscernibles, which is that identity of kind entails identity of case; that is, 

particulars are entities which may be exactly similar and yet not only distinct but 

discrete (WILLIAMS, 1986, p.3). 

 

 A crítica clássica contra a teoria de feixes de propriedades toma a seguinte premissa: dois 

particulares concretos podem ter as mesmas propriedades, embora sejam numericamente 

diferentes. Para explanar essa diferença, considera-se que esses particulares são compostos 

por algo além do que propriedades. Eles são compostos de substratos distintos. Um substrato 

constitui aquilo no qual todas as propriedades inerem. Ele não possui propriedades. Assim, 

para diferenciar dois substratos distintos apenas poderíamos recorrer à mera diferença 
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numérica. Tropos também satisfazem esse critério. Esses podem assemelhar de maneira exata 

e, ainda assim, serem numericamente diferentes. Como aponta Maurin (2002, p.17), isso 

ainda não constitui uma explanação da particularidade de um tropo. Isso, contudo, não é um 

problema para o primitivismo categorial porque a particularidade de um tropo deve ser 

considerada primitiva, isto é, não deve ser explanada através de nada mais fundamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Armstrong criticou a teoria de tropos ao formular duas situações possíveis: 

swapping e pilling. Comecemos pelo argumento do swapping (ARMSTRONG, 1989, p. 131-

132). Tomem-se os particulares a e b e as propriedades P e Q. O particular a é P, mas poderia 

ter sido Q. O particular b é Q, mas poderia ter sido P. Se propriedades são tropos, dois tropos 

p e q exatamente semelhantes poderiam ser transferidos de um objeto concreto para outro. O 

tropo p compõe o particular concreto a, mas poderia compor o particular concreto b. O tropo 

q compõe o particular concreto b, mas poderia compor o particular concreto a. A situação 

posterior à transferência seria ontologicamente distinta, pois a e b não seriam mais as mesmas 

entidades na medida em que, na nova situação, seriam compostos de tropos distintos. Apesar 

da diferença ontológica, não há nenhuma mudança causal antes e depois da transferência. 

Essa possibilidade não se levanta se propriedades fossem universais, pois a e b seriam 

instâncias do mesmo universal T. Não é possível transferir uma entidade consigo mesmo. 

Armstrong (1978, p.86) apresenta outro argumento contra a noção de tropo. O mesmo 

particular não pode instanciar uma mesma propriedade duas vezes simultaneamente. Se 

propriedades são tropos, então esse princípio bastante intuitivo não funciona. Nada impede 

que dois tropos que se assemelham de maneira exata sejam copresentes no mesmo particular 

concreto. Assim, o particular a poderia ser composto pelos tropos t1 e t2. Essa possibilidade é 

conhecida como argumento de pilling. 

Os dois argumentos acima servem de motivação para uma terceira maneira de 

individualizar tropos: o critério espaço-temporal. Schaffer representa o principal teórico de 

tropos a defender que o princípio de individuação deve ser definido através desse critério. 

Segundo ele (2001, p. 249), a e b são tropos distintos se e somente se ou a não se assemelha 

exatamente a b ou a distância entre a e b é maior que zero. Como tropos são individuados pela 

sua posição espaço-temporal, a possibilidade da situação do swapping não pode ser 

formulada. A transferência do tropo t1 já implicaria que não seria mais t1 (CAMPBELL,1990, 

p.71). A possibilidade do pilling também seria excluída. Dois tropos que se assemelham 

exatamente não poderiam ocupar a mesma posição espaço-temporal, pois seriam idênticos. 

O critério espaço-temporal não está a salvo de problemas. O critério acima é 

extensionalmente correto para uma teoria de tropos. Se dois tropos distintos não se 
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assemelham de maneira exata, eles podem ocorrer em posições distintas ou podem ocupar a 

mesma posição. Se dois tropos distintos assemelham-se de maneira exata, então eles precisam 

ocorrer em posições diferentes. Toda teoria de tropos tomará como verdadeira as duas últimas 

proposições. No último caso, podemos perguntar: por que tropos ocorrem em posições 

espaço-temporais distintas? E por que o mesmo tropo não pode ocorrer em mais do que uma 

posição espaço-temporal? Uma resposta bastante razoável consiste em apelar para a 

particularidade dos tropos. Segundo Maurin (2002, p.20), isso indica que a particularidade é 

mais fundamental do que a localização espaço-temporal. Tomo o caráter particular dos tropos 

como uma noção primitiva.  

O debate contemporâneo sobre tropos iniciou com Williams (1953a). Ele e, 

posteriormente, Campbell caracterizaram tropos como abstratos. Vimos, no capítulo 2, várias 

tentativas de formular a distinção entre entidades abstratas e entidades concretas. Algo é 

abstrato, para os autores acima, se chega à nossa mente por um processo chamado 

―abstração‖. Em um sentido, todos os conceitos formados envolvem algum nível de abstração, 

sejam conceitos de particulares concretos, tropos ou universais. Essa maneira de caracterizar 

tropos não representa uma distinção ontológica (pelo menos não nesse sentido de entidade 

abstrata). Eu continuarei a utilizar a maneira da negação para caracterizar a distinção entre 

entidades concretas e abstratas. Entidades abstratas, ao contrário das concretas, não possuem 

eficácia causal e posição espaço-temporal. Assim, tropos são concretos nessa 

caracterização
5859

. Maurin (2002, p, 21-24) procura manter o uso do termo abstrato para 

caracterizar tropos. Diferentemente de um substrato, que é simples e particular, ela entende 

que tropos são abstratos no sentido de serem qualitativos. Independente do uso ou não do 

termo ―abstrato‖, o caráter qualitativo dos tropos constitui um aspecto importante dessa 

categoria ontológica. Devido a esse aspecto, um nominalista de tropos pode superar várias 

críticas que atingem o nominalista tradicional. Essa questão será tratada no próximo capítulo. 

 

6.2 TROPOS E CATEGORIAS ONTOLÓGICAS 

 

Em certo sentido, é óbvio que tropos existem. Ao digitar essas palavras, vejo as cores 

do meu notebook, bem como a suavidade das teclas. Se eu não estiver sonhando, parece-me 

                                                 
58

 Simons (1994, p. 557) caracteriza tropos como um tipo de entidade ontologicamente dependente de 

particulares concretos e, por isso, também são concretos. 
59

 Temos outro motivo para preferir o termo ―tropo‖ a ―momento‖, ―propriedades instanciadas‖ e ―particulares 

concretos‖. ―Tropo‖ é neutro em certo sentido, pois é apenas uma etiqueta. Os outros termos possuem um 

comportamento descritivo, isto é, na própria designação já está implícito o que é um tropo. Como há várias 

caracterizações do que é tropo, parece-me mais interessante um termo neutro no debate. 
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que essas sensações são bem reais e seria, assim, absurdo alegar que essas características 

particularizadas (os tropos) não existem. Em ontologia, a pergunta por existência não deve ser 

entendida dessa maneira. Toda teoria categorial-ontológica admitirá que o notebook, as suas 

cores e a suavidade das teclas existem. O que uma teoria ontológica discorda diz respeito a 

que tipos de coisas são essas entidades diretamente percebidas. O notebook é um particular 

concreto, um feixe de universais, um feixe de tropos ou um substrato no qual inerem 

universais ou tropos? As cores do notebook são explanadas através de universais ou são 

explanadas através de classes de particulares concretos semelhantes? Perguntar pela 

existência de algo em ontologia é perguntar se esse algo constitui uma categoria ontológica 

fundamental. Tropos, universais, particulares concretos e substratos são categorias 

ontológicas. Quais delas existem? Isto é, qual delas deve ser considerada uma categoria 

ontológica fundamental? Assim, perguntar se tropos existem significa perguntar se tropos são 

categorias ontológicas fundamentais. 

Qual o critério para uma categoria ontológica ser fundamental? Essa questão não é tão 

simples de ser respondida. Não há ―lentes‖ ontológicas para observar a realidade no seu 

aspecto mais fundamental e, assim, determinar quais categorias são ontologicamente 

fundamentais. Neste trabalho, eu tratei de duas abordagens que poderiam ser consideradas 

respostas a essa questão: a abordagem de truthmaking (quando tratamos do Nominalismo de 

Semelhança de Rodriguez-Pereyra) e a abordagem do comprometimento ontológico (quando 

tratamos do Nominalismo de Avestruz). Segundo a primeira abordagem, toda proposição 

verdadeira possui um truthmaker. Vimos que diferentes teorias ontológicas podem satisfazer 

o princípio de truthmaking. Realismo, Nominalismo de Classe, Nominalismo de Semelhança 

e Nominalismo de Tropos podem construir diferentes truthmakers a partir dos tipos de 

entidades que cada teoria postula
60

. Rodriguez-Pereyra tentará justificar a sua análise 

ontológica comparando as diferentes soluções do ponto de vista de suas virtudes teóricas. Em 

síntese, ele considera que a ontologia postulada pelo Nominalismo de Semelhança não é ad 

hoc. Como tropos e universais seriam entidades ad hoc, a ontologia nominalista é mais 

razoável de ser aceita. No capítulo 4, eu critiquei a caracterização dada pelo autor de 

ontologia ad hoc. No próximo capítulo, forneço uma caracterização alternativa da noção de 

entidade ad hoc. Indicar um tipo de entidade como não ad hoc não parece ser um critério 

suficiente para uma categoria ontológica ser fundamental. Em geral, esse critério possui um 

                                                 
60

 O Realismo, como uma teoria de truthmaking, foi apresentada por Armstrong (1997). A teoria de tropos teve 

sua apresentação como teoria de truthmaking em Mulligan, Simons e Smith (1984). 
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caráter negativo: se um tipo de entidade é ad hoc, então se deve evitar tomá-la como 

fundamental.  

Um segundo critério analisado foi o do comprometimento ontológico. Vimos que o 

nominalista de avestruz utiliza o critério quantificacional de Quine para defender uma 

ontologia composta apenas por particulares concretos. Essa ontologia seria suficiente para 

solucionar o problema dos universais. Eu argumentei, no capítulo 5, que esse critério não é 

suficiente para resolver questões ontológicas. Quine admite que o seu critério não implica que 

devemos aceitar uma ontologia composta por particulares concretos: 

 

I advanced an explicit standard whereby to decide what the ontological 

commitments of a theory are. But the question what ontology actually to adopt still 

stands open, and the obvious counsel is tolerance and an experimental spirit. Let us 

by all means see how much of the physicalistic conceptual scheme can be reduced to 

a phenomenalistic one; still, physics also naturally demands pursuing, irreducible in 

toto though it be (1961, p. 19). 

 

Eu argumentei, no capítulo anterior, que outras soluções para o problema dos universais 

poderiam admitir que nos comprometemos com particulares concretos ao utilizar o critério de 

Quine. Isso não impede, contudo, que esses particulares não possam ser analisados através de 

categorias mais fundamentais, como substrato, universais e tropos. Por si só, o critério de 

comprometimento ontológico não é suficiente para determinar se uma categoria é 

ontologicamente fundamental.  

Um critério que possui uma longa história é o de dependência ontológica. Uma 

categoria ontológica fundamental deveria possuir independência ontológica, isto é, não 

deveria depender de outra para ser ou existir. O critério de dependência ontológica é 

relativamente simples de entender, quando sabemos quais categorias são ontologicamente 

fundamentais e quais são ontologicamente derivadas. Na Teoria de Tropos Pura, todas as 

categorias são reduzidas a tropos. Assim, apenas tropos possuem independência ontológica. 

Essa caracterização simples esconde alguns problemas. Ser uma categoria ontológica 

fundamental é uma propriedade unária. Depender ontologicamente de é uma relação. Assim 

temos: 

(1) x é uma categoria ontológica fundamental. 

(2) y depende ontologicamente de z. 

Podemos explicar (1) através de (2)? Uma tentativa seria a seguinte: se x é uma categoria 

ontológica fundamental, então x não pode ocorrer na posição de y, mas apenas no lugar z com 

relação a qualquer outra categoria ontológica. Nessa situação, poderíamos afirmar que x é 
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uma categoria ontológica fundamental se x possuir completa independência ontológica. Ser 

ontologicamente independente não é, contudo, um conceito óbvio. Necessita, pois, ser 

explanado. Nas Categorias, Aristóteles entendeu a relação de dependência ontológica de 

maneira intuitiva. Universais não possuem completa independência ontológica, pois existem 

apenas nas suas instâncias. Universais não existem de maneira separada das substâncias 

primeiras. Aliás, todas as categorias dependem ontologicamente da substância primeira
61

. Um 

problema do critério de independência ontológica é que ser ontologicamente fundamental nem 

sempre implica em ser ontologicamente independente.  Substâncias primeiras não são 

simples. Elas são compostas de substratos e universais. Essas duas categorias são simples e 

são ontologicamente fundamentais. No entanto, elas não parecem ter independência 

ontológica plena. Universais, em particular, não possuem independência ontológica plena na 

ontologia aristotélica. Isso é um ponto fundamental para diferenciar o Realismo ante Rem e o 

Realismo in Re. No primeiro, universais possuem completa independência ontológica. No 

último, universais também constituem uma categoria ontológica fundamental, mas não 

possuem completa independência ontológica. De modo semelhante, parece ser da essência do 

substrato que ele componha sempre uma determinada substância primeira. Na Teoria de 

Tropos Kernel, ocorre algo semelhante. Tropos são categorias ontológicas fundamentais, mas 

não existem de maneira separada dos particulares concretos. Tropos dependem 

ontologicamente de particulares concretos segundo essa versão da teoria. Assim, não 

considero que dependência ontológica seja a melhor maneira de compreender o caráter 

fundamental de uma categoria. 

Kit Fine (1995) também critica essa concepção de dependência ontológica baseada na 

noção de existência. Como alternativa, ele reformula a noção de dependência ontológica a 

partir do conceito de essência de uma entidade. Uma entidade a depende ontologicamente de 

uma entidade b apenas se b é um constituinte da essência de a. Ele entende essência não em 

termos modais, mas em termos de definição. Assim, conjuntos dependem ontologicamente de 

seus elementos, pois os elementos de um conjunto constituem parte da definição de conjunto. 

Apesar disso, a caracterização dada por Kit Fine de dependência ontológica sofre de 

problemas semelhantes aos da caracterização clássica
62

. No nominalismo de Classe, 

particulares concretos e classes constituem categorias ontológicas fundamentais. Ser 

ontologicamente dependente não implica haver uma completa redução. Classes não podem ser 
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 ―E, supondo que não houvesse substâncias primárias, seria impossível que existissem quaisquer das outras 

coisas‖ (2005, 2b1).  
62

 No entanto, isso não é problemático para o autor, pois ele não pretende utilizar o conceito de dependência 

ontológica para definir o que é uma categoria ontológica fundamental. 
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reduzidas a agregados de particulares concretos, ainda que dependam ontologicamente (tanto 

no primeiro sentido, quanto no sentido de Kit Fine) desses agregados
63

.  

É possível diferenciar duas questões sobre uma categoria ser ontologicamente 

fundamental. Um problema é definir o que significa o predicado ―ser ontologicamente 

fundamental‖. Dependência ontológica pode ser interpretada como uma tentativa de definir o 

que é uma categoria ontológica fundamental. Mesmo que dependência ontológica constituísse 

uma correta definição, ainda assim não se teria esgotado a problemática. Como disse 

anteriormente, essa definição seria fácil de usar quando sabemos quais de nossas categorias 

são ontologicamente fundamentais. Nem todo tipo de entidade possui uma essência (no 

sentido definicional) tão bem estabelecida como classes. Qual é a essência (ou definição) de 

um particular concreto? Se um particular concreto for compreendido como uma composição 

de substrato e propriedades, então seria possível defender que tropos dependem 

ontologicamente de particulares concretos. Se um particular concreto for compreendido como 

um agregado de tropos copresentes, então particulares concretos dependeriam 

ontologicamente de tropos. Infelizmente, a essência de uma categoria ontológica está em 

questão quando discutimos quais tipos de entidades são fundamentais. 

As abordagens de truthmaking e de comprometimento ontológico tratam de uma 

questão diferente. Elas indicariam quais os tipos de entidades que são fundamentais. Este é 

um segundo problema: o que faz uma categoria ser ontologicamente fundamental? Não temos 

uma questão de definição, mas um problema de critério.  

Eu me interesso particularmente pelo problema do critério. Antes, trato de maneira 

breve do problema da definição. Uma tentativa de definição consiste em apelar para a noção 

de redução: uma categoria é ontologicamente fundamental se, e somente se, ela não pode ser 

reduzida a outras categorias ontológicas. Essa definição é, evidentemente, vaga. Redução não 

é um conceito unívoco. Além disso, ela envolve o uso de uma modalidade. Em um contexto 

filosófico, o uso padrão do termo ―redução‖ ocorre em Filosofia da Ciência. Carnap 

diferenciou algumas formas de redução: ―… science is a unity, [such] that all empirical 

statements can be expressed in a single language, all states of affairs are of one kind and are 

known by the same method. (Carnap, 1934 apud RIEL e GULICK, 2015)‖.  Podemos 

enumerar três tipos de redução: redução semântica
64

, redução metodológica
65

 e redução 

ontológica. No projeto inicial de Carnap, os diversos fenômenos estudados pelas diversas 
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 Pelo menos, segundo a teoria padrão de conjuntos. 
64

 Toda teoria deve ser traduzida em uma linguagem mais básica (a uma linguagem fenomenalista, por exemplo). 
65

 O mesmo método perpassa todas as ciências. 
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ciências seriam reduzidos a dados fenomênicos. Esses dados fenomênicos constituiriam a 

ontologia fundamental de todas as ciências. Apesar de haver uma evidente analogia entre esse 

tipo de redução e a redução entre categorias ontológicas, defendo que a noção de redução não 

é adequada para compreender o caráter fundamental de uma categoria ontológica. Em 

filosofia de ciência, podemos estabelecer facilmente uma hierarquia, em termos de 

universalidade e dependência ontológica, das entidades postuladas pelas diversas ciências. 

Tome-se uma categoria sociológica, como ação social. Sem organismos vivos, não há ações 

sociais. Toda ação social ocorre através de um organismo vivo, mas nem todo organismo vivo 

produz ações sociais. Categorias da Biologia são mais universais do que categorias da 

Sociologia. Essas categorias dependem ontologicamente das primeiras. As categorias da 

Biologia, por sua vez, dependem ontologicamente de categorias da Física. Dependência  

ontológica e maior universalidade não implicam, contudo, redução categorial. Claro que se 

uma redução for possível, ela apresenta um sentido determinado: da Sociologia em direção à 

Física.  

Com relação às categorias ontológicas, não temos sequer uma indicação acerca do 

caminho da direção da redução. Definir o caráter fundamental de uma categoria ontológica 

através da noção de redução não me parece acrescentar muita coisa. A analogia com o 

conceito de redução em Filosofia da Ciência talvez não seja adequada. Nessa disciplina, 

lidamos com teorias de âmbitos diferentes. Por exemplo, reduziríamos categorias sociológicas 

a categorias biológicas e essas às físicas. Uma teoria física não concorre com uma teoria 

biológica para a explanação de um conjunto de fenômenos. Cada teoria é tomada como 

verdadeira no que diz respeito ao seu âmbito. Tendo isso dado, podemos perguntar com 

relação a duas teorias científicas: uma é redutível à outra? A princípio, essas categorias 

pertencem a teorias que explanam adequadamente uma classe de fenômenos. Em Ontologia, 

estamos discutindo que tipos de entidades existem no seu sentido mais fundamental. Teorias 

ontológicas rivalizam sobre o que é a realidade. A categoria de universal deve ser reduzida à 

categoria de particular concreto? Se sim, então as teorias que postulam a categoria de 

universal como fundamental são falsas. 

Soluções para o problema dos universais buscam fornecer uma interpretação 

ontológica adequada de propriedades. Uma categoria é ontologicamente fundamental porque é 

necessária para explanar propriedades. Não pretendo que isso seja considerado uma definição, 

mas apenas uma elucidação do conceito de categoria ontologicamente fundamental. Entendo 

que esse conceito é muito básico para ser definido em termos de outras noções como a de 

redução. Quando analisei as formas de Nominalismo Tradicional, apresentei uma série de 
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objeções. De uma maneira geral, essas objeções tentavam demonstrar que a ontologia 

proposta pelo Nominalismo de Classe, por exemplo, não era necessária ou suficiente (a 

depender da objeção) para analisar propriedades. Ao criticar a tese de que propriedades 

devam ser analisadas através de classes e que, portanto, classes são entidades ontologicamente 

fundamentais, não se tentou mostrar que classes podem ser reduzidas a outras categorias 

ontológicas. Pelas razões elencadas acima, tomarei a noção de categoria ontológica 

fundamental como primitiva. 

Perguntar por que tropos devem ser tomados como categoria ontológica fundamental 

constitui o problema do critério. Estabelecer a existência de uma entidade não é algo simples. 

Como disse anteriormente, não temos ―lentes‖ ontológicas para observar a realidade em seu 

aspecto mais fundamental e, assim, decidir quais tipos de entidades existem. Argumentos que 

visam estabelecer a existência de um determinado tipo de entidade geralmente são 

argumentos da melhor explicação. Um argumento a favor do Realismo consiste em alegar que 

o fato de diferentes particulares serem semelhantes precisa ser explanado por universais. 

Essas entidades são postuladas para explanar a unidade na multiplicidade. Outra forma de 

argumento a favor de uma determinada categoria como ontologicamente fundamental é a 

comparação entre teorias concorrentes. Essa foi a estratégia de Rodriguez-Pereyra para 

determinar que sua análise ontológica de propriedades fosse a mais adequada. Na literatura 

sobre tropos, existem alguns argumentos que pretendem estabelecer a existência de tropos. 

Não pretendo tratar detalhadamente de todos. Alguns serão mais interessantes para o meu 

trabalho. Outros serão ignorados. 

 

6.2.1 Tropos existem? 

 

Um problema clássico na Ontologia é o dos particulares concretos. Tropos fornecem 

uma explanação desse problema. Vimos que há, basicamente, duas teorias de particulares: a 

teoria de substrato e a teoria de feixes. Formuladas de uma maneira geral, essas duas teorias 

apresentam muitos problemas. Segundo a teoria de feixes, um particular concreto é composto 

por um determinado feixe de universais. Essa teoria apresenta um problema clássico. Como 

propriedades possuem a característica da múltipla instanciação, é possível que dois 

particulares numericamente distintos instanciem o mesmo feixe de universais (BLACK, 1952; 

ZIMMERMANN, 1998). Por problemas como esse, alguns filósofos acreditam que 

precisamos postular substratos para resolver o problema dos particulares concretos. Substrato 

constitui um tipo de entidade bastante discutível. Esse tipo de entidade não parece ter eficácia 
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causal imediata. Temos contato apenas com as propriedades que inerem em um substrato. 

Muitos filósofos, de orientação empirista, consideram que esse tipo de entidade deve ser 

evitado. Stout (1971, pp. 157-158) argumentou que, se queremos defender que um particular 

concreto é nada além do que suas propriedades, então temos que entendê-las como 

particulares, isto é, tropos. Defender uma ontologia de tropos deixa em aberto a possibilidade 

de rejeitar que existam substratos. Uma teoria de feixes de tropos é compatível com a 

possibilidade de objetos numericamente distintos, mas qualitativamente indiscerníveis. Esse 

argumento apela para o poder explanatório dos tropos. Há várias questões específicas 

envolvendo o problema dos particulares. Mesmo não tendo a pretensão de realizar um 

tratamento adequado deste tema neste trabalho, entendo que essa proposta de solução desse 

problema constitui uma motivação importante para a postulação de tropos.  

A Teoria de Tropos Pura postula uma ontologia com apenas uma categoria 

fundamental. Campbell (1990, cap.1) argumenta que essa teoria é superior a teorias 

ontológicas que postulam dois tipos de entidades. Em geral, teorias realistas postulam dois 

tipos de entidades: particulares finos (substratos) e universais. Há críticas contra a noção de 

substrato. Há críticas contra a categoria de universal: nominalistas pensam que devemos 

rejeitar entidades que podem ser multiplamente instanciadas e/ou entidades abstratas. Além 

disso, como o substrato e os universais estão relacionados de uma determinada maneira, surge 

o problema da relação: há um regresso? O regresso é vicioso? Campbell (1990, p. 17) 

argumenta que, mesmo se o Realismo não possuísse uma série de problemas, ainda 

poderíamos justificar a postulação de tropos através da Navalha de Ockham. A Teoria de 

Tropos Pura deve ser preferida em relação a teorias com dois tipos de categorias, pois essa 

teoria postula um número menor de tipos de entidades. Isso, porém, pressupõe que as duas 

teorias possuíssem o mesmo potencial explanatório. Esse argumento apela para o fato da 

teoria de tropos em questão possuir maiores virtudes teóricas em relação a suas concorrentes 

diretas.  

A princípio, o argumento acima não poderia ser aplicado contra teorias que postulam 

apenas um tipo de categoria ontológica fundamental. Muitos consideram que as teorias 

nominalistas constituiriam exemplos desse tipo de teoria. Contudo, pelo que vimos, isso nem 

sempre ocorre. As formas mais sofisticadas de Nominalismo de Classe e Nominalismo de 

Semelhança postulam particulares concretos, classes e possibilia. Todas essas entidades são 

particulares, mas são de tipos diferentes. Assim, a comparação com essas duas formas de 

Nominalismo não pode ser feita nesse quesito de economia ontológica, pois a Teoria de 

Tropos Pura seria mais econômica. Nesse quesito, essa teoria deveria ser comparada com o 
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Nominalismo de Avestruz e com uma forma de Realismo Imanente que não postulasse 

substrato.  Ainda assim, essas posições apresentam problemas. Vimos os problemas do 

Nominalismo de Avestruz no capítulo anterior. Com relação ao Realismo Imanente, este teria 

dificuldade de explanar os particulares concretos, pois teria que defender uma teoria de 

substrato. Além disso, esse Realismo seria uma posição problemática, do ponto de vista do 

nominalista, por postular um tipo de entidade tão controversa. Evidentemente, esse argumento 

não é suficiente para rejeitar a posição em questão. Contudo, como este trabalho é sobre 

Nominalismo, não quero tratar dessa forma de Realismo detalhadamente. Esse argumento 

apela para o fato de a teoria de tropos em questão possuir maiores virtudes teóricas em relação 

a suas concorrentes diretas. Esses dois últimos argumentos serão retomados no próximo 

capítulo. 

Existe um argumento menos indireto a favor da existência de tropos: o argumento da 

percepção. Não foram poucos entre os defensores dos tropos que argumentaram que essas 

entidades constituem os objetos primários da percepção. Em "The Elements of being", D. C. 

Williams afirma que o debate entre Nominalismo e Realismo poderia ser entendido como o 

debate entre saber se as primeiras experiências de um bebê são de particulares concretos ou se 

são de universais abstratos (1953a, pp. 16-17). Essa observação de Williams pode ser 

interpretada de um ponto de vista epistemológico. Nominalistas tradicionais defendem que 

particulares possuem uma prioridade epistemológica, pois, quando percebemos a realidade, 

percebemos entidades particulares de acordo com a teoria causal da referência. O realista 

pode até concordar que a nossa percepção básica concerne a particulares, mas discorda que 

isso gere uma prioridade epistemológica dos particulares concretos.  Quando Platão defendeu 

sua teoria das formas (universais), ele atribuiu a essas uma função epistemológica central em 

seu sistema. Além disso, ele defendia uma forma bastante peculiar de percepção dos 

universais: a famosa teoria da reminiscência. O realista também poderia defender que 

universais estão presentes na nossa percepção do mundo. Russell exemplifica essa postura. 

Williams rejeita que particulares ou universais constituam o objeto primário da nossa 

percepção. Ele afirma ser mais plausível que o objeto primário da nossa percepção seja 

constituído por tropos. A rigor, o autor não fornece um argumento para essa intuição. 

Pretendo discutir se tropos constituem o objeto da nossa percepção. Tradicionalmente, o 

problema da percepção concerne à possibilidade de termos acesso direto e imediato à 

realidade. Não pretendo tratar deste problema. Eu pressuponho que a percepção garante um 

acesso direto e imediato à realidade. Minha questão concerne em saber que tipo de entidade 
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constituiria um melhor candidato a objeto da percepção. Analiso três candidatos: universais, 

particulares concretos e tropos.  

Os nominalistas tradicionais criticam o Realismo por supor entidades que não podem 

ser percebidas. Universais, na versão tradicional do Realismo, são entidades abstratas que têm 

uma existência independente do mundo sensível, sendo, pois, inferidas para resolver algum 

problema levantado, como o da objetividade do conhecimento. Não é muito comum defender 

que universais constituem o objeto da percepção. Russell pode ser considerado uma exceção. 

Ele possui uma distinção entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição. 

Essa distinção fornece um critério ontológico. Existe, no nível fundamental, apenas o que 

pode ser conhecido por familiaridade. ―I say that I am acquaintance with an object when I 

have a direct cognitive relation to that object, i. e, when I am directly aware of the object 

itself‖ (RUSSELL, 1994, p. 200). Russell argumentará que temos uma relação cognitiva 

direta com dados sensoriais. A tendência inicial talvez fosse pensar que dados sensoriais 

fossem particulares. Porém, o autor pensa de maneira diferente: ―Not only are we aware of 

particular yellow, but if we have seen a sufficient number of yellows and have sufficient 

intelligence, we are aware of the universal yellow…‖ (RUSSELL, 1994, p. 203). Há, pois, 

dois tipos de objetos com os quais temos conhecimento por familiaridade: os particulares e os 

universais (RUSSELL, 1994, p. 204). Contudo, existe um problema com respeito aos 

universais. Se, de fato, universais fossem conhecidos por familiaridade, seria difícil entender 

por que não poderíamos também conhecer por familiaridade os particulares concretos
66

. 

Russell afirma que, se tivermos acesso imediato a um número suficiente de amarelos de 

maneira imediata, então teríamos consciência do universal amarelo. Mas o que seria uma 

quantidade suficiente de amarelos percebidos? Esses amarelos particulares são percebidos de 

maneira imediata. Esses dados sensoriais seriam armazenados na memória e, então, nossa 

mente poderia formar, por abstração, o conceito de amarelo. Nesse caso, o universal amarelo 

não parece ser conhecido por familiaridade, mas por descrição. Para alguém que defende a 

existência de universais, há um problema, pois a familiaridade é o único critério seguro para 

afirmar a existência de algo, pelo menos assim pensava Russell. Universais, portanto, talvez 

devessem ser compreendidos como construções lógicas em seu sistema. 

Não há, à primeira vista, boas razões para considerar que universais constituem o 

objeto da percepção. Um segundo candidato para objeto da percepção seriam os particulares 
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 Particulares concretos seriam conhecidos por descrição para Russell. ―I shall say that an object is ‗known by 

description‘ when we know that it is ‗the so-and-so‘, i.e. when we know that there is one object, and no more, 

having a certain property; and it will generally be implied that we do not have knowledge of the same object by 

acquaintance‖ (RUSSELL, 1994, p. 205). 



126 

 

concretos. Olho para mesa onde escrevo, percebo sua rigidez, bem como sua superfície plana, 

assim possuo uma relação cognitiva direta com a mesa na qual escrevo, mas olho para outro 

lado e perco o contato visual com a mesa. Com isso, ela deixou de existir? Provavelmente 

não, o que ocorreu foi simplesmente a perda da relação cognitiva direta com a mesa em 

questão. Russell não descreve essa situação dessa maneira. Como posso ter certeza que ela 

continua a existir sem ter familiaridade com ela? De fato, os objetos físicos possuem a 

importante característica de permanecerem existindo através do tempo, independente de 

serem vistos por alguém ou não. Contudo, a única coisa que tenho certeza é de que, quando eu 

olhei para a mesa, ela estava lá, mas um objeto não é esgotável por minha percepção. Ao 

deixar de olhar para a mesa, ela deve, a princípio, continuar a existir. A única certeza, diz 

Russell, é que os dados fenomênicos que vejo naquele momento existem. A inferência de que, 

a partir desses dados fenomênicos, existe uma mesa não é lógica. Objetos físicos não são 

conhecidos por familiaridade. Eles são conhecidos por descrição. Os objetos da familiaridade 

são os dados sensoriais, isto é, dados fenomênicos que são conhecidos de maneira imediata. 

Assim, particulares concretos e universais constituem entidades inferidas a partir de 

elementos mais básicos na percepção. 

 Um terceiro candidato (que Russell não analisou) são os tropos. Campbell acredita 

que tropos possuem uma prioridade perceptual em relação aos particulares concretos. 

Tomando um exemplo dele (1980, p. 481), podemos dizer que nunca vemos um gato inteiro, 

pois o interior do gato nunca é percebido e há sempre aspectos desse particular que escapam 

da nossa percepção, dependendo do ângulo a partir do qual o observamos. Campbell 

considera que a teoria da percepção realista direta poderia ser reinterpretada a partir da teoria 

de tropos. Em vez de gatos, o que são vistos são tropos de gatos. A cor, a forma e o cheiro do 

gato são percebidos, mas sua temperatura e número de moléculas não. Dependendo dos tropos 

percebidos, eles serão suficientes para constituir um particular concreto. Um aspecto comum 

entre dados sensoriais e tropos é o aspecto qualitativo. Tropos não satisfazem, contudo, o 

critério russelliano de existência. Dados sensoriais possuem uma existência privada em 

relação aos indivíduos que os percebem. Tropos são entidades públicas. Essa diferença, 

entretanto, parece-me advogar a favor dos tropos. Parece mais intuitivo que, se há um objeto 

da percepção, então esse objeto deve ser intersubjetivamente acessado. E, como em relação a 

universais e particulares concretos, tropos possuem prioridade epistêmica, então é razoável 

supor que tropos constituem o objeto da nossa percepção. Assim, temos um motivo 

epistêmico para aceitar tropos como categoria ontológica fundamental. 



127 

 

Um último argumento que analiso diz respeito ao problema dos universais. Através 

dos tropos, temos uma maneira simples de explanar esse problema. A Teoria de Tropos pode 

responder ao desafio platônico de explicar como diferentes particulares podem ser idênticos 

em natureza. Veremos que esse problema pode ser solucionado sem postular universais e sem 

cair nos problemas do Nominalismo Tradicional. A maneira como a teoria de tropos soluciona 

o problema dos universais será o alvo do próximo capítulo.
67
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 Ehring (2011, pp. 46-48) lista outros argumentos que justificariam a postulação de tropos: i. Tropos podem ser 

utilizados para construir uma teoria da causação; ii. Eventos podem ser explanados através de tropos; iii. 

Propriedades estruturais são mais bem explanadas através de tropos do que universais; iv. Wolterstorff (1960) 

argumenta que certos usos de expressões como ―o branco desta parede‖ devem ser compreendidos como se 

referindo a tropos; v. Tropos servem para sustentar a possibilidade da causação mental 
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7 TEORIA DE TROPOS E O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS 

 

Neste capítulo, eu apresento a Teoria de Tropos Pura como solução para o problema dos 

universais. Em 7.1, apresento o problema dos universais segundo a perspectiva da teoria de 

tropos. Posteriormente, classifico os diversos tipos de teorias de tropos, tendo o seguinte 

parâmetro como principal: a ontologia postulada por cada teoria para solucionar o problema 

dos universais. Além disso, comparo a ontologia postulada na Teoria de Tropos à do 

Nominalismo Tradicional. Em 7.2, apresento o Nominalismo de Classes de Tropos. Um dos 

objetivos dessa seção é mostrar como esse Nominalismo de Tropos é superior ao 

Nominalismo de Classe Tradicional. Apesar disso, o Nominalismo de Classe de Tropos não é 

uma solução livre de problemas. Em 7.3, analiso a Teoria de Tropos Pura, que é uma forma de 

Nominalismo. Por um lado, mostrar-se-á que esse Nominalismo de Tropos também é superior 

à sua versão tradicional: o Nominalismo de Semelhança Tradicional. Por outro lado, serão 

apresentadas as vantagens da Teoria de Tropos Pura em relação ao Nominalismo de Classe de 

Tropos. 

 

7.1 O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS NA PERSPECTIVA DA TEORIA DE TROPOS 

 

O problema dos universais é, normalmente, considerado um problema ontológico, pois 

diz respeito a que tipos de entidades existem. A realidade é composta por universais? Analisei 

algumas respostas a essa questão neste trabalho. De uma maneira geral, o nominalista 

tradicional afirma que tudo que existe é particular. Ao fazer isso, também rejeita a existência 

de propriedades. O Nominalismo de Tropos admite a existência de propriedades, mas nega 

que essas sejam universais. Propriedades são particulares. Formular o problema dos 

universais em termos de existência pode levar a alguma confusão. Não é claro, à primeira 

vista, o que está em jogo na disputa ontológica sobre universais. Historicamente, realistas 

postularam universais para resolver o problema de explicar a repetição de características 

(PRICE, 1998; CAMPBELL, 1990, cap. 2). Observamos uma repetição de características (ou 

propriedades) no universo porque diferentes particulares podem instanciar o mesmo universal, 

segundo o realista. O que há, portanto, é a repetição dos mesmos universais instanciados em 

diferentes particulares. Nesse ponto, o problema dos universais é meramente ontológico. Ao 

analisar diferentes soluções para o problema dos universais, poder-se-ia argumentar que esse 

aspecto ontológico não esgota a questão. Como vimos anteriormente, Oliver (1996) diferencia 

três abordagens para solucionar o problema dos universais: análise conceitual, 
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comprometimento ontológico e a abordagem de truthmaking. Dentre essas, as duas últimas 

destacam-se por terem sido mais utilizadas por soluções nominalistas mais recentes. Essas 

abordagens analisam a relação entre sentenças (proposições ou enunciados) e mundo. Isso 

indicaria que, para alguns, o problema dos universais é também um problema semântico. Ao 

analisar o Nominalismo Tradicional, argumentei por que não considero essas abordagens 

adequadas para solucionar o problema dos universais. Apesar dessas críticas, ainda seria 

válido perguntar se o problema dos universais é um problema semântico. Existe uma 

formulação linguística do problema dos universais (PEARS, 1951): o mesmo termo geral é 

utilizado para se referir a diferentes situações. O predicado ―F‖ é utilizado tanto em ―a é F‖, 

quanto em ―b é F‖. Se verdadeiras, essas sentenças descrevem fatos distintos. Como explicar 

isso? O realista teria uma resposta relativamente simples para essa questão: o predicado ―F‖ 

refere-se ao mesmo universal em ambas as sentenças. Na abordagem de truthmaking, esse 

problema seria resolvido caso se estabelecessem os truthmakers das sentenças acima. 

Campbell (1990, p.28), entretanto, considera que o problema dos universais é um problema 

sobre linguagem apenas de uma maneira secundária.  

 

But this semantic issue is secondary and derivative: if universals are not required for 

the ontic problems of resemblance and recurrence, they are not going to be needed 

for what is essentially a special case of that problem, the phenomenon of 

resemblance and recurrence among uses of the general terms in a language. 

Conversely, even if we succeed in developing a semantics for general terms that 

avoids appeal to universals, this is not itself enough to despatch the whole issue: the 

questions of resemblance and recurrence among real situations must be confronted 

(CAMPBELL, 1990, p. 28). 

 

Podemos construir teorias semânticas que se comprometam com categorias ontológicas 

diferentes. Vimos, por exemplo, que soluções distintas para o problema dos universais podem 

ser formuladas adequadamente como uma teoria de truthmakers. Construir uma teoria 

semântica sem universais não constitui um argumento suficiente para rejeitar universais, 

mesmo que essa teoria seja a única teoria semântica correta. Felizmente, construir uma 

ontologia não serve apenas para formular uma teoria semântica. Postulamos tipos de entidade 

para resolver problemas que não possuem relação com filosofia da linguagem. Por exemplo, 

talvez seja necessário postular universais, caso relações não sejam redutíveis, ou para 

explanar as leis naturais. Há, assim, outras tarefas que universais executam além da de 

poderem servir como base para uma teoria semântica
68

.  

                                                 
68

 Maurin (2002) construiu uma teoria de tropos como uma teoria de truthmakers. Ela reconhece, contudo, que a 

admissão de tropos em sua análise funciona como hipótese explicativa. Não há uma argumentação comparativa 
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Na literatura atual (OLIVER, 1996, p. 47; RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002b), o 

fenômeno da repetição das características foi classificado como o problema do One Over 

Many: como particulares numericamente diferentes podem ter a mesma propriedade? Essa 

formulação do problema está ligada historicamente ao Realismo. A formulação acima do One 

Over Many lembra um paradoxo formulado por Platão no Parmênides (1997, 131b): como 

pode uma mesma forma estar, ao mesmo tempo, em várias coisas separadas e permanecer 

idêntica a si mesma? Nesse diálogo, Platão apresenta esse argumento como uma crítica contra 

a teoria das formas. Para resolver esse problema, Platão introduziu a controversa noção de 

participação. Assim, o One Over Many poderia ser compreendido como um problema interno 

do Realismo; e não como o problema dos universais. Isso, contudo, não é completamente 

correto. Um nominalista teria ainda que apresentar uma explicação da repetição de 

características. Devido ao potencial explanatório dos universais, o One Over Many é também 

utilizado na tradição realista como um argumento a favor da existência dos universais. 

Segundo Armstrong: 

 

The first is, or is a descendent of, Plato‘s One over Many argument. Its premiss is 

that many different particulars can all have what appears to be the same nature. In 

the terms used by C. S. Peirce, different tokens may all be of the same type. The 

conclusion of the argument is simply that in general this appearance cannot be 

explained away, but must be accepted. (ARMSTRONG, 1978, p. xiii). 

 

Essa formulação do argumento platônico
69

 tem a seguinte premissa: particulares 

numericamente diferentes parecem ter a mesma natureza. É necessário postular universais 

para explanar essa situação. Assim, o One Over Many está conectado historicamente e 

sistematicamente ao Realismo. Isso fez com que alguns teóricos de tropos (como Campbell e 

Maurin) possuíssem algumas ressalvas com relação a essa formulação. Para esses, a 

formulação do One Over Many favorece o Realismo. A aparência indica que há algo em 

comum entre objetos semelhantes. Talvez uma outra formulação do One Over Many 

favorecesse o teórico de tropos. Tome-se a formulação presente no diálogo platônico 

―Parmênides‖: como pode a mesma propriedade F estar, ao mesmo tempo, nos objetos a e b e 

permanecer idêntica a si mesma? Nessa formulação, a posição realista de postular universais 

para solucionar o problema é desafiada. A situação indica que tudo o que há são os objetos a e 

                                                                                                                                                         
para mostrar que tropos é superior a outras soluções para o problema dos universais, como o Nominalismo 

Tradicional e o Realismo. 
69

 Reformulação baseada na seguinte passagem da República de Platão: ―we customarily hypothesize a single 

form in connection with each of the many things to which we apply the same name‖ (1997, 596a). 
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b que, de maneira separada, possuem F. A teoria de tropos poderia explicar a situação 

negando que a propriedade F seja una. Temos dois fatos que devem ser explanados de 

maneira distinta. Há dois tropos: f1 e f2. E temos, portanto, dois fatos distintos: a é composto 

composto por f1 e b é composto por f2. Se alguma formulação do problema dos universais já 

favorece uma determinada solução para o problema dos universais, então talvez ainda seja 

necessária uma melhor compreensão desse problema. 

Campbell (1990, p. 29) considera que podemos diferenciar dois tipos de questões 

envolvendo o problema dos universais. É amplamente aceito que objetos possuem 

propriedades. Podemos perguntar de um objeto vermelho em virtude do que ele é vermelho. O 

autor chama esse problema de ―questões A‖. Podemos, além disso, perguntar de dois objetos 

vermelhos em virtude do que ambos são vermelhos. O autor denomina esse problema de 

―questões B‖. A distinção entre as questões A e B não é uma ponto pacífico. Rodriguez-

Pereyra (2002b, p. 41) considera não haver razão para diferenciar essas duas questões. Como 

vimos, ele considera que uma solução para o problema dos universais consiste em fornecer 

truthmakers para sentenças da forma ―a é F‖. E fornecer o truthmaker dessa sentença seria 

suficiente para responder às questões de tipo A. Para responder à questão de tipo B, seria 

suficiente fornecer os truthmakers de ―a e b são F‖. Como o truthmaker dessa sentença 

depende do truthmaker de ―a é F‖ e ―b é F‖, a resposta das questões de tipo B teria a mesma 

resposta das questões de tipo A. Campbell (e Maurin) considera que é normal que soluções 

tradicionais (Realismo e Nominalismo Tradicional) para o problema dos universais não 

aceitem a distinção entre esses dois tipos de questão. Isso ocorre porque, nessas teorias, as 

questões A e B recebem respostas paralelas. O realista defenderá que um particular é 

vermelho em virtude de instanciar o universal ser vermelho e que dois particulares distintos 

são vermelhos em virtude de instanciarem o mesmo universal ser vermelho. O nominalista de 

classe defenderá que um particular é vermelho em virtude de pertencer à classe dos objetos 

vermelhos e que dois particulares distintos são vermelhos em virtude de pertencerem à mesma 

classe dos objetos vermelhos. Por fim, o nominalista de semelhança defenderá que um 

particular é vermelho em virtude de assemelhar-se aos objetos vermelhos e que dois 

particulares distintos são vermelhos em virtude de serem semelhantes aos objetos vermelhos. 

Temos, assim, que o Realismo e o Nominalismo Tradicional fornecem respostas paralelas 

para questões de tipo A e de tipo B. 
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Na Teoria de Tropos, não há a mesma resposta para as questões A e B
70

. Tome-se a 

questão A. Um objeto é vermelho em virtude da natureza do tropo vermelho que compõe esse 

objeto. De forma semelhante ao Realismo, a resposta da teoria de tropos é aparentemente 

trivial. Isso, contudo, não ocorre. A teoria de tropos também possui uma análise dos 

particulares concretos. Assim, a resposta anterior é incompleta e, por isso, gera uma sensação 

de trivialidade. Teóricos de tropos consideram que questões de tipos B geram mais problemas. 

Maurin (2002, p. 63) considera que, para responder a essa questão, temos que postular dois 

tropos distintos: um que componha o objeto a e outro que componha o objeto b. Isso, 

contudo, não é suficiente para explanar por que esses dois objetos possuem a mesma 

propriedade. Precisaríamos explicar de que maneira esses dois tropos relacionam-se, para 

gerar uma aparente recorrência de características
71

. 

Não há uma única maneira de responder ao problema dos universais na teoria de tropos. 

Mesmo se apenas abordagens nominalistas fossem consideradas, ainda assim haveria 

diferentes maneiras de como questões de tipo B devem ser respondidas. Ocorre na Teoria de 

Tropos algo semelhante ao que ocorre no Nominalismo Tradicional. Todas as teorias 

nominalistas tradicionais sustentam uma base ontológica mínima: particular concreto é uma 

categoria ontológica fundamental. Contudo, diferentes abordagens podem postular mais tipos 

de entidades. A teoria nominalista mais econômica é, provavelmente, o Nominalismo de 

Avestruz. Apenas particulares concretos são postulados para resolver o problema dos 

universais. Classes, possibilia, universais e tropos não precisam ser postulados. O 

Nominalismo de Classe e o de Semelhança já constituem posturas menos parcimoniosas do 

ponto de vista ontológico. Essas posturas precisaram postular classes e, por vezes, possibilia a 

fim de resolver algum inconveniente que sua teoria apresenta
72

. O nominalista de classe, 

naturalmente, precisará postular classes, pois essas substituirão os universais, em termos de 

função, nessa postura. Eventualmente, essa posição precisará de uma concepção realista de 

mundos possíveis para solucionar o problema da coextensionalidade. O nominalista de 

semelhança, por outro lado, precisará postular classes para lidar com relações. Essa posição 

postulará, em uma versão específica, possibilia para solucionar o problema da 

coextensionalidade.  

                                                 
70

 Isso não é completamente correto. Há uma forma de Nominalismo de Classe de Tropos que responde da 

mesma maneira a ambas as questões. 
71

 ―An adequate answer to the B-question also requires some account of the special relation in which these two 

tropes stand - something that is not required if the question is  of the A-type. In this way the distinction between 

the A-and the B-question is  rendered highly relevant by the very structure of trope-theory‖ (MAURIN, 2002, p. 

63). 
72

 Anteriormente, no capítulo 3, esses inconvenientes foram apresentados a partir das críticas de Armstrong. 

Destacam-se: o problema da coextensonalidade, o problema causal, a questão das relações, entre outras. 
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Um paralelo pode ser estabelecido entre o Nominalismo Tradicional e Nominalismo de 

Tropos. Todo nominalista de tropos sustenta uma base ontológica mínima: tropo é uma 

categoria ontológica fundamental. No entanto, assim como ocorre com o Nominalismo 

Tradicional, há diferentes abordagens na Teoria de Tropos para solucionar o problema dos 

universais. Há uma teoria mais econômica que postula apenas tropos: a Teoria de Tropos 

Pura. Contudo, há abordagens menos parcimoniosas. Nominalistas de tropos, em algumas 

versões, postulam classes, possibilia e substrato
73

. O Nominalismo de Tropos pode ser 

agrupado, de uma maneira paralela ao Nominalismo Tradicional, em dois tipos: o 

Nominalismo de Classe de Tropos e o Nominalismo de Semelhança de Tropos. Nas seções 

7.2 e 7.3, analiso essas posturas. 

 

7.1.1 Nominalismo e ontologia ad hoc 

 

No capítulo 2, argumentei a favor de uma caracterização de Nominalismo. Essa 

definição possuía dois eixos: explorar a motivação para a rejeição de universais e entender o 

porquê da preferência do nominalista por particulares. Há uma crença, por parte de 

nominalistas tradicionais, que particulares concretos devem ocupar uma posição especial 

dentre as categorias ontológicas. Vimos várias motivações. Alguns, como Quinton
74

 e 

Melia
75

, rejeitam universais, por serem abstratos, e admitem particulares, por serem concretos. 

Outros, como Rodriguez-Pereyra
76

, rejeitam universais, por serem entidades multiplamente 

instanciadas. Acreditam que há algum tipo de incoerência em postular esse tipo de entidade. 

Tropos, contudo, não são abstratos, nem entidades que podem ser multiplamente instanciadas, 

isto é, tropos são particulares. Rodriguez-Pereyra defende que tropos constituem entidades ad 

hoc. O nominalista, de uma forma geral, deve rejeitar entidades ad hoc. Tendo estabelecido as 

motivações para a defesa do Nominalismo, eu defini um tipo ideal de nominalista que deveria 

satisfazer às três cláusulas: 

7. Rejeitar entidades com múltipla localização espaço-temporal; 
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 Ainda que a postulação do substrato não seja uma exigência relacionada com o problema dos universais. 
74

 ―My awareness of the original coloured object is perceptual, but my awareness of the abstract universal 

redness cannot be since redness is not in space or time‖ (QUINTON, 1973, p. 258). 
75

 I call the kind of nominalism that I prefer sensible nominalism. The sensible nominalist believes that the world 

is a world of individuals—as a nominalist, there is no room for universals in his ontology. As well as universals, 

our sensible nominalist also wishes to eschew other metaphysical entities: there is no room for classes, states of 

affairs, tropes, and possibilia in our sensible nominalist‘s ontology. From a metaphysical point of view, our 

sensible nominalist is parsimonious indeed‖ (MELIA, 2005, p. 67). 
76

 ―For the main reason to believe in the existence of concrete particulars is not that they help to solve the 

Problem of Universals. On the contrary, that they exist is a presupposition of the Problem of Universals‖ 

(RODRIGUEZ-PEREYRA, 2002, p. 211). 
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8. Rejeitar entidades abstratas;  

9. Rejeitar entidades inferidas ou ad hoc. 

Devemos considerar tropos entidades ad hoc? No capítulo 4, eu discordei da noção de ad hoc 

sustentada por Rodriguez-Pereyra. Argumentei que a sua noção implicaria que particulares 

concretos também seriam entidades ad hoc. Em um sentido amplo, todas as categorias 

ontológicas são ad hoc, pois são introduzidas com a finalidade de resolver problemas 

ontológicos, como o dos universais e o dos particulares. Eu prefiro utilizar uma noção de ad 

hoc diferente da de Rodriguez-Pereyra. Um uso bem estabelecido desse termo é em Filosofia 

da Ciência. Hipóteses são consideradas ad hoc relativamente a uma teoria quando essa 

hipótese é algo externo à teoria, mas é postulada para proteger uma teoria de ser falseada. 

Alan Chalmers (1983, p.81) fornece um exemplo clássico de hipótese ad hoc: a da teoria do 

flogisto. Segundo essa teoria, quando as coisas queimam, elas liberam uma substância, o 

flogisto. Um problema é que algumas substâncias ganham peso quando queimam. Uma 

hipótese ad hoc seria sugerir que o flogisto tinha peso negativo nesses casos. Como essa 

hipótese não pode ser testada e foi introduzida apenas para salvar a teoria
77

, temos um 

exemplo de hipótese ad hoc. É razoável retirar alguma lição da noção de hipótese ad hoc em 

Filosofia da Ciência para a Ontologia. A ideia de que hipóteses não ad hoc devem poder ser 

empiricamente testadas não é uma noção que sirva para a Ontologia. Contudo, a tese de que 

hipóteses ad hoc são estranhas à teoria em questão pode ser utilizada. 

Eu não pretendo fornecer uma definição geral do que seja uma ontologia ad hoc. 

Pretendo caracterizar o que significa uma entidade ser ad hoc, com respeito ao problema dos 

universais. Esse problema admite, de uma maneira geral, três soluções: o Realismo, o 

Nominalismo Tradicional e o Nominalismo de Tropos. Essas teorias poderiam ser 

compreendidas como teorias concorrentes para explanar o fenômeno da repetição de 

características. Cada teoria postula uma categoria ontológica fundamental: universais, 

particulares concretos e tropos, respectivamente. E, através dessas categorias, aquelas teorias 

pretendem solucionar o problema dos universais. A princípio, essas categorias não devem ser 

consideradas ad hoc. Universais no Realismo não constituem ontologia ad hoc com respeito 

ao problema dos universais. De fato, realistas postulam universais. Contudo, se o problema 

dos universais é um problema ontológico, então é natural postular alguma categoria 

ontológica como fundamental. Como seria possível resolvê-lo se não fosse através da 

postulação de uma determinada ontologia? Assim, nem tropos, nem particulares concretos 
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 Não era uma hipótese prevista inicialmente na teoria. Ela é, assim, externa à teoria. 
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constituem exemplos de ontologia ad hoc. Nesse caso, haveria algum exemplo de ontologia 

ad hoc? Todo tipo de entidade postulada pelas teorias acima (sejam realistas, sejam 

nominalista) não é introduzida para solucionar o problema dos universais? De fato, todo 

comprometimento ontológico de uma teoria serve para solucionar esse problema em um 

sentido geral. No entanto, a noção de ad hoc pode ser caracterizada de maneira não trivial. Há 

também um sentido específico, em que nem todo tipo de entidade, a que uma teoria 

compromete-se, é postulada para solucionar o problema dos universais. Devemos diferenciar 

o problema da repetição das características – que é o problema dos universais de uma maneira 

geral – de outros problemas relacionados a admitir uma determinada categoria para solucionar 

o problema dos universais.  

Tome-se uma teoria T qualquer: T postula entidades de tipo a para explicar aparente 

recorrência das propriedades. Eventualmente, o defensor de T encontra alguns inconvenientes 

ao postular a. Para solucionar esses problemas, o defensor de T precisará admitir entidades de 

tipo b. Nesse tipo de situação, podemos afirmar que b constitui um tipo de entidade ad hoc 

relativamente à teoria T, para solucionar o problema dos universais, e a teoria T compromete-

se com uma ontologia que possui elementos ad hoc. Por contraposição, um tipo de entidade 

não é ad hoc relativamente a T, com respeito ao problema dos universais, se ela foi 

introduzida para solucionar o problema específico da recorrência de características. Seja o 

Nominalismo de Semelhança a teoria T. Originalmente, essa posição compromete-se com 

particulares concretos e a relação formal de semelhança para explanar o problema dos 

universais. Vimos, contudo, que relações não podem ser reduzidas da mesma maneira que 

propriedades unárias são. Por vezes, em relações, o ordenamento dos elementos é essencial. 

Para conseguir reduzir todos os tipos de relação, o nominalista de semelhança precisou 

recorrer a classes. Em particular, classes ordenadas são necessárias para solucionar o 

problema do ordenamento das relações. Esse problema é bem distante do problema da 

repetição das características. Ele surge pela maneira como esse nominalista quer resolver o 

problema. E, para resolver especificamente esse problema, ele postula classes. Assim, classes 

são ad hoc relativamente ao Nominalismo de Semelhança com respeito ao problema dos 

universais. Em sua tentativa de reduzir e explicar propriedades através da semelhança entre 

particulares concretos, o nominalista de semelhança precisa lidar com o problema da 

coextensionalidade. Para solucionar esse problema, possibilia (e uma concepção realista de 

mundos possíveis) são introduzidos. O problema dos universais deve ser diferenciado do 

problema da coextensionalidade. Para resolver um problema, o nominalista introduz mais 

entidades e deixa a sua ontologia ainda mais inflada Como não temos contato causal com 
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qualquer mundo possível diferente do nosso, falta eficácia causal às entidades que compõem 

esse mundo possível. Podemos, assim, sustentar que um tipo diferente de particular foi 

introduzido a essa ontologia. O nominalista poderia argumentar que não haveria problema, 

pois possibilia são particulares. Nesse caso, o nominalista tradicional não deveria encontrar 

problemas em postular tropos, pois tropos são particulares
78

. Esses dois problemas clássicos 

enfrentados pelo nominalista de semelhança não constituem o problema dos universais. Esses 

problemas surgem a partir da tentativa do nominalista de semelhança de solucionar o 

problema da recorrência das características
79

 sem recorrer a universais e a tropos.  

Segundo a definição de Nominalismo utilizada nesse trabalho, tropos e particulares 

concretos não devem ser considerados ad hoc. Se apenas uma dessas entidades fosse ad hoc, 

teríamos um ótimo argumento a favor de uma forma específica de Nominalismo, seja o 

Nominalismo Tradicional, seja o Nominalismo de Tropos. Como isso não ocorre, defendo que 

essa última solução é superior à primeira, em termos comparativos. Primeiramente, comparo o 

Nominalismo de Classe ao Nominalismo de Classe de Tropos. Posteriormente, realizo essa 

comparação com o Nominalismo de Semelhança.  

 

7.2 NOMINALISMO DE TROPOS I: PROPRIEDADES CONSTRUÍDAS A PARTIR DE 

CLASSES DE TROPOS 

  

O Nominalismo de Classe de Tropos foi originalmente defendido por G. F. Stout 

(1921). Apesar da discussão contemporânea sobre tropos iniciar-se com D. C. Williams, a 

posição formulada por Stout tem seu lugar no debate atual, com alguns adeptos, como D. 

Ehring (2011). A etiqueta ―Nominalismo Tradicional‖ parece indicar que se trata de uma 

teoria mais antiga do que o Nominalismo de Tropos. No entanto, isso nem sempre ocorre. 

Como a teoria de conjuntos é uma disciplina que teve a sua consolidação no século XIX, 

temos que o Nominalismo de Classe é uma posição recente. Ironicamente, o Nominalismo de 

Classe de Tropos é uma teoria anterior ao Nominalismo de Classe Tradicional.  

Podemos diferenciar duas versões do Nominalismo de Classe de Tropos: a de Stout e a 

de Ehring. A versão deste último responde da mesma maneira às questões de tipo A e às 

questões de tipo B. Na versão de Stout, essas duas questões apresentam respostas distintas. 
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 Em comparação aos possibilia, os tropos possuem, do ponto de vista nominalista, uma grande vantagem: são 

concretos. 
79

  A Teoria de Tropos, contudo, não está completamente livre de possibilia. Bacon (1995, cap. 5) considera que 

precisamos de possibilia para explanar propriedades não instanciadas e fornecer condições de verdade para o 

discurso modal. Meu trabalho não é sobre modalidade. Apenas argumento que, para lidar com o problema dos 

universais, o teórico de tropos não precisa postular possibilia. 
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Como a versão de Ehring é mais próxima do Nominalismo de Classe Tradicional, 

começaremos por ela. De uma maneira geral, uma solução para o problema dos universais 

precisa analisar fatos da forma a é F. Segundo o Nominalismo de Classe Tradicional, a é F 

em virtude do particular concreto a pertencer à classe dos Fs. A única diferença entre essa 

posição e a de Ehring consiste em que a classe possui como elementos os tropos. Segundo 

esse filósofo, tropos (e sua natureza) ―are determined by their memberships in natural classes 

of tropes, and such membership is not determined by resemblance relations among tropes‖ 

(EHRING, 2011, p. 203). Assim, a é F em virtude do tropo f1, componente do particular a, 

pertencer à classe dos tropos fs. As questões de tipo B, nesta versão de Nominalismo de 

Classe de Tropos, são respondidas da mesma maneira: a e b são F em virtude dos tropos f1 e 

f2, componentes dos particulares a e b, pertencerem à mesma classe dos tropos fs. A unidade 

dessa classe é primitiva, isto é, não deve ser analisada através de outras categorias 

ontológicas, como universais. A unidade da classe também não pode ser explanada recorrendo 

à semelhança entre os elementos pertencentes à mesma. A unidade de uma classe possui 

semelhança com a noção de classe natural em Quinton e Lewis. Toda propriedade estabelece 

uma classe, mas nem toda classe estabelece uma propriedade. Precisamos discernir quais 

classes servem para explanar propriedades. As classes úteis para esse propósito são as classes 

naturais (de tropos, no caso do Nominalismo de Classe de Tropos).  

Como vimos anteriormente, o Nominalismo de Classe Tradicional apresenta vários 

problemas: o problema da coextensionalidade, o argumento causal, o problema da ordem de 

explanação, o problema de caracterizar uma classe como natural, o problema das condições de 

identidade e o problema das relações. Uma versão tropista dessa posição pode ser vantajosa 

em vários aspectos. Tome-se o problema da coextensionalidade. É possível termos duas 

propriedades distintas F e G, tal que, para todo objeto a, a possui F se e somente a possui G. 

Poderíamos formar classes a partir dos objetos que possuem essas propriedade. Pelo princípio 

de coextensionalidade, a classe dos Fs seria idênticas à classe dos Gs. Não teríamos, 

consequentemente, como diferenciar essas duas propriedades na ontologia de classes. Com 

uma concepção realista de mundos possíveis, o Nominalismo de Classe Tradicional pode lidar 

com o problema da coextensionalidade. Contudo, foi preciso introduzir um novo tipo de 

particular para lidar com esse problema. Isso não combina com nominalistas, os quais, ao 

longo da história, criticaram a falta de parcimônia da posição realista. Além disso, a 

postulação de possibilia exemplifica uma ontologia ad hoc, conforme caracterizado na seção 

7.1. O Nominalismo de Classes de Tropos conseguiria resolver facilmente esse problema sem 

a necessidade de se comprometer com uma determinada visão de modalidade. As 



138 

 

propriedades F e G não são reduzidas à classe de particulares, mas à classe de tropos. O 

particular a é F em virtude do tropo f1, componente do particular a, pertencer à classe dos 

tropos fs. O particular a é G em virtude do tropo g1, componente do particular a, pertencer à 

classe dos tropos gs. Os tropos f1 e g1 são copresentes e compõem, consequentemente, o 

mesmo particular a. Como esses tropos são distintos, a classe dos fs e a classe dos gs não 

serão idênticas. Temos, assim, como diferenciar ontologicamente as F e G em uma ontologia 

de classes, desde que os elementos dessas classes sejam tropos (ARMSTRONG, 1989, p. 

125). 

Relações mereceriam um tópico à parte no debate sobre universais. Alguns teóricos de 

tropos não consideram problemático assumir tropos relacionais (MAURIN, 2002). Outros 

consideram que relações podem ser eliminadas (CAMPBELL, 1990). No próximo capítulo, 

retomo o tema das relações. Com tropos relacionais, o nominalista de classe de tropos poderia 

lidar com relações de uma maneira semelhante à que fez com propriedades unárias. O fato 

aRb ocorre em virtude do tropo r1, componente dos particulares a e b, pertencer à classe dos 

tropos rs. Diferente do Nominalismo de Classe Tradicional, essa posição não precisou 

recorrer a um artifício técnico para explanar o ordenamento de uma relação (ARMSTRONG, 

1989, p. 126). No capítulo 3, tratei do caráter artificial dessa solução, bem como de outros 

problemas referentes ao tratamento das relações, como classes de pares ordenados. 

O argumento causal não parece ser adequadamente tratado por essa versão do 

Nominalismo de Classe. Se classes são abstratas, então elas não possuem eficácia causal. 

Aparentemente, todo particular concreto possui eficácia causal. Uma maneira intuitiva de 

explicar essa eficácia causal consiste em recorrer a propriedades. Ao pendurar um quadro com 

um prego, utilizo um martelo. Isso é possível porque o martelo é feito de ferro. Esse metal 

possui propriedades (densidade, ponto de fusão, etc) que explicam a sua ação causal ao 

acertar um prego. Assim, um particular concreto age em virtude de suas propriedades. Se 

propriedades forem reduzidas às classes, a ação causal de um particular concreto permanecerá 

misteriosa. Além disso, é difícil imaginar que todos os tropos que são elementos de uma 

classe natural teriam a função de explicar a eficácia causal de determinado objeto. Esses 

problemas são independentes da forma de Nominalismo de Classe defendida. Se classes 

forem abstratas, o problema emerge (ARMSTRONG, 1989). 

A distinção entre classes naturais e não naturais também é um problema para o 

nominalista de classe de tropos. Toda propriedade estabelece uma classe, mas nem toda classe 

estabelece uma propriedade. Há classes de tropos que não servem para explanar fatos da 

forma a é F. Assim, há uma diferença fundamental entre propriedades e classes: propriedades 
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são escassas e classes são abundantes (na terminologia de Lewis). Não é, pois, qualquer tipo 

de classe que servirá para explanar propriedades. Como sabemos que uma classe é escassa e é, 

portanto, estabelecida por uma propriedade? A resposta de qualquer nominalista de classe é 

que não há um critério, pois a distinção entre classes naturais (escassas) e não naturais 

(abundantes) é não analisável.  Segundo Armstrong (1978, p. 84), essa resposta apenas 

posterga o problema. Inicialmente, queríamos analisar o fato de a ser F. A resposta recorre a 

classes naturais. Nesse contexto, utilizar classes não é um problema. Parece apenas que a 

noção de propriedade não foi completamente analisada: a naturalidade de uma classe era 

justamente o que queríamos analisar.  Como defendi no capítulo 3, a estratégia do nominalista 

de classe possui semelhanças com o Nominalismo de Avestruz. 

Outro problema que não desaparece no Nominalismo de Classe de Tropos é o do 

ordenamento da explanação. Para essa posição, a é F em virtude do tropo f1, componente do 

particular a, pertencer à classe dos tropos fs. Intuitivamente, parece ser o contrário. O tropo f1 

pertence à classe dos fs em virtude de sua própria natureza. Não parece fazer sentido que a 

natureza do tropo seja constituída por ele pertencer a uma determinada classe. O 

Nominalismo de Classe parece ser incapaz de explicar esse desafio (ARMSTRONG, 1989, p. 

129). 

Um último problema a ser analisado é o levantado Wolterstorff: o problema das 

condições de identidade. Tratei desse problema detalhadamente no capítulo 3, sobre 

Nominalismo de Classe. Classes possuem a sua identidade determinada pelo princípio de 

extensionalidade. Propriedades não parecem ser governadas por esse princípio. Se eu não 

existisse, a classe dos seres humanos seria diferente, mas a propriedade ser humano 

continuaria a mesma. Vimos que a solução através de possibilia não responde completamente 

ao desafio posto por Wolterstorff (ARMSTRONG, 1989, p. 128). Explanar propriedades 

através de classes de tropos não altera muita coisa a favor do nominalista de classe de tropos. 

Ainda estamos lidando com classes, as quais são governadas pelo princípio de 

extensionalidade. Os problemas acima apontam que o nominalista de tropos deve responder às 

questões de tipo A e B de outra forma. 

Há outra versão do Nominalismo de Classe de Tropos defendida por G. F. Stout. Essa 

versão fornece respostas diferentes para as questões de tipo A e de tipo B. Ehring pensa que 

podemos responder a essas questões da mesma forma porque ele possui uma compreensão 

diferente da natureza dos tropos. Ele considera que tropos não são simples (diferentemente do 

que defendem Stout, Williams, Campbell, Bacon e Maurin). Essas entidades possuem 
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―aspectos metafísicos‖, afirma Ehring (2011, cap. 6)
80

. O pertencer a uma classe constitui a 

natureza do tropo. A versão de Stout pressupõe a visão ortodoxa sobre tropos. Essas entidades 

são simples. Isso permite que ele responda de maneira diferente às questões de tipo A e de 

tipo B (MAURIN, 2002, p. 74). As questões de tipo A são respondidas facilmente: um 

particular concreto é vermelho em virtude da natureza do tropo vermelho que compõe esse 

objeto. 

Questões de tipo B levantam um problema. O objeto a é vermelho em virtude da 

natureza do tropo v1 que compõe esse objeto. O objeto b é vermelho em virtude da natureza 

do tropo v2 que compõe esse objeto. O que faz com que a e b tenham, aparentemente, a 

mesma natureza? Com relação a essa questão, a resposta de Stout é semelhante à de Ehring. 

Ele vai utilizar classes. Os objetos a e b possuem uma natureza em comum porque esses 

objetos são compostos por tropos que pertencem à mesma classe. 

 

What then do we mean when we say, for instance, that roundness is a character 

common to all billiard balls? I answer that the phrase "common character" is 

elliptical. It really signifies a certain general kind or class of characters. To say that 

particular things share in the common character is to say that each of them has a 

character which is a particular instance of this kind or class of characters. The 

particular instances are distributed amongst the particular things and so shared by 

them (1923, p.154). 

 

Nem toda classe serve para explanar por que dois objetos compartilham uma característica em 

comum. Para responder às questões de tipo B, Stout considera que apenas classes com 

unidade distributiva podem servir para esse propósito. Além disso, ele considera que essa 

unidade é primitiva. Não pode ser analisada em nada mais básico. Essa é a principal diferença 

entre o Nominalismo de Classe e o Nominalismo de Semelhança. Essa posição analisaria a 

unidade distributiva através das semelhanças entre os elementos. A noção de unidade 

distributiva é parecida com a distinção entre classes naturais e não naturais, feita 

posteriormente pelo Nominalismo de Classe Tradicional
81

.  

Responder de maneira diferente às questões de tipo A e de tipo B permite que o 

Nominalismo de Classe tenha melhores instrumentos para responder aos problemas 

levantados contra o Nominalismo de Classe Tradicional.  O argumento causal, o problema da 

ordem de explanação e o problema das condições de identidade podem ter uma resposta 
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 No próximo capítulo, retomo a questão da simplicidade dos tropos. 
81

 ―The position that characters are as particular as the concrete things or individuals which they characterise is 

common to me and the nominalists. But I differ from them essentially in maintaining that the distributive unity 

of a class or kind is an ultimate and unanalysable type of unity.  The nominalists, on the contrary, say that it can 

be explained through the relation of resemblance‖ (STOUT, 1921, p. 155). 
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adequada no Nominalismo de Classe de Stout. Esse filósofo admite a existência de 

propriedades, mas essas são particulares, isto é, tropos. Se um objeto age causalmente em 

virtude de suas propriedades, ele poderia usar tropos para explanar sua eficácia causal. O 

problema de classes serem abstratas nem sequer aparece no Nominalismo de Stout. O 

problema da ordem de explanação pode ser adequadamente respondido também graças à 

distinção entre as questões A e B. O objeto a é vermelho em virtude da natureza do tropo v1 

que compõe esse objeto. Um objeto ter uma propriedade não é explanado através de classes. 

Novamente, o problema não aparece. Wolterstorff apresentou o problema das condições de 

identidade. Propriedades e classes não possuem as mesmas condições de identidade. Logo, 

não é possível reduzir propriedades a classes. O Nominalismo de Stout não apresenta esse 

propósito. Propriedades não são classes. Há propriedades, mas essas devem ser analisadas 

como tropos.  

Portanto, três críticas desafiadoras ao Nominalismo de Classe tradicional podem ser 

solucionadas utilizando a distinção entre questões A e questões B. As questões do primeiro 

tipo não levantam problemas. Resta analisar se há alguma objeção à resposta de Stout para 

questões de tipo B. Dois objetos a e b são F em virtude dos tropos f1 e f2, componentes dos 

particulares a e b, pertencerem à mesma classe dos tropos fs. Armstrong considera que essa 

resposta apenas adia o problema (1978, p. 84). A classe dos fs é composta por diferentes 

particulares que formam uma unidade. Não é qualquer classe que serve para responder a 

questões de tipo B. Apenas aquelas que possuem uma unidade distributiva. O que faz algumas 

classes terem essa unidade? O nominalista de classe de tropos talvez afirmasse que os tropos 

fs pertencem à classe dos fs devido à própria natureza de cada tropo. Essa resposta, contudo, 

não está disponível. 

 

According to class nominalism as we have understood it here, individual tropes have 

whatever nature they have independently of whether they belong to this or that class 

and have the same nature because they are members of the same class. One might 

well ask, then: does not the fact that two tropes, a and b, have the same nature have 

something to do with the nature of each trope taken separately? For the class 

nominalist the answer to this question must be 'no' (MAURIN, 2002, p.77). 

 

Tropos podem ser utilizados para responder a quase todas as críticas ao Nominalismo de 

Classe Tradicional. Por que não poderiam explanar a unidade distributiva da classe de tropos 

através da natureza dos tropos componente? Stout (1923, p. 154) considera que essa unidade é 

primitiva e que qualquer tentativa de explaná-la conduz a um círculo vicioso. Stout parece 

indicar o seguinte círculo explicativo. Pretende-se explanar como dois objetos diferentes 
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podem ter, aparentemente, a mesma propriedade. A resposta é que a e b são F em virtude dos 

tropos f1 e f2, componentes dos particulares a e b, pertencerem à mesma classe dos tropos fs. 

Os tropos f1 e f2 pertencem à mesma classe dos tropos fs em virtude da natureza dos tropos f1 

e f2. Podemos, contudo, perguntar por que f1 e f2 compartilham, aparentemente, a mesma 

natureza. Se respondermos a essa questão através de classes, teremos um círculo vicioso. Por 

isso, é razoável aceitar que há classes de tropos que possuem uma unidade distributiva que 

não deve ser analisada.  

Das críticas deferidas contra o Nominalismo de Classe, há apenas uma com que o 

Nominalismo de Stout possui dificuldades em lidar: como diferenciar classes com unidade 

distributiva (classes naturais) das sem unidade distributiva (classes não naturais)? Se um 

nominalista pretende responder às questões de tipo B, apelar para uma noção primitiva de 

unidade distributiva não parece ser um avanço. Afirmar que uma classe possui unidade 

distributiva é semelhante a afirmar que essa classe é composta por elementos que possuem 

uma natureza comum. O que é uma natureza comum? É uma noção primitiva que não pode 

ser explanada. Não houve uma análise na resposta à questão de tipo B. A noção obscura de 

que diferentes particulares podem ter uma natureza em comum é substituída por outra noção 

obscura: unidade distributiva. O Nominalismo de Classe seria uma teoria bem mais vantajosa 

caso houvesse uma completa redução da noção de natureza comum, através do conceito de 

classe. Isso, contudo, não ocorre no Nominalismo de Classe Tradicional, nem no 

Nominalismo de Classe de tropos. 

 

7.3 NOMINALISMO DE TROPOS II: PROPRIEDADES CONSTRUÍDAS A PARTIR DA 

SEMELHANÇA ENTRE TROPOS 

 

Há outra forma de responder às questões de tipo B. Diferentes objetos compartilham a 

mesma propriedade porque os tropos que os compõem assemelham-se. De uma maneira geral, 

isso é o que defenderia um nominalista de semelhança de tropos. É possível formular duas 

versões dessa posição:  

1. A Teoria de Tropos Pura é uma forma de Nominalismo de Semelhança. Um objeto a é 

vermelho em virtude da própria natureza do tropo vermelho que compõe a. A semelhança 

entre tropos é derivada da natureza dos tropos 

2. Nominalismo de Semelhança de Tropos: a natureza de um tropo é determinada por suas 

relações de semelhança com outros tropos. 
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Ehring formula a posição (2), mas ele não a defende. Ele defende um Nominalismo de Classe 

de Tropos peculiar, no qual a natureza do tropo é determinada pelas classes naturais às quais 

ele pertence. A rigor, a posição (2) não é defendida por nenhum teórico de tropos. Assim, 

restringirei minha análise à Teoria de Tropos Pura. Não parece, contudo, que a postura (2) 

seja promissora. Tentar explanar a natureza do tropo através da noção de semelhança tornará 

essa versão do Nominalismo de Tropos vulnerável às mesmas críticas que o Nominalismo de 

Semelhança Tradicional recebe. 

A Teoria de Tropos Pura foi formula inicialmente por D. C. William (1954) e 

desenvolvida enquanto sistema metafísico por K. Campbell (1990). Essa teoria tem 

importantes defensores até hoje, como A-S. Maurin (2002). Essa é a posição padrão na Teoria 

de Tropos. Para o defensor da Teoria de Tropos Pura, tropos constituem as entidades básicas 

que compõem a realidade. Essas entidades são particulares, simples e qualitativas. A categoria 

ontológica de tropo seria suficiente para preencher a realidade. Particulares concretos e 

universais podem ser explanados utilizando tropos. Para explaná-los, o teórico de tropos 

precisará de duas relações formais: copresença e semelhança exata. Particulares concretos 

poderiam ser construídos como uma soma mereológica de tropos copresentes. O recorte do 

meu trabalho implica que eu não iria tratar diretamente do problema dos particulares 

concretos. Existem várias teorias de particulares. Neste trabalho, eu pressuponho que a teoria 

de feixes de tropos está correta. Assim, eu pretendo tratar, nessa seção, a maneira como a 

Teoria de Tropos Pura pode construir universais. 

Tome-se o mundo m, composto pelos seguintes tropos: f1, f2, f3, f4, f5 e f6. A partir 

destes tropos e das relações formais, poderíamos listar alguns fatos deste mundo
82

: 

1. Os tropos f1, f2 e f3 são copresentes. 

2. Os tropos f4, f5 e f6 são copresentes. 

3. Os tropos f1 e f6 assemelham-se de maneira exata  

4. Os tropos f2 e f4 assemelham-se de maneira exata. 

Uma lista de fatos, como os exemplificados acima é o suficiente para fornecer uma 

descrição ontologicamente completa da realidade. Um problema dessa descrição é que, à 

primeira vista, ela não é compatível com uma intuição de que a realidade é composta por 

particulares concretos que possuem propriedades. Para o senso comum, o mundo m seria 

composto pelos particulares a e b e teria as características D, E, F e G. Poderíamos listar os 

fatos desse mundo: a é D, a é E, a é F, b é F, b é E e b é G. Para mostrar que a Teoria de 
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 Esses são todos os fatos atômicos positivos. 
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Tropos Pura é compatível com esses fatos, teríamos que reduzi-los aos fatos (1), (2), (3) e (4). 

Na realização dessa redução (explanação), surgem os dois problemas básicos da ontologia dos 

objetos físicos: o problema dos particulares concretos (o que fornece unidade a essas 

entidades?) e o problema dos universais (questões de tipo A e questões de tipo B). O que 

nossa experiência fundamental indica serem particulares concretos é explanado como tropos 

copresentes. Queremos, também, entender como dois objetos a e b diferentes podem 

compartilhar a mesma natureza F. Os particulares a e b são F em virtude dos tropos f1 e f6, 

componentes dos particulares a e b, serem semelhantes de maneira exata. Tudo o que há são 

os tropos f1 e f6. Em virtude da natureza de cada um, eles são semelhantes de maneira exata. 

Temos, assim, a ilusão que há na realidade uma recorrência de características: 

 

To the question: what is it for two objects to share a common property? The reply 

must be: there is no such sharing, except joint membership in a natural kind, which 

is not a universal but a collection of tropes. To the urging: but you must concede that 

there is something the same about these two objects? The reply must be: no, there is 

no numerically identical item presente inboth. The similarities between the objects 

create na illusion of a genuinely common feature (CAMPBELL, 1990, 32). 

 

Ao longo desse trabalho, analisamos algumas soluções para o problema dos universais 

que utilizam alguma estratégia lógico-linguística para construir uma teoria dos universais. A 

abordagem de truthmaking e a de comprometimento ontológico exemplificam essa postura. 

Fornecer entidades que tornam uma proposição verdadeira é uma questão semântica. Como 

argumentei anteriormente, não considero que o debate sobre o problema dos universais 

consista em saber qual teoria semântica é mais adequada. No entanto, essa é um aspecto 

tratado por várias soluções para o problema dos universais atualmente. Discutir a construção 

de uma teoria semântica é algo muito além do escopo deste trabalho. Contudo, uma maneira 

natural de fazer isso é tomar a lógica de predicados de primeira ordem e fornecer as condições 

de verdade das proposições atômicas. Para isso, as ferramentas da teoria de conjuntos podem 

ser utilizadas de maneira canônica para definir verdade
83

. Teríamos também que definir que 

tipo de entidade seria a referência para nossas constantes individuais: particulares concretos 

ou tropos. Contudo, na construção de uma semântica, há outras escolhas além da de quais 

entidades existem. O teórico de tropos poderia reclamar que a lógica padrão constitui um 

elemento favorável à ontologia de substância e universais. Talvez, a definição das condições 
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 Maurin, por exemplo, utiliza classes para fornecer condições de verdade para determinadas proprosições: 

―Here are the bare bones of what will, I hope, become a full account of universalisation in terms of exact 

resemblance: atomic propositions that require universalised truth-makers are made true by classes of tropes‖ 

(MAURIN, 2002, p. 81). 
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de verdade devesse ser construída em outra lógica. Mertz (1996, cap. 9), por exemplo, 

constrói um sistema lógico alternativo mais adequado a uma ontologia de tropos. Mesmo o 

instrumental de teoria de conjuntos não é ponto pacífico. Um teórico de tropos que não queira 

se comprometer com classes pode tentar substituir as ferramentas de uma teoria de conjuntos 

por um sistema mereológico (ou mesmo por uma teoria de categorias). Todas essas questões 

são importantes. Mas não constituem o problema dos universais. Por isso, as menciono apenas 

de passagem. 

Um importante aspecto da Teoria de Tropos Pura consiste em sua superioridade em 

relação ao Nominalismo de Semelhança Tradicional, pois pode responder aos principais 

desafios enfrentados por essa posição. Segundo a posição tradicional, a é F em virtude de a 

assemelhar-se a todos os Fs. Vimos no capítulo 4 que essa posição apresenta vários 

problemas: o argumento causal, o problema das relações, o problema da ordem de 

explanação, o problema da coextensionalidade, o problema dos casos únicos e o problema do 

regresso. O defensor da Teoria de Tropos Pura poderá responder às três primeiras críticas da 

mesma maneira que o Nominalismo de Classe de Stout. Diferenciar questões tipo A e 

questões tipo B ajuda a entender e a solucionar o problema. O Nominalismo de Semelhança 

de Tropos reduz propriedades a relações de semelhança entre particulares. Se um objeto age 

em virtude de suas propriedades, podemos ter um problema com relação à explanação da 

relação causal. Se o objeto a é F em virtude de a assemelhar-se a todos Fs, então as instâncias 

de F teriam que fazer parte da explanação causal da atuação do objeto a. A Teoria de Tropos 

poderia responder da mesma forma que o Nominalismo de Classe de Stout.  Como 

propriedades são tropos, qualquer teórico de tropos poderia construir uma teoria da 

causalidade a partir desse tipo de entidade. 

Diferentemente do Nominalismo de Classe Tradicional, o Nominalismo de Semelhança 

Tradicional não pretende reduzir propriedades a classes. Contudo, essa posição ainda 

precisará de classes para explanar um tipo de propriedade: as relações. O objeto a está em 

uma relação R com o objeto b em virtude do par ordenado (a,b) ser semelhante a todo par 

ordenado (x,y) que satisfaça a relação R. No capítulo 3, apresentei por que essa maneira de 

tratar relações apresenta problemas. A princípio, a Teoria de Tropos Pura poderia analisar 

relações através de tropos relacionais. O objeto a está em uma relação R com o objeto b em 

virtude do tropo r, que se localiza em a e b. 

Como vimos no capítulo 4, Armstrong critica o Nominalismo de Semelhança 

Tradicional por, supostamente, inverter a ordem da explanação. O objeto a é semelhante a 

todos os objetos que pertencem à classe dos Fs em virtude de a ser F. Essa parece ser a ordem 
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correta de explanação. A explicação do Nominalismo de Semelhança Tradicional parece ser 

pouco intuitiva. Na Teoria de Tropos Pura, não há essa consequência desagradável. O objeto a 

é F em virtude da natureza do tropo f, que compõe a. A natureza de um tropo determina a 

quais outros tropos ele se assemelha de forma exata.  

Uma crítica clássica contra o Nominalismo de Semelhança Tradicional é o problema das 

propriedades unicamente instanciadas. É possível haver uma propriedade F que seja 

unicamente instanciada pelo objeto a? Como essa posição explanaria que a é F? Seguindo o 

esquema de análise, teríamos que o objeto a possui a propriedade F em virtude de assemelhar-

se a a. Vimos que essa análise apresenta problemas. Uma maneira do Nominalismo de 

Semelhança Tradicional responder a essa questão é postular possibilia. Mesmo que seja 

possível que uma propriedade seja unicamente instanciada, essa propriedade seria instanciada 

por outros objetos em outros mundos possíveis. O objeto a possui a propriedade F em virtude 

de assemelhar-se a todos os Fs (o que inclui os objetos instanciados por essa propriedade em 

outros mundos possíveis). A Teoria de Tropos Pura pode responder à questão acima de 

maneira não trivial e sem postular possibilia. O objeto a é F em virtude da natureza do tropo f, 

que compõe a. O fato do tropo f não se assemelhar de maneira exata a nenhum outro tropo 

não apresenta problemas (CAMPBELL, 1990, p. 32). Portanto, o fato de propriedades 

poderem ser unicamente instanciadas não representa nenhum problema para a teoria de 

tropos. 

O problema da coextensionalidade também prejudica a análise do Nominalismo de 

Semelhança Tradicional. É possível que duas propriedades F e G sejam instanciadas pelos 

mesmos objetos. Tomem-se dois fatos: a é F e a é G. Conforme o esquema de análise dessa 

posição, temos: o objeto a é F em virtude de assemelhar-se a todos os Fs e o objeto a é G em 

virtude de assemelhar-se a todos os Gs.  Como todos os Fs são Gs e vice-versa, não teríamos 

como diferenciar os dois fatos do ponto de vista ontológico. A solução do Nominalismo de 

Semelhança Tradicional foi utilizar uma concepção realista de mundos possíveis. Na análise 

da Teoria de Tropos Pura, o problema da coextensionalidade é facilmente solucionado 

(CAMPBELL, 1990, pp. 32-33). Conforme o esquema de análise da teoria de tropos, a análise 

ontológica dos dois fatos acima seria distinta: O objeto a é F em virtude da natureza do tropo 

f, que compõe a e o objeto a é G em virtude da natureza do tropo g, que compõe a. Como o 

tropo f é diferente do tropo g, as duas análises não são ontologicamente equivalentes. 
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Talvez o argumento mais desafiador contra o Nominalismo de Semelhança Tradicional 

seja o problema do regresso da relação
84

. A Teoria de Tropos Pura precisa recorrer a uma 

relação: semelhança exata. Isso não implica que essa posição esteja admitindo pelo menos um 

universal? Como essa teoria admite a existência de propriedades (ainda que particularizadas), 

as relações de semelhança já estão determinadas pela natureza de cada tropo. Um tropo 

vermelho necessariamente irá ser semelhante de maneira exata a outros tropos vermelhos. 

Campbell (1990, p. 37) caracterizou a relação de semelhança exata como uma relação 

superveniente em relação aos tropos. Não há uma adição ontológica em relação à postulação 

de tropos. Em certo sentido, isso não é muito esclarecedor, pois o próprio conceito de 

superveniência é controverso. Podemos, contudo, afirmar que, dada a existência de dois 

tropos quaisquer, se esses dois tropos assemelham-se de maneira exata, então necessariamente 

eles se assemelham de uma maneira exata. Não parece que tenhamos que admitir o universal 

semelhança exata para fazer uma descrição ontologicamente completa. Admitir tropos 

permite que o regresso da relação seja, assim, bloqueado. 

Neste capítulo, eu analisei a solução fornecida para o problema dos universais pelo 

Nominalismo de Tropos. Argumentei que a Teoria de Tropos Pura fornece uma explanação de 

propriedades superior a todas as outras formas de Nominalismo. Contudo, isso não livra essa 

teoria de críticas. No próximo capítulo, analiso as principais críticas a essa visão. 
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 O regresso do objeto também é um problema para o Nominalismo de Semelhança Aristocrático. Para a versão 

igualitária, apenas o regresso da relação é problemática. 
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8 PROBLEMAS COM A TEORIA DE TROPOS 

 

Desde sua formulação, a Teoria de Tropos Pura sofreu diversos ataques. O objetivo 

deste capítulo é analisar os principais desafios enfrentados por essa teoria. Não pretendo fazer 

um tratamento completo desses problemas. Pretendo apenas mostrar como a Teoria de Tropos 

Pura pode indicar respostas aos mesmos. Um primeiro tipo de objeção está relacionado com a 

resposta que o teórico de tropos fornece para o problema dos universais. Em 8.1, analiso o 

problema das relações. Em 8.2, a questão das propriedades de ordem superior e das leis 

naturais será discutida. Em 8.3, retomo a discussão sobre o regresso da relação. Além da 

relação de semelhança, o teórico de tropos precisaria postular a relação de copresença.  Outro 

tipo de objeção questiona a maneira como a Teoria de Tropos Pura trata com particulares 

concretos. Em 8.4, eu analiso se toda Teoria de Tropos precisa postular substrato. 

 

8.1 RELAÇÕES 

 

Propriedades podem ser classificadas de duas maneiras: por aridade e por ordem. 

Nesta seção, analiso se a classificação por aridade apresenta algum problema para a Teoria 

Tropos de Pura. Quando uma propriedade se aplica a um objeto por vez, essa propriedade é 

unária. Por exemplo, ser humano aplica-se individualmente a Sócrates, Aristóteles, etc. Em 

geral, as propriedades utilizadas como exemplo ao longo deste trabalho foram deste tipo. 

Quando uma propriedade se aplica a dois objetos, essa propriedade é binária ou é chamada de 

―relação‖. No fato João é pai de Pedro, temos dois objetos João e Pedro e uma propriedade 

binária x é pai de y, que relaciona esses dois objetos. Naturalmente, há relações envolvendo 

aridade maior que dois. Existem relações de diferentes ordens. Na próxima seção, trato das 

propriedades de ordem superior. Nesta seção, pretendo tratar apenas de relações de primeira 

ordem. Apesar de relações constituírem um tipo de propriedade, elas levantam questões 

específicas.  

Relações são pouco problemáticas para teorias realistas. Essa, contudo, não é a 

situação para o nominalista tradicional. Levantei problemas contra a análise fornecida pelo 

Nominalismo de Classe e pelo Nominalismo de Semelhança. Em particular, a análise de 

relações não simétricas fornecida por essa forma de Nominalismo é problemática. Por 

definição, ordem dos elementos é relevante em uma relação não simétrica. Argumentei que a 

maneira como o nominalista tradicional soluciona o problema da ordem é artificial e, 

consequentemente, incorreta. A princípio, o nominalista de tropos parece em melhor situação 
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caso admita que  há tropos relacionais. Apesar de haver essa posição na literatura (BACON, 

1996; MAURIN, 2002), não é uma posição unânime entre os defensores dos tropos. Campbell 

(1990) defende uma tese polêmica sobre relações: tropos não relacionais são suficientes para 

solucionar o problema das propriedades. À primeira vista, é razoável postular tropos 

relacionais para analisar as propriedades com aridade superior a um. O teórico de tropos evita, 

assim, o debate em torno das relações. A principal questão desse debate concerne à 

redutibilidade das relações. Antes de Russell e Moore, relações eram vistas com suspeita 

pelos filósofos de uma maneira geral (HEIL, 2009, p. 312; IMAGUIRE, 2012, pp. 689-690). 

Aristóteles e alguns filósofos escolásticos consideravam que qualquer relação entre 

particulares deveria ser explanada através das propriedades unárias desses particulares. 

Aceitar que existem tropos relacionais representa manter-se neutro nesse debate. Tropos 

relacionais, contudo, podem levantar algumas objeções. São entidades particulares? Qual a 

localização dessas entidades? Tome-se o fato João ama Maria. Os particulares concretos João 

e Maria constituem uma soma de tropos copresentes. Resta analisar a relação amar. Caso 

admitamos tropos relacionais, temos o tropo o amor de João por Maria. Esse tropo se localiza 

em duas porções espaço-temporais distintas: nos particulares João e Maria. Isso pode 

representar um problema para o defensor dos tropos relacionais. Uma razão principal para ser 

nominalista consiste na possibilidade de construir uma ontologia sem postular entidades que 

podem ser multiplamente instanciadas. Tropos relacionais não seriam universais? Isso não 

ocorre porque, no caso de universais, o que temos é o mesmo universal em diferentes 

particulares. O tropo relacional o amor de João por Maria não é instanciado por João e 

Maria. Temos um único tropo que possui partes espaço-temporais distintas. Duas partes, no 

caso desse tropo. Se a relação a ser analisada for ternária, o tropo possuiria três partes espaço-

temporais. Outra questão é se essa análise não colocaria dúvidas acerca da simplicidade dos 

tropos. Nesse caso, não afetaria a simplicidade porque essas partes não constituem uma 

análise metafísica. Mesmo admitindo tropos relacionais, ainda teríamos que tropos constituem 

a categoria ontológica fundamental. Esses tropos não poderiam ser decompostos em nada 

mais básico. 

Há um problema, de dificuldade maior, em se aceitar tropos relacionais.  Tomem-se os 

seguintes tropos: fj que compõe o particular concreto João, fm que compõe Maria e o tropo 

relacional o amor de João por Maria. O particular concreto João constitui uma soma de 

tropos copresentes. Surge a questão: tropos relacionais compõem particulares concretos? Não 

parece que fj e o amor de João por Maria sejam copresentes. Se esses dois tropos fossem 

copresentes, então o amor de João por Maria e fm também seriam copresentes. Como 
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copresença é transitiva, então fj e fm seriam copresentes, o que é absurdo. O defensor dos 

tropos relacionais não poderia construir os particulares concretos a partir de tropos 

copresentes. Se há tropos relacionais, a postura que defende haver um substrato como 

elemento individuador ganha força. Em um particular concreto, haveria inerência entre o 

substrato e tropos (relacionais ou não). Uma possível solução para o defensor de tropos 

relacionais seria utilizar as partes espaço-temporais dos tropos relacionais para construir os 

particulares concretos. O tropo o amor de João por Maria teria duas partes: a1 e a2.  A parte 

a1 comporia o particular concreto João. Seria copresente com os outros tropos que compõem 

esse objeto. O tropo a2 comporia o particular concreto Maria. O problema dessa análise é que 

tropos estariam sendo decompostos em entidades mais simples. Não se trata apenas de partes 

espaço-temporais, mas de uma decomposição em entidades fundamentalmente mais simples. 

Essa solução não é viável, pois é incoerente com uma característica definidora dos tropos, a 

sua simplicidade. 

 Se quisermos ainda defender uma teoria de feixes de tropos, então precisaríamos 

eliminar as relações sem postular tropos relacionais. A Teoria de Tropos Pura constrói uma 

ontologia com uma categoria. Apenas tropos são postulados. Nessa teoria, relações teriam que 

ser analisadas sem necessidade de postular tropos relacionais. Apesar de muitos filósofos 

acreditarem que relações não representam uma adição ôntica, essa ortodoxia foi desafiada por 

Russell (1903). Segundo ele, há algumas relações irredutíveis. Campbell concorda em parte 

com a tese de Russell. Ele vai diferenciar duas questões envolvendo relações: redução e 

superveniência. Ele concorda com Russell que relações não podem ser reduzidas. Proposições 

da forma Rab não podem traduzidas em proposições da forma Fa e Fb. Tomem-se as 

seguintes proposições: 

(1) João é mais alto que Pedro. 

(2) João tem 1,80m. 

(3) Pedro tem um 1,70m. 

A primeira é uma sentença relacional. (2) e (3) são sentenças de tipo Fa. Se verdadeiras, as 

sentenças (2) e (3) são suficientes para garantir a verdade de (1). No entanto, não constituem 

uma condição necessária para a verdade de (1). (1) pode ser verdadeira, mas (2) e (3) serem 

falsas. Assim, não podemos considerar que (2) e (3) constituem boas traduções de (1). Isso, 

segundo Campbell, não encerra a discussão. Ele defende que fatos relacionais são 

supervenientes a fatos envolvendo apenas propriedades unárias. Campbell utiliza a seguinte 

definição de ―Rab é superveniente a Fa e Fb‖: se Fa e Fb ocorrem, então necessariamente 

Rab ocorre. A questão da redutibilidade das relações consiste, para Campbell, em saber se 
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todos os fatos relacionais são supervenientes a fatos não relacionais. Infelizmente, essa não é 

uma tese simples de se demonstrar. Esses fatos não relacionais são compostos por tropos. A 

decisão de quais tropos efetivamente existem é uma questão epistemológica. Soluções 

recentes para o problema dos universais foram influenciadas pelo critério de existência de 

propriedades, formulado por Armstrong. Para ele, a ciência como um todo decide quais 

propriedades existem. Como não há uma ciência final que exibisse todas as propriedades 

fundamentais, há uma dificuldade em definir qual a base de propriedades (tropos) a partir das 

quais tudo o mais é superveniente. Uma maneira de proceder é tentar indicar como relações 

de diferentes tipos são supervenientes a propriedades. Vamos analisar alguns exemplos que 

apresentam dificuldades para quem pretende defender a superveniência das relações 

(IMAGUIRE, 2012, p. 696): 

(1) João ama Maria. 

(2) João é pai de Pedro. 

(3) João mata José. 

(4) Duas partículas subatômicas com carga elétrica oposta se atraem. 

Analisemos o fato (1). Quais propriedades unárias de João e Maria poderiam ser 

listadas que implicasse a superveniência do amor de João por Maria em relação a esses 

particulares concretos? À primeira vista, constitui uma tarefa difícil encontrar propriedades 

unárias que garantissem a superveniência do fato (1). Contudo, não considero esse um 

exemplo de como relações geralmente funcionam. Amar não é uma propriedade natural. De 

um ponto de vista natural, seria possível estudar o que se passa no sistema nervoso de uma 

pessoa que ama. Esse tipo de descrição provavelmente não esgota essa propriedade. Amar é 

uma noção que envolve aspectos culturais e psicológicos. Neste trabalho, pretendo tratar 

apenas de propriedades naturais. 

Assim como o fato (1), o fato (2) ser pai também possui elementos não naturais. Há, 

contudo uma definição de ser pai biológico que pode ser abstraída de elementos 

socioculturais. É possível definir essa relação de maneira não relacional? Cientificamente 

falando, há um procedimento para estabelecer o fato (2) fornecendo apenas as características 

de João e Pedro. Cada um de nós tem um determinado DNA. Este é uma substância presente 

nas células do corpo. O DNA constitui o mecanismo de transmissão das características 

hereditárias dos pais para seus filhos. Vamos supor que um cientista realize o mapeamento 

genético completo de João e Pedro. Ao comparar o DNA desses indivíduos, se eles possuírem 

o mesmo padrão, certamente ocorre que João é pai de Pedro. Não me parece que ocorra 

nenhuma relação nessa explanação. A semelhança entre as sequências de DNA emerge do 
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DNA de cada indivíduo
85

. Uma objeção é que ser pai de implicaria uma conexão necessária 

entre esses dois indivíduos. Talvez recorrer a padrão de DNA não fornecesse isso 

adequadamente. Uma alternativa seria recorrer ao essencialismo de origem. Se João é pai de 

Pedro, então Pedro origina-se necessariamente de João.  Pedro é formado a partir de um 

material que foi parte de João. Assim, a relação ser pai de poderia ser analisada através da 

noção mereológica ser parte de. Como esse operador não representa adição ontológica, então 

não precisaríamos nos comprometer com relações. 

O exemplo (3) não apresenta a mesma análise que a dos fatos anteriores. Defendo, 

contudo, que não precisamos postular relações para explaná-lo. Suponhamos que um legista 

venha analisar o corpo de Pedro depois de este ser morto por João. Ao analisar Pedro, ele 

percebe que seus órgãos internos estão claros. Isso indica grande perda de sangue. 

Provavelmente uma hemorragia causou o óbito. Ao examinar a pele de José, o legista percebe 

que a mesma foi perfurada no pescoço. Assim, a hemorragia causou a morte de José e uma 

perfuração no pescoço causou a hemorragia. Apesar de (3) indicar uma relação entre dois 

objetos. A situação seria mais bem descrita como sequências causais. A morte de José é um 

evento que se sucedeu da hemorragia no corpo de Pedro. Eventualmente, essa sequência 

causal teria origem em algum ato executado por João. Matar não é uma relação. Contudo, 

alguém poderia argumentar que causar é uma relação. Isso é uma possibilidade dentre as 

teorias causais, mas não é a única. Campbell (1990, cap. 5) desenvolve uma teoria causal com 

referência ao poder de cada tropo
86

. O debate em torno da correta teoria causal está fora do 

escopo desse trabalho. Apenas indiquei como uma teoria de tropos poderia lidar com supostos 

fatos relacionais como (3). 

O exemplo (4) constitui, em certo sentido, um exemplo mais simples do que os 

anteriores. Se duas partículas subatômicas possuem carga elétrica oposta, então 

necessariamente uma atrairá a outra. A relação de atração é superveniente em relação às 

propriedades unárias das partículas subatômicas. Exemplos científicos, contudo, podem 
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 Uma objeção a essa análise seria que, a partir da comparação do padrão de DNA desses indivíduos, 

poderíamos concluir tanto que João é pai de Pedro, quanto que Pedro é pai de João. Há duas maneiras de 

responder a essa objeção. A primeira implicaria entender com mais detalhes o teste de DNA. O exame de 

paternidade é mais complicado do que o exposto porque Pedro terá metade do seu padrão de DNA herdados da 

mãe e a outra metade do pai. A determinação da paternidade biológica é mais confiável se o padrão de DNA da 

mãe também foi comparado. Não teria, pois, como Pedro ser pai de João depois de compararmos o padrão de 

DNA dele com o dos seus pais. Uma segunda maneira é utilizar outras características de Pedro que 

impossibilitariam que Pedro fosse pai de João, como a idade desses indivíduos. Se João tem 40 anos e Pedro tem 

10, então é impossível que Pedro fosse pai de João. 
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 ―To treat the causal relation by reference to powers in the terms avoids ontic commitment to dyadic 

characteristics, provided the powers are functional supervenientes on a monadic qualitative base‖ (CAMPBELL, 

1990, p. 122). 
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levantar problemas mais sérios. Armstrong (1983) argumentou que precisamos de relações 

para explanar leis naturais. Como essas relações são de ordem superior, esse problema será 

tratado na próxima seção. 

Por mais exemplos que fossem analisados, não teríamos como concluir que todas as 

relações são supervenientes à propriedades unárias. O que há nas relações que pudesse indicar 

que não representam adição ôntica em relação às propriedades? Quando analisamos 

particulares concretos, toda teoria acerca desses concorda que são compostos de propriedades 

(sejam essas analisadas como tropos ou universais). Aceitar que relações são entidades 

ontologicamente fundamentais implicaria que um objeto seria ontologicamente composto 

também de relações com outros objetos. Em (1), temos a relação Amar. Não apenas essa 

relação comporia o particular concreto João. De alguma maneira, amar Maria constituiria 

ontologicamente aquele particular. Por isso também, alguns filósofos duvidam da existência 

de relações. Parece mais intuitivo que objetos são compostos apenas de propriedades unárias 

e, em virtude dessas propriedades, relações são estabelecidas.  

 

8.2 LEIS NATURAIS E PROPRIEDADES DE SEGUNDA ORDEM 

 

Qualquer solução para o problema dos universais pretende fornecer uma análise 

ontológica das propriedades. Realistas criticam nominalistas por não prestarem a devida 

atenção aos diferentes tipos de propriedades. Há, como indicamos, duas formas de se 

classificar logicamente propriedades: aridade e ordem. Diz-se, de uma maneira informal, que 

a aridade de uma propriedade é formada pela quantidade de objetos necessários para 

complementá-la. Em geral, os exemplos utilizados neste trabalho foram de propriedades 

unárias, como ser humano. Em alguns momentos, apresentei a maneira como os nominalistas 

tratam de propriedades binárias, as relações. Na seção 8.1, retomei o problema das relações. 

Nesta seção, pretendo abordar como o a Teoria de Tropos Pura lida com a classificação das 

propriedades por ordem. Propriedades de primeira ordem caracterizam objetos. Propriedades 

de segunda ordem caracterizam propriedades de primeira ordem e assim por diante. Em geral, 

nominalistas enfatizaram o tipo mais simples de propriedades: as unárias de primeira ordem. 

Contudo, não é óbvio que o tratamento fornecido para essas propriedades mais simples seja 

suficiente para analisar todos os tipos de propriedade.  

Uma estratégia nominalista é defender que a nossa fala sobre propriedades de ordem 

superior pode ser reduzida a uma de propriedades de primeira ordem (ARMSTRONG, 1989, 

pp. 33-35). Tome-se a seguinte sentença: 
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(1) Vermelho é uma cor. 

O nominalista poderia traduzi-la envolvendo apenas termos singulares e predicados de 

primeira-ordem: 

(1)* Todo objeto vermelho é um objeto colorido. 

Um critério mínimo para uma tradução ser adequada é a equivalência. Não parece ser 

adequado, contudo, falar em equivalência lógica. Temos a sentença (1)*, que pode ser 

formulada em lógica de predicados de primeira ordem e a sentença (1), que, a princípio,  

possui predicados de ordem superior. Assim, a noção de equivalência não é definida de 

maneira precisa. Uma condição mínima de equivalência, contudo, é a de verdade. Para a 

tradução ser correta, é preciso que, se (1) for verdadeira, então (1)* também deve ser 

verdadeira e vice-versa. Jackson (1977, p. 427), no entanto, argumenta que (1) e (1)* não são 

equivalentes nem nesse sentido mínimo. Seria possível que os predicados ―ser vermelho‖ e 

―ser triangular‖ fossem coextensionais. Um objeto é vermelho se, e somente se, é triangular. 

Assim, se todo objeto vermelho é colorido, então todo objeto triangular é colorido. Isso não 

implicaria que triangularidade fosse uma cor. Assim, (1)* não implica (1). E, portanto, (1)* 

não é uma correta tradução de (1). Algumas formas de Nominalismo Tradicional poderiam, 

entretanto, solucionar esse problema recorrendo a uma concepção realista de mundos 

possíveis. É possível que duas propriedades possam ter a mesma extensão. Contudo, essas 

propriedades possuiriam extensões distintas ao longo dos mundos possíveis, pois há mundos 

possíveis nos quais os predicados ―ser vermelho‖ e ―ser triangular‖ não são coextensionais. 

Assim, a equivalência entre as sentenças (1) e (1)* ainda poderia ser sustentada em algumas 

versões do Nominalismo Tradicional.  

O segundo problema levantado por Jackson (1977, p. 427) não poderá, contudo, ser 

solucionado dessa maneira. Tome-se a seguinte sentença: 

(2)* Todo objeto vermelho é um objeto extenso. 

As sentenças (1)* e (2)* possuem a mesma forma lógica. Apesar disso, não se pode inferir de 

(2)* que:  

(2) Vermelho é uma extensão. 

Ao contrário de (2)*, a sentença (2) nem mesmo é verdadeira. Por que (1)* implica (1), mas 

(2)* não implica (2)?  Há algo errado com essa tradução. Sentenças com a mesma forma 

deveriam receber a mesma tradução. Jackson conclui que não há uma redução completa de 

enunciados sobre universais a enunciados sobre particulares. 
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If  red's  being a colour  were  nothing  more  than  a matter  of  every  red  thing  

necessarily being  coloured,  then  red's being a  shape and an extension  would be 

nothing  more  than  the  fact  that  necessarily  every  red  thing  is shaped and  

extended.  And  red  is  not  a  shape  and  not  an  extension.  It  seems  that 'Red  is  

a  colour'  says,  as  realists  maintain,  something  about red not reducible  to  

something  about  red  things (Jackson, 1977, p. 427). 
 

Alguns nominalistas rejeitam que propriedades de ordem superior constituam um problema. 

Rodriguez-Pereyra (2002, pp. 48-49) utiliza a distinção entre propriedades determinadas e 

determináveis para delimitar o problema dos universais. Essa distinção é relacional. 

Normalmente, uma propriedade é caracterizada como determinada em  relação a uma 

propriedade determinável. A propriedade ser vermelho é determinada em  relação à 

propriedade ser colorido. Muitas vezes, uma propriedade pode ser determinada e 

determinável em relação a diferentes propriedades. A propriedade ser vermelho também é 

determinável em relação à propriedade ser vermelho-cereja. Além disso, é possível inferir que 

existem as propriedades mais determinadas: propriedades que não são determináveis em 

relação a nenhuma outra. Há também as propriedades menos determinadas, as quais não são 

determinadas em relação a nenhuma outra. No exemplo das cores, a propriedade ser colorido 

é a propriedade menos determinada. Poderíamos assumir, nesse contexto, que a propriedade 

ser vermelho-cereja é a propriedade mais determinada.  Rodriguez-Pereyra considera que o 

problema dos universais deve analisar apenas as propriedades mais determinadas. Ele 

considera que as determináveis poderiam ser definidas como a disjunção das determinadas. A 

propriedade de ser colorido constitui a seguinte disjunção: ser vermelho ou ser amarelo ou 

ser azul etc. 

O problema com as propriedades de ordem superior envolve, até aqui, apenas 

propriedades unárias de ordem superior. Surgem, contudo, outros problemas quando 

analisamos exemplos envolvendo relações de ordem superior. Tome-se a seguinte sentença 

(3) Vermelho é mais semelhante a laranja do que a azul. 

Essa sentença parece nos comprometer ontologicamente os seguintes universais: ser 

vermelho, ser laranja e ser azul. Caso o método utilizado para traduzir (1) fosse utilizado em 

(3), teríamos a seguinte sentença:  

(3)* Para todo x, y, z, se x é vermelho, y é laranja e z é azul, então x é mais 

semelhante a y do que a z. 

 (3)* não é uma boa tradução para (3), pois, ao contrário desta, aquela não é uma sentença 

verdadeira. Ao contrário do Nominalismo Tradicional, a Teoria de Tropos poderia fornecer 

uma tradução mais vantajosa de (3) (CAMPBELL, 1990, p. 74): 
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(3)** Todo tropo vermelho é mais semelhante a todo tropo laranja do que a qualquer 

tropo azul. 

Pelo menos (3)** preserva a verdade de (3). Como a relação de semelhança não representa 

uma adição ontológica em relação aos tropos, temos que esse enunciado sobre universais pode 

reduzido a um enunciado sobre tropos.  

Campbell considera que a capacidade da Teoria de Tropos de realizar boas traduções 

de enunciados sobre universais não é suficiente para resolver o problema da propriedades de 

ordem superior. Armstrong (1983, p. 78) defende que precisamos postular universais para 

fornecer uma explanação adequada das leis da natureza. Ele entende que essas são 

constituídas por uma relação de necessitação entre universais. É importante, para responder 

adequadamente ao desafio de Armstrong, separar os problemas. A crítica dele está sustentada 

em uma visão particular das leis naturais. Sobre essas, contudo, existem três posições gerais 

(GHINS, 2013, p. 51). Há a concepção regularista de lei natural: leis constituem 

generalizações universais verdadeiras. Atualmente, Lewis é o principal defensor desse ponto 

de vista. Há a concepção necessitarista de leis naturais, defendida pro Armstrong, Dretske e 

Tooley: essas constituem uma relação de necessitação entre universais. Por último, há 

filósofos, como van Fraassen, que rejeitam o conceito de lei natural. Não me parece adequado 

rejeitar uma solução para o problema dos universais utilizando uma teoria externa a esse 

problema. Suponha que um nominalista de classe tivesse que se posicionar em relação às leis 

naturais. Não seria um argumento convincente se esse nominalista defendesse que a 

concepção necessitarista de lei natural deve ser rejeitada porque postula universais. Assim, 

temos dois debates controversos: um sobre propriedades e outro sobre leis naturais. Usar uma 

teoria sobre leis naturais para refutar uma solução para o problema dos universais não parece 

convincente. É claro, contudo, que, se um nominalista está preocupado em construir uma 

metafísica completa, ele terá, em algum momento, de lidar com esse problema. Há duas 

opções. O nominalista poderá defender uma concepção regularista de leis. A segunda opção é 

rejeitar que uma concepção necessitarista de lei seja incompatível com o Nominalismo de 

Tropos. Como meu tema é o problema dos universais, essa questão está para além dos limites 

deste trabalho. Podemos indicar, contudo, que a segunda opção é predominante. Campbell 

(1990, pp.74-79) defenderá a segunda opção. Ele sustenta uma concepção necessitarista de 

leis a partir da epistemologia desenvolvida por D. C. Williams. Fuhrmann (1991, p. 72) 

constrói uma concepção tropista das leis naturais, na qual elas constituem uma relação de 

necessitação entre tropos. Essa relação, contudo, não é um tropo relacional. É uma relação 
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que é superveniente em relação aos tropos. Não há, pois, adição ontológica – e ele ainda 

consegue defender uma concepção necessitarista de leis naturais.  

 

8.3 REGRESSO DA RELAÇÃO 

 

A Teoria de Tropos Pura postula duas relações: copresença e semelhança. Essas 

relações, contudo, não podem ser analisadas ontologicamente como universais, já que a 

proposta dessa teoria é nominalista. Se tudo o que existe são tropos, então essas relações 

deveriam ser analisadas como tropos. Tomem-se três tropos: t1, t2 e t3 e suponha que são 

semelhantes. Há, pois, três fatos: t1 é semelhante a t2, t1 é semelhante a t3 e t2 é semelhante 

a t3. Além dos tropos, inicialmente, postulados, teríamos que analisar a relação de 

semelhança. Poderíamos analisar ontologicamente essa relação através de tropos relacionais: 

a semelhança entre t1 e t2 (s1), a semelhança entre t1 e t3 (s2) e a semelhança entre t1 e t3 

(s3). Surge, contudo, o problema clássico: o regresso ao infinito. Os tropos s1, s2 e s3 são 

semelhantes entre si. Para analisar as semelhanças entre esses tropos, teríamos que postular 

três novos tropos relacionais e assim por diante. Felizmente, essa situação não é tão 

desesperadora para o teórico de tropos. A semelhança entre os tropos é superveniente à 

natureza do tropo, como vimos no capítulo anterior. Não há adição ontológica no regresso da 

semelhança. 

Há, contudo, um tipo de regresso que é mais desafiador para uma teoria de feixes de 

tropos. O regresso da relação de copresença. Tomem-se dois tropos: t1 e t2. Esses tropos 

compõem o mesmo particular concreto. Eles são copresentes. Teríamos que analisar a relação 

de copresença. Poderíamos, para esse fim, postular o tropo relacional a copresença de t1 e t2 

(c1). Como t1 é copresente  a c1, temos uma nova relação para analisar. Seria necessário 

postular outro tropo relacional para analisá-la: a copresença entre t1 e c1. Infelizmente, mais 

uma vez, uma relação de copresença precisa ser analisada. No caso da relação de semelhança, 

vimos que não há adição ôntica, pois essa relação é superveniente à existência de 

determinados tropos. O problema é que esse tropo relacional não é, à primeira vista, 

superveniente em relação à t1 e t2. Da existência de t1 e t2 não se segue necessariamente que 

esses tropos são copresentes. 

Uma tentativa de bloquear o regresso consiste em aceitar que copresença é um tropo 

relacional. Segundo Maurin, a copresença é diferente de todos os outros tropos. O tropo a 

copresença entre t1 e t2 depende ontologicamente dos tropos t1 e t2. Segundo ela, essa 
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dependência implicaria que a relação de copresença particular é interna e, consequentemente, 

não haveria adição ôntica em relação aos tropos. 

 

The difference, it has been argued, is this: although the relation of compresence is 

external to the tropes it relates it is also, as a relation, specifically dependente on 

them. That is, the tropes in fact related by a particular compresence relation are 

internal to that relation. It is because compresence is thus specifically dependent on 

the entities it relate that we can say that it is such that it relates without having to be 

related to the entities it relates. And this is why, consequently, regress will not - 

appearances to the contrary - ensue for compresence (2002, 179). 
 

Maurin tenta caracterizar o tropo relacional de copresença como interno em relação aos tropos 

t1 e t2. A discussão sobre se relações deveriam ser tomadas como categoria ontológica 

fundamental está conectada com a distinção entre relações internas e externas. Se todas as 

relações fossem internas, então elas poderiam ser reduzidas a propriedade. Um problema 

concerne à caracterização de relação interna. Existem diferentes caracterizações. Armstrong, 

Moore e Campbell explanaram de maneira diferente a distinção entre relações internas e 

externas. Depois de analisar a maneira como esses filósofos explanaram essa distinção, 

Maurin formula uma nova definição de interno e externo. Ela extrapola a distinção acima para 

qualquer tipo de entidade: uma entidade a é internamente relacionada a b se a não pudesse 

existir independente de b (MAURIN, 2002, p. 91). Nesse sentido de interno, a copresença de 

t1 e t2 (c1) está internamente relacionada a t1 e t2. Ela aceita, assim, que existem esses três 

tropos. Mas, como c1 depende ontologicamente de t1 e t2, não haveria novas relações de 

copresença entre c1 e t1 e entre c1 e t2. Assim, o regresso seria bloqueado na relação inicial 

de copresença, desde que se analise essa relação como um tropo. 

A resposta acima não é adequada. Um primeiro problema é que a teoria de Maurin 

teria que admitir, ao menos, um tropo relacional. Em 8.1, eu argumentei as desvantagens para 

uma teoria de feixes de tropos em aceitar tropos relacionais. Outra consequência não muito 

desejável é que você teria, na teoria, dois tipos de entidade: tropos com independência 

ontológica e tropos que são ontologicamente dependentes dos primeiros. Deveria haver 

alguma razão por que o mesmo tipo de entidade comporta-se de duas maneiras em relação à 

independência ontológica. Outra questão diz respeito ao princípio que ela aceita. Não me 

parece óbvio que dependência ontológica implique um caráter não relacional. Tome-se uma 

ontologia de substâncias aristotélicas. Essas são compostas de substratos mais universais que 

caracterizam esse substrato. Universais constituem uma categoria ontológica fundamental 

nessa ontologia, embora essas entidades dependam ontologicamente das substâncias 

primeiras. A partir da caracterização que Maurin fornece de interno/externo, teríamos que 
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universais estão internamente relacionados a substâncias primeiras. Poderíamos, então, 

concluir que substâncias primeiras e universais não estão relacionados? Pelo contrário, uma 

crítica clássica contra uma ontologia de duas categorias, como a aristotélica, é justamente o 

problema do regresso. Constatar que universais dependem ontologicamente de substâncias 

primeiras não implica que não haja uma relação entre essas duas entidades.  Assim, seria 

necessário outro argumento que bloqueasse o regresso. Se a copresença de t1 e t2 é 

copresente a t1 e t2, então ainda teríamos uma relação para explanar. A partir do momento em 

que aceitamos que copresença constitui um tipo de entidade fundamental, parece-me que o 

regresso não pode ser bloqueado.  

Uma estratégia para superar o problema do regresso consistiria em questionar se 

copresença é uma relação. Suponhamos que seja. Dois objetos a e b são copresentes, caso 

ocupem a mesma porção espaço-temporal do universo. Ora, se copresença é uma relação, 

então a posição espaço-temporal de a e de b poderia ser reconhecida como propriedade. Se for 

reconhecida dessa forma, então a relação de copresença seria superveniente à posição espaço-

temporal de a e de b. Dado que a posição espaço-temporal fosse uma propriedade, 

poderíamos analisar essa propriedade como tropo. Se reconhecermos altura e formato como 

tropos, por que não poderíamos reconhecer posição espaço temporais? 

 

What of copresence, which if not essentially ubiquitous, nevertheless relates almost 

all the tropes we recognize? Since we have separated out and distinguished tropes of 

place and shape (and hence size), everything spatio-temporal occurs in a 

compresence tie with its place (CAMPBELL, 1990, p. 130). 
 

Consequentemente, se copresença fosse uma relação, a Teoria de Tropos poderia tratá-

la adequadamente
87

. Entretanto, posições espaço-temporais não são normalmente 

consideradas propriedades. É razoável defender que, quando um particular modifica a sua 

posição no espaço, não há nenhuma mudança nesse particular. A posição espaço-temporal de 

um objeto não parece satisfazer essa característica da noção básica de propriedade.  

Se a posição espaço-temporal de um objeto fosse considerada uma propriedade, a 

crítica clássica contra a teoria de feixes de propriedades seria facilmente solucionada. Como 

dois objetos distintos podem ter as mesmas propriedades? Na verdade, isso não ocorre, pois o 

simples fato de que esses objetos ocupam posições espaço-temporais distintas implicaria que 

esses dois objetos possuiriam propriedades distintas. Seria uma maneira muito fácil, mas 

pouco convincente para o defensor dos feixes superar a crítica tradicional. Há, portanto, boas 

                                                 
87

 Campbell rejeita que a posição espaço-temporal seja um tropo. Em Abstract Particulars (capítulo 6), ele 

desenvolverá uma concepção de espaço e tempo baseada em uma teoria dos campos. 
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razões para considerar que ocupar uma determinada posição espaço-temporal não é uma 

propriedade. Isso implica que copresença também não é uma relação. O problema do 

regresso, nesse caso, pode ser solucionado negando a origem do problema.  

A noção de copresença é definida através dos conceitos de espaço e tempo. Sobre 

essas categorias, existe um debate específico. A respeito do espaço, há um debate entre duas 

concepções: o absolutismo e o relacionismo. Essas concepções discutem acerca do tipo de 

existência que o espaço e o tempo possuem.  Segundo a concepção relacionista, a existência 

do espaço e do tempo depende da existência de particulares concretos. A concepção 

absolutista rejeita essa tese. Essas questões são distantes do debate sobre os universais. Esse 

problema concerne à ontologia de objetos físicos. Não cabe a uma teoria dos universais 

decidir sobre a correta concepção de espaço e tempo. Por conseguinte, não considero que o 

problema do regresso constitua uma refutação da Teoria de Tropos Pura. 

 

8.4 TEORIA DE TROPOS: SUBSTRATO VERSUS FEIXES 

 

Uma das principais vantagens da Teoria de Tropos Pura consiste em ser uma 

abordagem parcimoniosa. A princípio, essa teoria postula apenas um tipo de entidade. A 

ontologia realista padrão, pelo contrário, postula dois tipos de entidades: particulares e 

universais. Se a Teoria de Tropos e o Realismo possuem o mesmo potencial explanatório, 

então a primeira posição deve ser escolhida por representar uma maior economia ontológica. 

No capítulo 6, tratamos de alguns problemas que uma teoria com duas categorias possui. O 

problema do regresso é mais difícil de eliminar em ontologias com duas categorias 

ontológicas fundamentais. Contudo, se toda teoria de tropos precisasse postular um substrato 

para fornecer a unidade dos particulares concretos, então algumas vantagens dessa teoria se 

perderiam. Particulares concretos constituem uma coleção de tropos ou precisamos postular 

alguma entidade, como substrato, para solucionar o problema da unidade dos objetos 

ordinários? Nem todo teórico de tropos defende que particulares são feixes de propriedades. 

Martin (1980) e Simons (1994) consideram que a teoria de feixes não é adequada. O primeiro 

acredita que tropos não são suficientes para fornecer o alfabeto do ser, enquanto o segundo 

defende uma teoria alternativa (a teoria nuclear), que pretende ser uma síntese das duas teorias 

padrões: a teoria de substrato e a teoria de feixes. 

Simons (1994, p. 538) sustenta que há dois tipos de objeção contra a Teoria de Feixes 

de Tropos. O primeiro tipo diz respeito à relação de copresença. Como tratei dessa questão em 

8.2, a questão do regresso não será tratada nesta seção. O segundo tipo de problema diz 
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respeito à falta de substancialidade dos tropos para formar particulares concretos. Um feixe de 

tropos constitui uma coleção e não um objeto individual. 

A segunda objeção apela para um aspecto intuitivo. Parece faltar materialidade aos 

tropos. Martin argumenta que uma teoria de feixe de tropos está errada porque um objeto não 

pode ser reduzido a uma coleção de propriedades: 

 

An  object  is  not a  collectable out of its  properties  or  qualities as  a  crowd  is a 

collectable out of its  members.  For each  and  every property  of an  object needs to 

be  had  by that  object to exist at  all.  The members of  a  crowd do not need  to be  

had  by  that  crowd  in  order  to  exist at  all (MARTIN, 1980, p. 8). 
 

A argumentação de Martin apela para uma metáfora. Definir um objeto através de suas 

propriedades (tropos) é como definir uma multidão através das pessoas que a compõem. As 

propriedades (tropos) precisam do objeto para existir. As pessoas de uma multidão, pelo 

contrário, possuem existência independente. Simons (1994, p. 562) argumenta que a 

comparação de feixes de tropos com uma multidão de pessoas não é uma comparação exata. 

Existem diferentes tipos de coleção. Um feixe de tropos não é uma coleção de indivíduos com 

independência ontológica. Apesar de alguns filósofos aceitarem a possibilidade de um tropo 

existir independentemente de qualquer particular concreto, parece que esse não é o tipo 

padrão. Tropos costumam aparecer de maneira copresente  a outros tropos. É razoável aceitar 

que a minha humanidade não poderia existir de maneira independente ao feixe de tropos que a 

compõe. Assim, o argumento de Martin não é adequado. Apesar disso, Simons (1994, p. 565) 

considera que permanece uma questão não resolvida quanto à substancialidade dos tropos. Na 

Teoria de Feixes de Tropos, não há explanação da distinção entre tropos essenciais e tropos 

acidentais. A distinção entre propriedades essenciais e propriedades acidentais é fundamental 

para a metafísica contemporânea. Se entendermos que propriedades são particulares (tropos), 

então teremos que reformular essa distinção para tropos. A situação, contudo, talvez não seja 

tão desesperadora. Mesmo que o ponto de Simons esteja correto, o que temos, na realidade, de 

um ponto de vista ontológico, são apenas tropos. Alguns se assemelham de maneira exata a 

outros. Alguns são copresentes a outros. A tese de que alguns tropos são essenciais a um 

particular concreto pode ser compatibilizada com a Teoria dos Feixes de Tropos. A teoria 

nuclear de Simons, por exemplo, ainda é uma teoria de feixes. Ele defende que, na 

composição do particular concreto a, temos alguns tropos que compõem a essência particular 

desse objeto: o núcleo. Esses tropos fornecem a identidade de a, mas ainda não é suficiente 

para termos um objeto. Esse núcleo funciona, para Simons, como um substrato. O núcleo 
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adicionado dos tropos acidentais que compõem o objeto a deve ser suficiente para construir 

ontologicamente esse objeto. A parte não essencial do feixe poderia ser substituída por outros 

tropos sem que a perca a sua identidade. A teoria de Simons é apenas um exemplo de como a 

teoria de feixes pode ser melhorada, a fim de evitarmos a postulação de algum substrato. 

Apesar de haver vantagens em admitir uma ontologia com apenas uma categoria 

fundamental, talvez alguém pudesse argumentar que a postulação do substrato não é 

incompatível com o Nominalismo. Substrato é um tipo de particular que fornece a 

individuação dos particulares concretos. Diferentemente dos tropos, um substrato não possui 

um aspecto qualitativo. Constitui apenas ―algo‖, no qual as propriedades inerem. Para um 

nominalista que admite classes e possibilia, admitir a categoria de substrato talvez não 

constituísse nenhum absurdo.  

É possível, contudo, questionar se a teoria de substrato é compatível com a posição 

nominalista. De uma maneira não rigorosa, parece que não há incompatibilidade, até porque 

Nominalismo é uma solução para o problema dos universais, enquanto a Teoria de Substrato 

concerne ao problema dos particulares. No entanto, quando fiz esse questionamento, tinha em 

mente a definição de Nominalismo Ideal, que eu forneci no capítulo 2. Um nominalista ideal 

deveria rejeitar entidades multiplamente instanciadas, entidades abstratas e entidades ad hoc. 

Substrato constitui, de um ponto de vista nominalista, uma entidade bastante suspeita. Como 

esse tipo de entidade não parece ter eficácia causal imediata, então dificilmente poderíamos 

classificá-la como concreta. Com base na definição de Nominalismo Ideal, devemos rejeitar a 

categoria de substrato. Além disso, Simons (1994, p. 566) sustenta que não temos 

familiaridade (o princípio de acquaintance) com um substrato. Temos contato apenas com as 

propriedades que inerem em um substrato. Muitos filósofos, de orientação empirista, 

consideram que esse tipo de entidade deve ser evitado. Defender uma ontologia de tropos 

deixa em aberto a possibilidade de rejeitar que existam substratos. Uma teoria de feixes de 

tropos é compatível com a possibilidade de objetos numericamente distintos, mas 

qualitativamente indiscerníveis.  

Toda teoria de feixes pretende reduzir particulares a propriedades. Se entendermos 

propriedade como universal (que é a maneira ortodoxa), surge um problema clássico. Um 

feixe de propriedades constitui, de um ponto de vista ontológico, uma coleção de universais 

instanciados no mesmo lugar. Por definição, um universal é algo que pode ser multiplamente 

instanciado. Nada impediria que os universais que compõem um feixe fossem instanciados, de 

maneira conjunta, em dois lugares distintos. Nesse cenário, não teríamos como diferenciar 

dois particulares que instanciam o mesmo feixe de propriedades. Para resolver o problema da 
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individuação, vários filósofos, ao longo da história da filosofia, acreditaram que é preciso 

postular substratos. Não é claro, contudo, se a introdução de substrato soluciona o problema. 

Dados dois objetos a e b, se são diferentes e instanciam o mesmo feixe de propriedades, então 

o que diferencia a de b são os substratos distintos que compõem esses objetos. O que 

diferencia, contudo, o substrato de a do substrato de b? Absolutamente nada. Podemos 

afirmar, entretanto, que são distintos, pois os particulares concretos a e b ocupam posições 

espaço-temporais distintas. Não me parece que isso seja uma explicação. O teórico de feixes 

tradicional (O‘LEARY-HAWTHORNE e COVER, 1998) poderia defender que o que 

diferencia os objetos a e b é que eles instanciam o mesmo feixe em posições espaço-temporais 

distintas. Introduzir substratos não parece ser um avanço na explanação da individuação em 

relação à Teoria de Feixes Tradicional. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, discuti o estatuto das propriedades a partir de um ponto de vista 

nominalista. Procurei responder, assim, à seguinte questão: como analisar propriedades sem 

postular universais? Analisei algumas teorias nominalistas desenvolvidas recentemente como 

resposta a essa questão. Em particular, foi defendido que a Teoria de Tropos Pura constitui a 

correta solução para o problema dos universais. A fim de responder o problema acima e 

comparar as diversas formas de Nominalismo, três etapas metodológicas foram necessárias: 

entender a noção de propriedade, formular o problema dos universais e definir Nominalismo. 

 Na Introdução, explicitei a noção de propriedade formulada por Armstrong. 

Soluções para o problema dos universais deveriam analisar essa noção. O autor 

classifica as soluções para esse problema em dois tipos: as subjetivistas e as 

objetivistas. Vimos, de maneira breve, que soluções subjetivistas não tratam 

adequadamente da noção de propriedade. Por conseguinte, analisei neste trabalho as 

soluções nominalistas objetivistas. 

 Na Introdução, apresento, de maneira breve, algumas formulações para o problema 

dos universais. No capítulo 7, interpreto esse problema a partir da perspectiva da 

Teoria de Tropos. 

 No segundo capítulo, formulo uma definição de Nominalismo que foi utilizada no 

restante da tese. Aponto as motivações principais para ser nominalista. Não 

constituiu, contudo, um objetivo deste trabalho julgar se essas motivações são 

corretas, mas sim, formular a definição de Nominalismo Ideal. Um objetivo, ao 

longo deste trabalho, foi argumentar qual forma de Nominalismo é mais coerente 

com essa definição.  

De um ponto de vista metodológico, a definição de Nominalismo Ideal constitui o aspecto 

mais importante deste trabalho. Para realizar essa definição, procurei compatibilizar a 

definição de Nominalismo em Metafísica com a definição de Nominalismo em Filosofia da 

Matemática. O Nominalismo Ideal faz uso de três maneiras de como categorias ontológicas 

podem ser classificadas. A primeira é a distinção entre entidades particulares e universais. 

Nominalismo é tradicionalmente definido como a rejeição de universais. Há algumas 

motivações para rejeitar essas entidades. Uma característica essencial dos universais consiste 

no fato de eles poderem ser multiplamente instanciados. Como tratamos no capítulo 2, 

nominalistas argumentaram que entidades com essa característica são problemáticas. Em 

Filosofia da Matemática, ser nominalista implica em rejeitar entidades abstratas. Assim, a 
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segunda distinção utilizada foi entre entidades concretas e abstratas. Entidades concretas são 

entidades que possuem eficácia causal e localização espaço-temporal. Por não possuírem, às 

vezes, essas características, alguns nominalistas rejeitam universais. Não é essencial, contudo, 

para um universal que ele seja abstrato. Apesar disso, universais são abstratos em uma forma 

importante de Realismo, a saber, o Realismo Platônico. Uma terceira distinção utilizada para 

definir Nominalismo Ideal foi estabelecida a partir da Navalha de Ockham: a distinção entre 

entidades ad hoc e entidades não ad hoc. Nos capítulos 2, 4 e 8, discuti a noção de ontologia 

ad hoc. Através dessas três distinções, foi possível definir Nominalismo Ideal. Essa posição 

foi sintetizada em três requerimentos: 

1. Rejeitar entidades com múltipla localização espaço-temporal; 

2. Rejeitar entidades abstratas;  

3. Rejeitar entidades ad hoc. 

A partir dos tópicos metodológicos acima (em especial da definição de Nominalismo Ideal) 

foi possível analisar a resposta fornecida por diversas formas de Nominalismo para o 

problema dos universais. Um objetivo principal foi entender qual forma de Nominalismo mais 

se aproximava do Nominalismo Ideal. Classifiquei o Nominalismo em dois tipos: o 

tradicional e o de tropos. Dividi o meu trabalho em duas partes. Na primeira parte, critico a 

análise do estatuto das propriedades fornecida pelo Nominalismo Tradicional. 

Especificamente, considerei os três tipos padrão de Nominalismo Objetivista: Nominalismo 

de Classe, Nominalismo de Semelhança e Nominalismo de Avestruz. 

No capítulo 3, analisei o Nominalismo de Classe. O fato de um particular a possuir 

uma propriedade F deve ser analisado como a sendo um elemento da classe dos F‘s. A 

princípio, essa posição (na versão de Quinton) postula dois tipos de entidades: particulares 

concretos e classes. O nominalista de classe afasta-se, assim, em parte, do Nominalismo Ideal: 

rejeita a existência de universais, mas admite entidades abstratas em sua ontologia. Além 

disso, apresentei uma série de críticas contra o Nominalismo de Classe de Quinton. O 

problema da coextensionalide e o das condições de identidade das propriedades pareceram os 

mais desafiadores. A partir de uma interpretação do Realismo Modal de Lewis, outra versão 

do Nominalismo de Classe foi analisada. Essa teoria pode responder de maneira adequada o 

problema da coextensioalidade, ainda que apresente outros problemas. Contudo, há um custo 

ontológico. Foi necessário postular possibilia. Argumentei, nos capítulos 3, 4 e 7, que o 

Realismo Modal compromete-nos com um tipo de entidade ad hoc. Por conseguinte, a versão 

de Lewis do Nominalismo de Classe está mais distante do Nominalismo Ideal do que a versão 

de Quinton. A versão de Lewis aceita tanto entidades abstratas, quanto entidades ad hoc. 
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No capítulo 4, analisei o Nominalismo de Semelhança. Essa posição e o Nominalismo 

de Classe comprometem-se com as mesmas entidades. O que diferencia essas duas teorias é a 

maneira como a nossa fala sobre propriedades é reduzida a uma fala sobre particulares. Para o 

nominalista de semelhança, o fato de um particular a possuir a propriedade F é analisado 

como a assemelhando-se aos F‘s. A princípio, o Nominalismo de Semelhança parece adequar-

se à definição de Nominalismo Ideal. Particulares concretos são requeridos para lidar com o 

problema das propriedades. No entanto, essa posição precisará postular de classes para 

analisar relações. No Nominalismo de Price, postular particulares concretos e classes seria 

suficiente para analisar propriedades. Afasta-se, assim, em parte, do Nominalismo Ideal: 

rejeita a existência de universais, mas admite entidades abstratas em sua ontologia. Além 

disso, uma série de críticas foi levantada contra a posição de Price. A função atribuída aos 

paradigmas na formação de uma classe de semelhança é problemática. O problema da 

coextensionalidade e o do regresso ao infinito também constituem elementos convincentes 

para rejeitar essa postura. Isso, contudo, não encerra a discussão sobre Nominalismo de 

Semelhança. Rodriguez-Pereyra (2002) discorda de Price, defendendo uma forma igualitária 

de Nominalismo de Semelhança. Nessa versão, a noção problemática de paradigma não é 

utilizada. Assim, todos os objetos que possuem a propriedade F possuem o mesmo status. A 

fim de solucionar críticas clássicas contra o Nominalismo de Semelhança, o autor postula o 

Realismo Modal de Lewis. Por seguinte, a versão de Rodriguez-Pereyra do Nominalismo de 

Semelhança está mais distante do Nominalismo Ideal do que a versão de Price. A versão de 

Rodriguez-Pereyra aceita tanto entidades abstratas, quanto entidades ad hoc. Mesmo com esse 

custo ontológico maior, mostrei que, por exemplo, o problema do regresso persiste.  

No capítulo 5, analisei o Nominalismo de Avestruz. Dentre as três formas de 

nominalismo tradicional, essa posição é a que melhor se adequa à definição de Nominalismo 

Ideal, pois postula apenas particulares concretos para analisar propriedades. O argumento 

principal do nominalista de avestruz consiste em defender que análises relacionais não 

funcionam, pois todas geram o problema do regresso ao infinito. Argumentei, no capítulo 5, 

que essa crítica não é válida para todas as formas de Nominalismo. Em particular, o 

Nominalismo de Classe e a Teoria de Tropos Pura não sofrem desse problema.  

Se compararmos os três tipos de Nominalismo Tradicional, apenas o Nominalismo de 

Avestruz seria adequado à definição de Nominalismo Ideal. O Nominalismo de Classe e o 

Nominalismo de Semelhança postularam entidades abstratas ou ad hoc para fornecer uma 

análise do fato a é F. Apesar disso, o Nominalismo de Avestruz possui problemas. Por 
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conseguinte, para solucionar o problema dos universais sem postular universais, defender uma 

teoria de tropos tornar-se-ia a única opção.  

Nos capítulos 6, 7 e 8, desenvolvi a segunda parte do meu trabalho. O objetivo central 

desta parte consistiu em defender que a Teoria de Tropos Pura constitui uma forma superior 

de Nominalismo na solução do problema dos universais. Com o intuito de defender essa tese, 

dividi este segundo momento em três capítulos. No capítulo 6, apresentei a categoria 

ontológica de tropo e discuti o conceito de categoria ontológica fundamental. Além disso, 

retomo alguns argumentos presentes na literatura para sustentar que tropos constituem uma 

categoria ontológica fundamental. Mesmo que se aceite essa tese, isso não implica que uma 

ontologia composta apenas por tropos seja suficiente para solucionar o problema dos 

universais. Lowe, por exemplo, aceita tropos em sua ontologia. Apesar disso, essa categoria 

não é suficiente nem para solucionar o problema dos universais, nem para construir uma 

ontologia completa. Por isso, no capítulo 7, analisei como a Teoria de Tropos Pura soluciona 

o problema dos universais. Além de ser superior ao Nominalismo Tradicional, mostrei que 

essa teoria é superior ao Nominalismo de Classe de Tropos. Nesse capítulo, retomo a 

discussão sobre ontologia ad hoc. Argumento, a partir disso, que a Teoria de Tropos Pura 

respeita adequadamente os três requerimentos da definição de Nominalismo Ideal. No 

capítulo 8, trato das principais críticas que a Teoria de Tropos Pura precisaria enfrentar. Um 

primeiro problema analisado é o das relações. Sustentei que a Teoria de Tropos não precisa 

postular tropos relacionais para analisar relações. Um segundo problema que analisei foi o das 

propriedades de ordem superior e das leis naturais. Propriedades de ordem superior 

constituem um problema para o Nominalismo Tradicional. Vimos que, na Teoria de Tropos 

Pura, esse tipo de propriedade pode ser analisado de maneira semelhante a propriedades de 

primeira ordem. O terceiro problema que analiso é o problema do regresso da relação. Além 

da relação de semelhança, o teórico de tropos precisaria postular a relação de copresença. A 

semelhança entre os tropos é superveniente à natureza dos tropos. Não há, pois, adição 

ontológica no regresso da semelhança. Com relação à copresença, defendi que esta não é uma 

relação como qualquer outra. Por último, discuti a maneira como a Teoria de Tropos Pura 

trata com particulares concretos. Argumentei que postular substrato não parece ser um avanço 

na explanação da individuação. 

O debate atual sobre propriedades é bem amplo. Dentro desse debate, investiguei qual 

a melhor forma de Nominalismo para solucionar o problema dos universais. Tendo-se a 

definição de Nominalismo Ideal e os problemas que o Nominalismo Tradicional apresenta, 

espero ter mostrado, neste trabalho, que a Teoria de Tropos Pura é a melhor alternativa. 
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Argumentei que essa teoria não precisa postular entidades abstratas ou ad hoc para solucionar 

o problema dos universais. Além disso, soluciona de maneira simples as objeções clássicas 

contra o Nominalismo Tradicional.  
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