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RESUMO

FIGUEIREDO,  Rodrigo  Alexandre  de.  Uma  caracterização  das  noções  de  particulares  e
universais.  Rio  de  Janeiro,  2017.  Tese  (Doutorado  em  filosofia:  Lógica  e  Metafísica)  –
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O objetivo central desta tese é caracterizar as noções de particulares e universais. Procuro
distinguir  o problema de definir  ou caracterizar  as noções  de particulares  e universais  do
problema de distinguir  fundamentalmente as entidades  entre  particulares  e universais.  Eu
procuro fornecer um tratamento ao primeiro problema, enquanto o segundo problema será
considerado de maneira secundária. A tese possui três capítulos. No primeiro deles, procuro
discutir,  de  uma  maneira  geral,  as  teorias  ontológicas  sobre  particulares  e  universais.  O
objetivo  é  selecionar  as  entidades  que  são  relevantes  paras  as  teorias  ontológicas  sobre
particulares e universais, pelo menos as que julgo mais relevantes no debate contemporâneo.
No  segundo  capítulo  trato  da  discussão  sobre  a  distinção  fundamental  entre  entidades
particulares e universais. Discuto as ideias de Ramsey (1925) e MacBride (1998, 2005) sobre
a possibilidade de tal distinção. Busco concluir que a questão sobre a distinção fundamental
entre particulares e universais é diferente da questão de definir ou caracterizar as noções de
particulares e universais. E finalmente, no terceiro capítulo, proponho uma caracterização das
noções  de  particulares  e  universais,  baseada  em algumas  noções  adjacentes,  ou cognatas,
como as noções de indivíduos e atributos, de extensões e intensões, mais algumas relações de
dependência ontológica.

Palavras-chave:  Particulares,  universais,  indivíduos,  atributos,  extensão,  intensão,
dependência ontológica. 



ABSTRACT

FIGUEIREDO,  Rodrigo  Alexandre  de.  Uma  caracterização  das  noções  de  particulares  e
universais.  Rio  de  Janeiro,  2017.  Tese  (Doutorado  em  filosofia:  Lógica  e  Metafísica)  –
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

The central goal of this thesis is to characterize the notions of particulars and universals. I
seek to distinguish the problem of  defining   or characterizing the notions of particulars and
universals  to  the  problem  of  distinguish  fundamentally  the  entities  into  particulars  and
universals. I try to provide an account of the first problem, while I considered the second
problem in a secondary way. The thesis has three chapters. In the first, I discuss in a general
way, the ontological theories about particulars and universals. The aim is to select the entities
that  are  relevant  to  such  theories,  at  least  those  that  I  consider  more  relevant  in  the
contemporary debate. At the second chapter, I deal with the problem about the fundamental
distinction of entities into particulars and universals. I discuss the ideas of Ramsey (1925) e
MacBride (1998, 2005) about the possibility of such distinction. I seek to conclude that the
question about the fundamental  distinction between entities  particulars  and universals  is  a
different  question  then  that  of  defining  or  characterizing  the  notions  of  particulars  and
universals.  Finally,  in  the  third  chapter  I  propose  a  characterization  of  the  notions  of
particulars and universals, based on some adjacent or cognates notions, like individuals and
attributes, extensions and intensions, and some relations of ontological dependence.

Keywords:  Particulars,  universals,  individuals,  attribute,  extension,  intension,  ontological
dependence.
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Capítulo 1: Particulares e universais de um ponto de vista ontológico

 1   Introdução

O tema desta tese são as noções de particulares e universais. Mais especificamente, é

uma  tentativa  de  caracterizá-las.  Há  várias  maneiras  pelas  quais  podemos  abordar  essas

noções. Em primeiro lugar podemos abordá-las de um ponto de vista estritamente ontológico.

Nesse  sentido,  queremos  saber  (1)  dado  como  garantida  a  existência  de  indivíduos

(particulares), o que dizer sobre as características ou atributos que esses indivíduos parecem

exibir? São elas universais? Ou podemos entendê-las como particulares em algum sentido? E

(2),  como  vamos  entender  esses  indivíduos?  Se  pensamos  que  atributos  existem em um

sentido realista (como universais ou tropos), como podemos entender a relação entre esses

indivíduos e os seus atributos?

Em segundo lugar podemos querer saber, ainda de um ponto de vista ontológico, sobre

os motivos para pensar que as entidades particulares e universais se distinguem de uma forma

fundamental (necessária, exclusiva e exaustivamente). Essa é uma discussão sobre se certas

categorias ontológicas traçam uma distinção fundamental, uma distinção tal que abarca todas

as entidades existentes e possivelmente existentes. Queremos saber, portanto, se é possível

dividir  as  entidades  existentes  e  possivelmente  existentes  em  particulares  ou  universais,

necessária, exclusiva e exaustivamente.

 E  por  fim,  uma  forma pela  qual  podemos  considerar  as  noções  de  particulares  e

universais é de um ponto de vista metaontológico. Neste sentido, buscamos saber qual seria

uma  definição,  ou  uma  caracterização  das  noções  de  particulares  e  universais  que,  em

princípio, parece uma questão independente da questão de saber se existem atributos que são

universais, por exemplo.

1.1   Ontologia e metaontologia

A ontologia é uma disciplina da filosofia que está preocupada em determinar, entre

outras coisas, quais são as entidades existentes e quais entidades são mais fundamentais. A

metaontologia trata de conceitos básicos da ontologia, sobre os seus métodos de investigação,

entre outros tópicos. Portanto, ela tem que ser uma disciplina muito ampla, dado que muitos

conceitos são utilizados em ontologia e merecem ser melhor definidos ou caracterizados. Por
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exemplo, como definir ou caracterizar noções como as de categorias ontológicas, particulares,

universais, dependência ontológica, entre outras.

Um primeiro ponto que pode ser aqui destacado é o fato de que em ontologia estamos

preocupados  com a  existência  de certas  entidades  fundamentais  e  também em fazer  uma

análise  ontológica de outras  entidades.  Por  exemplo,  existem entidades  universais?  Como

devemos entender os indivíduos (os particulares concretos)? Há entidades abstratas? Porém,

em metaontologia, estamos preocupados em compreender os próprios conceitos ou noções de

particulares, universais, abstrato, concreto, etc., sem pressupor que alguma entidade tenha que

ser ou particular, ou universais, etc. Ou mesmo, sem ter que pressupor a existência efetiva de

quaisquer  entidades.  É  nesse  sentido  que  uma  teoria  metaontológica  sobre  particulares  e

universais  se  pretende ontologicamente  neutra  com relação  à  existência  de  particulares  e

universais, isto é, não pretende uma teoria substancial sobre essas entidades.

Dizer que uma teoria metaontológica é neutra quanto à existência de certas entidades,

neste  caso,  particulares  e  universais,  não  quer  dizer  que  a  teoria  em  causa  é  de  todo

ontologicamente neutra. Algumas escolhas que podem ser entendidas como ontologicamente

relevantes. Uma delas é a escolha que procuro fazer de  casos paradigmáticos. Penso que a

investigação metaontológica sobre as noções de particulares e universais deve partir de algum

ponto. E esse ponto acredito ser os casos paradigmáticos de particulares e universais. Esses

casos nos são dados na discussão sobre a existência e fundamentalidade de tais noções, isto é,

na discussão ontológica sobre essas noções. Não se segue disso que, uma vez tomado algo

como um caso paradigmático de particular, por exemplo, não podemos argumentar que essa

particularidade é ilusória. Consideremos um exemplo. Acredito que os indivíduos, como um

cavalo particular, ou uma pessoa particular, devem ser tomados como casos paradigmáticos de

particulares. Mas isso não implica que não podemos argumentar a favor da ideia de que a

particularidade dessas entidades é ilusória. Nomeadamente, uma teoria dos particulares como

feixes de atributos universais poderia argumentar a favor dessa ideia. Por outro lado, podemos

admitir que uma propriedade como a da sabedoria é um caso paradigmático de universal, mas

procurar argumentar a favor da ideia de que essa propriedade pode ser mais bem entendida

como particular, por exemplo, como o conjunto de coisas sábias.

Portanto, a neutralidade em relação ao debate ontológico não significa a neutralidade

ontológica simpliciter, mas apenas uma neutralidade quanto à resposta final ao debate sobre a

existência e fundamentalidade das entidades particulares e universais, isto é, não pressupor

que  alguma  ontologia  específica  sobre  essas  entidades  esteja  correta.  Nesse  sentido,  a
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caracterização que procuro estabelecer ao final da tese pode ser aceita por uma pessoa que,

por  exemplo,  recusa  a  existência  de  entidades  universais.  Mas  como  parece  óbvio,  para

recusarmos que um determinado tipo de entidade existe (e.g. os universais), temos que ter em

mente  que  tipo  de  entidade  seria  esse.  De  modo  que  uma  caracterização  das  noções  de

particulares  e  universais  pode  ser  útil  para  debates  ontológicos  posteriores,  tanto  para  o

teórico que admite a existência de universais, quanto para aquele que admite apenas entidades

particulares como realmente existentes.

1.2   A ordem da investigação

Neste ponto, pretendo esclarecer alguns pontos sobre a investigação que procurarei

empreender ao longo dessa tese. O primeiro capítulo tem por objetivo selecionar os casos

paradigmáticos de particulares e universais que serão relevantes para a caracterização que será

proposta. Isso será feito por meio de uma breve discussão sobre qual seriam os problemas dos

universais e dos particulares, e algumas soluções relevantes a esses problemas. Essas soluções

são  articuladas  propondo  uma  determinada  ontologia,  ou  um  determinado  sistema  de

entidades, que supostamente dão conta de solucionar os problemas que estão em causa.

O segundo capítulo tem por objetivo discutir a tese de que particulares e universais

traçam uma distinção fundamental na realidade. Supostamente, uma distinção fundamental

entre  entidades  particulares  e  universais  precisa  definir  ou  caracterizar  as  entidades

particulares  e  universais,  visando  estabelecer  uma  distinção  entre  esses  dois  tipos  de

entidades,  uma  distinção  que  seja  necessária,  exclusiva  e  exaustiva.  Porém,  procuro

argumentar  que  a  discussão  sobre  a  distinção  fundamental  entre  entidades particulares  e

universais é uma discussão diferente da definição/caracterização das noções de particulares e

universais. Acredito que a primeira é uma discussão fundamentalmente ontológica, enquanto a

segunda é uma discussão metaontológica. Isso quer dizer que na discussão sobre a distinção

fundamental entre entidades particulares e universais, a preocupação é com a existência de

entidades  particulares  e  universais,  além da  tentativa  de  estabelecer  que  elas  têm que se

distinguir  fundamentalmente.  Nesse  contexto,  as  entidades  particulares  e  universais  são

tomadas como as entidades básicas em uma ontologia, no sentido em que não são analisáveis

em termos de entidades ontologicamente mais básicas, e toda e qualquer entidade existente (e

possivelmente existente) é tomada como particular ou universal necessária, exclusivamente e

exaustivamente.
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No terceiro capítulo procuro estabelecer a caracterização das noções de particulares e

universais baseada em algumas noções cognatas àquelas. As noções que serão relevantes são

as de indivíduo e atributo, concreto e abstrato, extensão e intensão, além dos pressupostos de

que ser um indivíduo é suficiente para a particularidade (mas não é necessário), e que ser

multiplamente instanciável é suficiente para a universalidade (mas também não é necessário).

Ainda  outra  noção  que  será  muito  importante  na  caracterização  é  a  de  dependência

ontológica. A ideia central que será desenvolvida é a de que particulares e universais são mais

bem entendidos em relação à

queles conceitos.

1.3   Definição X caracterização

As definições explícitas buscam determinar condições necessárias e suficientes para

algo ser uma determinada coisa. Por exemplo, é uma condição necessária e suficiente para

algo ser água, ser H2O. Porém, quando consideramos outros exemplos, podemos ter situações

nas quais algo é condição necessária, mas não suficiente (ou vice-versa). Por exemplo, é uma

condição suficiente para algo estar no Brasil, estar em Ouro Preto. Mas isso não é necessário,

dado que aquele que está em Florianópolis também está no Brasil.

Entretanto,  dar  definições  em  termos  de  condições  necessárias  e  suficientes  de

conceitos filosoficamente interessantes é muito difícil, dado que esses conceitos são muito

simples e básicos. Por exemplo, o conceito de verdade é tão básico que torna muito difícil

conseguir defini-lo em termos de conceitos mais simples e básicos. O mesmo acredito que

ocorre com as noções de particulares e universais. São noções extremamente difíceis de se

definir explicitamente na medida em que são demasiado simples e básicas.

Assim, se queremos esclarecer um conceito, mas não estamos em condições de dar

uma  definição  explícita  desse  conceito,  temos  então  que  buscar  caracterizá-lo.  A

caracterização  pode  ser  entendida  como  a  tentativa  de  prover  ou  algumas  condições

necessárias, ou condições suficientes para algo satisfazer um determinado conceito (mas não

condições  necessárias  e suficientes).  A minha  proposta  pode  não  ser  aceita como  uma

definição explícita das noções de particulares e universais, mas espero que seja pelo menos

uma  caracterização  daquelas  noções.  Caracterização  essa  que  pode  colocar  luz  sobre  as

noções de particulares e universais.
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2      Particulares e universais de um ponto de vista ontológico

2.1   Introdução

Com o intuito de se propor uma caracterização das noções de particulares e universais,

o  primeiro  passo  que  aqui  será  dado  é  o  enfoque  na  discussão  sobre  a  existência  e

fundamentalidade  das  entidades  particulares  e  universais.  Nesse  contexto  é  que  podemos

selecionar as entidades que serão relevantes para a caracterização proposta. O primeiro ponto

que  acredito  ser  relevante  é  a  discussão  sobre  qual  é  o  problema  dos  universais  e  o

desdobramento desse problema,  que é  o problema dos particulares.  Suponho aqui  que há

algum tipo de problema (ou problemas) cuja postulação de universais pode ser uma solução. E

esse problema é o que devemos chamar, talvez erroneamente, de “problema dos universais”.

Erroneamente na medida em que a postulação de universais pode ser uma solução para tais

problemas, mas não que há desde o início um problema em relação às entidades universais. É

plausível pensar que ao investigarmos a noção de universal muitos problemas se levantam,

mas isso não é exatamente o que queremos chamar de “problema dos universais”. O problema

dos particulares, por outro lado, pode ser visto como um desdobramento do problema dos

universais,  isso  porque  os  particulares  concretos  (ou  indivíduos)  são  considerados

problemáticos à medida em que temos que explicar a relação entre eles e os seus atributos.

Supondo que há razões para se começar pelo problema dos universais, assim façamos.

2.2   O problema dos universais

Qual é o problema dos universais? Muitos filósofos ao longo da história pensaram esta

questão como o problema do um sobre muitos. Esse problema é, grosso modo, o de explicar

como  é  possível  que  vários  indivíduos  numericamente  distintos  tenham  uma  mesma

característica, atributo, ou natureza. Por exemplo, dois indivíduos a e b são ambos F, sendo F

a propriedade de ser sábio, por exemplo. Como são possíveis os fatos Fa e Fb?

Há uma longa discussão  sobre  qual  é  exatamente  o  problema dos  universais.  Por

exemplo,  Rodriguez-Pereyra  (2000)  argumenta  a  favor  da  ideia  de  que  o  problema  dos

universais é um problema não do um sobre muitos, mas um problema dos muitos sobre um.

Esse  problema seria  o  problema de  explicar  o  fato  de  um indivíduo  ter  vários  atributos

distintos (Fa, Ga, Ha, etc.). Devitt (1980, p. 435), por exemplo, acredita que o problema tem

de ser entendido como o de tratar verdades na forma Fa. Entretanto Armstrong (em Oliver,
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1996, p. 49-50), parece oscilar entre seis fatos que merecem tratamento:

(1) a e b são do mesmo tipo/têm a mesma propriedade;

(2) a e b são ambos F;

(3) a e b têm uma propriedade comum F;

(4) a tem uma propriedade;

(5) a é F;

(6) a tem a propriedade F.

Além disso,  Armstrong  parece  oscilar  também sobre  que  tipo  de  tratamento  seria

adequado a tais problemas (em Oliver 1996, p.50):

(a) Uma análise conceitual do conteúdo das frases de (1) a (6);

(b) Um tratamento dos compromissos ontológicos das frases de (1) a (6);

(c) Um tratamento dos fazedores de verdade das frases de (1) a (6).

Não  parece  haver,  portanto,  um acordo  sobre  qual  é  exatamente  o  problema  dos

universais  e  de  qual  seria  um tratamento  relevante  a  esse  problema.  Independente  desse

desacordo, várias teorias foram propostas como solução ao problema dos universais. Essas

soluções são divididas em dois grupos de teorias: as teorias realistas e nominalistas. Espera-se

que  essas  teorias,  ou  alguma  delas,  tenham  a  capacidade  de  lidar  com  o  problema  dos

universais, mas também com outros tópicos que parecem exigir um tratamento ontológico

adequado. Para citar alguns desses tópicos:

Teoria semântica

Primeiramente,  uma teoria  ontológica adequada pode ser  utilizada para uma teoria

semântica. Os atributos são tomados como o significado de predicados e de termos abstratos

singulares. Os particulares são os sujeitos dessas predicações, pelo menos numa predicação de

primeira ordem. Os termos abstratos singulares são tomados como uma espécie de nome do

atributo: temos a propriedade de ser sábio à qual podemos chamar de “sabedoria”. Algumas

teorias analisam essa noção de atributo, enquanto outras tomam tais atributos como entidades

sui  generis,  não  analisáveis.  Em geral,  as  teorias  realistas  em relação  aos  atributos,  são

aquelas para as quais os atributos são entidades  sui generis, não analisáveis em termos de
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entidades mais básicas, enquanto as teorias nominalistas procuram analisar essas entidades em

termos de entidades particulares. Por exemplo, Carnap (1958, §4) toma os atributos como

entidades da teoria dos conjuntos: funções de mundos para extensões. Lewis (1986), por outro

lado, toma os atributos como o conjunto de suas instâncias atuais e possíveis – para manter o

espírito  nominalista,  tanto  os  mundos  possíveis  quanto  seus  habitantes  são  entidades

concretas, no sentido de serem entidades que têm localização espaciotemporal.

Podemos aqui considerar alguns exemplos de teorias que buscam uma solução para o

problema  do  valor  semântico  dos  predicados,  baseados  em  uma  concepção  realista  dos

atributos. Frege (1892a) tem uma teoria semântica que se baseia em duas noções: sentido e

referência.  Sendo  assim,  os  conceitos1 são  tomados  como  os  referentes  dos  predicados.

Entretanto, segundo a teoria de Frege, esses conceitos não são tomados como os referentes de

termos  abstratos  singulares,  dado  que  Frege  considera  a  distinção  sintática  entre  termos

singulares e predicados como demarcando uma distinção ontológica entre objetos e conceitos.

Além disso, a teoria de Frege toma o critério de identidade para conceitos como extensional:

conceitos com a mesma extensão são idênticos, o que talvez aproxime Frege dos nominalistas.

Outro exemplo de teoria é a de Russell (1911), que toma universais platônicos como como a

referência de adjetivos, preposições e verbos.

Causação e leis da natureza

Com uma ontologia adequada podemos prover um tratamento para a causação e para

as leis da natureza. Com relação à causação, procura-se dar sentido à ideia de que uma causa

tem determinados efeitos devido a alguma propriedade que essa causa tem: uma aspirina é

capaz de melhorar a dor de cabeça de uma determinada pessoa devido a alguma propriedade

que aquela aspirina tem. A ideia central de teorias desse tipo sobre a causalidade é que os

atributos são constituintes dos eventos, que são os relatas da relação causal. Esse tipo de teoria

normalmente vai tomar os atributos como portadores de poderes causais. As entidades que

não têm poderes causais são excluídas da ontologia dos defensores dessa análise. Esse é o

chamado “princípio eleático” defendido, por exemplo, por Armstrong (1978b, 1989, 1997).

Alguns  teóricos,  ao  falarem  da  causação  singular,  empregam  a  noção  de  lei  da

natureza. As leis podem ser duas coisas: uma frase ou proposição, ou o correlato no mundo

daquelas. Se admitimos essa distinção entre leis e correlatos, temos que dizer algo sobre o que

1“Conceito” é o termo utilizado por Frege para o que estou chamando de “atributos”, ou “propriedades”. Os
conceitos não são para Frege os universais clássicos, mas funções de objetos em valores de verdade.
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são esses correlatos das frases ou proposições que expressam leis.  Armstrong (1983),  por

exemplo, defende que uma lei como a de que Fs são Gs é o estado de coisas constituído por F

e  G (propriedades  de  primeira  ordem)  instanciando  a  relação  de  segunda  ordem  de

necessitação nômica (NFG). Assim, uma vez que existe esse estado de coisas, então existe as

regularidades de Fs sendo Gs.

Uma questão adicional é sobre o alcance da teoria: precisamos postular universais para

as leis  da natureza da física apenas,  ou temos que postular  leis  para a  química,  biologia,

psicologia, entre outras disciplinas?

É concebível que, em relação à causação e as leis da natureza, o tipo de atributo que é

requerido para uma solução do problema é diferente daqueles que são requeridos por uma

teoria  semântica.  Normalmente,  a  ontologia  de  uma  teoria  semântica,  em  relação  aos

atributos, será muito mais abundante do que uma teoria sobre causalidade e leis. Por exemplo,

em uma teoria semântica é provável que tenhamos que admitir alguns atributos sem instâncias

no  mundo  atual,  sem  qualquer  localização  espaciotemporal,  sem  poderes  causais,  etc.

Enquanto em uma teoria da causalidade e das leis, parece mais adequada uma teoria que tome

os  atributos  como algo  que tenha  instâncias,  certas  relações  espaciotemporais2 e  que  são

portadores de poderes causais. Essas diferentes características das entidades requeridas em

cada  contexto,  semântico,  causalidades  e  leis,  pode  requerer  ontologias  relativamente

diferentes quanto à abundância de entidade que serão admitidas.

Mundos possíveis

Se quisermos propor uma análise redutivista dos mundos possíveis, essa análise pode

ser feita em termos de atributos. Desse modo teremos duas opções: ou os mundos possíveis

são algum tipo de propriedade, ou serão algum tipo de entidade constituída de propriedades e

relações.  Exemplos  de filósofos  que buscam utilizar  tal  estratégia  de análise  dos mundos

possíveis. Forrest (1986), por exemplo, sugere que os mundos possíveis são certos tipos de

propriedades: um sucedâneo (ersatzer) linguístico que toma os mundos possíveis como um

conjunto  maximal  consistente  de  frases.  Skyrms (1981)  toma os  mundos  possíveis  como

coleções de fatos compossíveis, representados por particulares, propriedades e relações. Em

princípio, uma análise dos mundos possíveis em termos de atributos universais vai postular

2 Tooley (1977, 1987) argumenta a favor de uma teoria na qual leis não instanciadas são explicadas a partir de
universais não instanciados, mas esse tipo de tratamento não é o mais comum na discussão contemporânea sobre
as leis da natureza. Mesmo assim, essa não pretende ser uma teoria semântica, de modo que não é uma teoria
extremamente abundante em termos de postulação de atributos universais.
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atributos não instanciados atualmente.

Ao tratarmos desses tópicos vale a pena ter em mente as seguintes perguntas: que tipo

de concepção de atributo pode solucionar esses problemas? Será que apenas uma concepção

de atributos é capaz de solucionar todos eles? Ou precisaremos de tipos diferentes de atributos

para  a  solução  de  problemas  diferentes?  Precisamos  de  outros  tipos  de  entidades?  Esses

problemas podem ser tratados falando apenas de entidades paradigmaticamente particulares?

Talvez não seja o caso de que única ontologia seja capaz de dar um tratamento a todos esses

tópicos conjuntamente.

Na  sequência  abordo  algumas  teorias  que  procuram  resolver  o  problema  dos

universais e esses outros tópicos. Focando nos tipos de entidades que cada uma delas busca

postular como fundamental. As entidades postuladas por essas teorias, seja como solução para

o problema dos  universais, seja como solução para outros problemas, são as entidades que

devem ser consideradas em uma caracterização das noções de particulares e universais, e de

onde pretendo extrair os casos paradigmáticos de particulares e universais que serão a base

para a caracterização das noções de particulares e universais que será proposta.

2.3      Realismo X Nominalismo

2.3.1   Introdução

Não sei dizer ao certo o número de variantes teóricas sobre o problema dos universais.

Dessa forma, procurarei selecionar  aquelas teorias que parecem mais relevantes no cenário

filosófico contemporâneo, em detrimento de posições historicamente consagradas, como as

dos filósofos antigos e medievais.

Acredito  que  a  discussão  entre  realistas  e  nominalistas  pode  ser  resumida  a  uma

discussão sobre a existência e fundamentalidade de certo tipo de entidade: os universais. O

alcance  e  radicalidade  das  teorias  tem  um  papel  importante  na  distinção  entre  tipos  de

realismos  e  tipos  de  nominalismos,  como  veremos  oportunamente.  Concentremo-nos

inicialmente na discussão sobre a existência de universais. Tomemos universais aqui em um

sentido mínimo do termo: entidades que podem ter múltiplas instâncias.

Os  realistas  pensam  que  é  necessária  a  postulação  de  atributos  (propriedades  e

relações)  universais  para  solucionar  o  problema dos  universais  e  pelo  menos  algum dos

tópicos  abordados  na  seção  anterior.  Por  outro  lado,  os  nominalistas  negam  que  essa

postulação seja necessária. Eles procuram tratar de alguma forma do problema dos universais
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falando apenas de entidades particulares.

Uma forma pela qual os realistas podem argumentar contra os nominalistas é dizendo

que eles não conseguem solucionar aqueles problemas em termos de particulares apenas. Um

teórico nominalista, entretanto, pode estar disposto a argumentar contra o realista baseado na

ideia de que as entidades postuladas por eles são incoerentes; por exemplo, podem argumentar

que se admitimos entidades universais estamos sujeitos a certas regressões viciosas.

O  meu  foco  aqui  não  é  exatamente  o  de  saber  qual  seria  uma  teoria  ontológica

adequada para darmos algum tipo de tratamento ao problema dos universais e demais tópicos.

Mas  quero,  antes,  distinguir  esses  tipos  de  teorias  de  acordo  com as  entidades  que  elas

admitem. Faço uma escolha particular e talvez bastante limitada de teorias que irei considerar,

mas acredito que isso já será suficiente para termos uma ideia minimamente clara dos tipos de

entidades que os realistas e os nominalistas procuram admitir, e isso será o suficiente para a

presente tese.

2.3.2   O realismo dos universais

Os realistas são aqueles filósofos que postulam universais para solucionar o problema

dos universais e demais tópicos. Por exemplo, se a postulação de certo tipo de universal pode

solucionar  o  problema da  causalidade  e  das  leis  da  natureza,  ou  mesmo  problemas  de

semântica, temos um bom motivo para pensarmos que existem universais de um certo tipo,

capaz de efetuar as funções que lhes são requeridas.  As teorias realistas sobre atributos são

basicamente de dois tipos (com suas variantes): teorias platônicas e aristotélicas. Esses dois

tipos  de  teorias  remontam a  Platão  e  Aristóteles.  Esses  filósofos  defenderam teorias  que

podem ser ditas “platônicas” e “aristotélicas”, respectivamente. Mas quando falamos dessas

teorias não estamos falando exatamente das teorias defendidas por Platão e Aristóteles, mas

teorias que têm certos aspectos, ou pressupostos comuns às teorias defendidas por aqueles

filósofos. O foco aqui nessa tese é em teorias contemporâneas, de modo que um estudioso de

filosofia  antiga pode ver  pouca semelhança entre  essas teorias  e as teorias  específicas de

Platão e Aristóteles.

As  teorias  platônicas  e  aristotélicas  postulam atributos  universais.  Elas  divergem,

primeiramente, quanto ao modo como devemos entender os atributos universais com relação

ao  espaço  e  tempo:  para  uma  teoria  platônica  os  universais  devem ser  entendidos  como

entidades  não  espaciotemporais,  enquanto  para  uma  teoria  aristotélica  os  universais  são
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entidades em alguma medida espaciotemporais. O dito aristotélico é os universais estão onde

quer que estejam as suas instâncias. Por isso podemos chamar os universais platônicos de

“transcendentes”, e os universais aristotélicos de “imanentes”.

  Isso  traz  várias  implicações.  Podemos  dizer  que  as  entidades  postuladas  pelos

platônicos são independentes de suas instâncias espaciotemporais. Isso quer dizer que elas

existem mesmo que não existam quaisquer instâncias suas. Para um aristotélico os universais

serão dependentes de suas instâncias espaciotemporais. Eles só existem à medida que existem

instâncias suas. Assim, por exemplo, se temos que admitir a propriedade da sabedoria como

um  universal  genuíno,  para  um  platônico  essa  entidade  existe  independentemente  da

existência  de  indivíduos  como  Sócrates,  Platão  e  Aristóteles,  que  são  sábios;  para  um

aristotélico esse atributo somente existe se existem indivíduos sábios como Sócrates, Platão e

Aristóteles, etc.

Dado que os universais platônicos não dependem de suas instâncias espaciotemporais

e os universais aristotélicos dependem em alguma medida dessas instâncias, segue-se que os

universais  platônicos,  diferentemente  dos  aristotélicos,  podem  existir  de  forma  não

instanciada. Assim, presumivelmente, para uma teoria platônica, há mais universais do que

aqueles  que  estão  instanciados  atualmente.  Enquanto  que  para  a  teoria  aristotélica,  uma

primeira restrição imposta aos universais é a de que só pode haver universais instanciados, em

algum lugar do espaço e do tempo. Dessa forma, desde o início uma teoria aristotélica em

relação à teoria platônica tem a tendência a ser mais econômica na quantidade de universais

postulados. Mas também no tipo de entidades postuladas: os aristotélicos pensam, em geral,

que têm uma teoria menos extravagante sobre os universais, com universais que estão no

espaço e no tempo. Mas um platônico pode preferir a sua posição por pensar que a teoria

aristotélica acarreta problemas insolúveis sobre a localização dos universais: entidades que

podem estar completamente presentes em muitos lugares não contíguos ao mesmo tempo.

2.3.2.1   O realismo platônico

O grupo de teorias que chamo de “platônicas” é aquele que em linhas gerais, vai tomar

os atributos universais como entidades transcendentes. Mas as teorias platônicas não são tão

homogêneas como podemos pensar a princípio. Podemos fazer uma distinção de pelo menos

três  tipos  de  teorias  platônicas:  (i)  o  realismo platônico  factual;  (ii)  o  realismo platônico
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moderado; e (iii) o realismo platônico extremo3.

Para uma teoria como (i) e (ii),  um pressuposto fundamental é o de que nem todo

universal existe instanciado. Contudo, é um fato contingente o de que um universal existe em

um dado mundo. Assim, temos que um universal pode existir não instanciadamente, mas essas

entidades  não  são  existentes  necessários,  ou  em  outras  palavras,  não  são  entidades  que

existem em todos os mundos possíveis. Um universal que existe no mundo atual não existe

em todos os mundos possíveis, mas apenas em alguns, podendo não ter instâncias nesses

mundos.  A diferença  entre  (i)  e  (ii)  é  basicamente  o  fato  de  que  essa  última  admite  a

possibilidade de existir universais  complexos que são analisáveis em termos de universais

admitidos por (i) e (ii). Por  exemplo, universais complexos que são a conjunção de dois ou

mais universais simples admitidos pelas teorias (i) e (ii).

O  realismo  platônico  extremo  (iii)  sustenta  que  todo  universal  existe  de  forma

independente de suas instâncias. Além disso, sustenta também que os universais são entidades

necessariamente existentes: existem em todos os mundos possíveis. Isso já é suficiente para

demarcar a diferença entre esse tipo de universal platônico, e os demais admitidos por (i) e

(ii). Para esses últimos os universais são entidades contingentes: existem em alguns mundos,

mas não em todos. (i) e (ii) se compromete apenas com a ideia de que alguns universais

podem existir de forma independente de suas instâncias, mas não todos os universais, como

supõem (iii).

A teoria platônica do tipo (iii) é uma teoria que parece estar mais de acordo com o que

o próprio Platão pensava sobre as formas, os universais na teoria de Platão. Além disso, é uma

vertente  do  platonismo  que  tem  tido  muitos  adeptos  na  história  da  filosofia.

Contemporaneamente, alguns defensores de uma teoria platônica são Russell (1911, 1912),

Donagan (1963) e Loux (1978). A teoria platônica extrema, em geral, pretende fornecer uma

semântica  para  os  predicados,  podendo  também querer  solucionar  outros  problemas, por

exemplo, como um tratamento dos mundos possíveis como faz Forrest (1986), que sugere que

os  mundos  possíveis  são  certos  tipos  de  propriedades  (que  devem  ser  entendidas

platonicamente, a princípio). Exemplo de defensores de teorias platônicas (i) e (ii) são Tooley

(1987) e Fales (1990). Esses filósofos buscam com a noção de universal dar conta de leis da

natureza não instanciadas, que parecem requerer que existam pelo menos alguns universais

que não têm instâncias.

Uma última diferença que podemos identificar nas teorias platônicas é que entre as

3 Tal distinção se encontra em Michael Tooley (1987, p. 119).
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teorias  do  tipo  (iii),  pode  haver  aquelas  que  admitem  atributos  necessariamente  não

instanciados e aqueles que não admitem (ou não deixam claro se admitem), por exemplo,

Loux  (1978)  claramente  admite  tais  atributos,  e  presumivelmente,  eles  contam  como

universais em sua ontologia.

2.3.2.2   O realismo aristotélico

Há muitas  teorias  diferentes  que  podem ser  chamadas  de  “aristotélicas”.  O ponto

comum entre elas é que os universais estão na realidade espaciotemporal, eles são em alguma

medida entidades espaciotemporais. Outro ponto que parece comum às teorias aristotélicas é a

ideia de que essas entidades são dependentes ontologicamente em relação aos indivíduos que

são as suas instâncias. Não há a propriedade da sabedoria se não há coisas que sejam sábias.

Podemos  citar  aqui  dois  tipos  de  teorias  aristotélicas  que  encontramos  no  debate

contemporâneo. A primeira delas é a teoria das quatro categorias de Lowe (2006). Essa teoria

supõe a existência de quatro categorias ontológicas fundamentais. Duas dessas categorias são

de  entidades  particulares:  as  substâncias  primárias  e  atributos  particulares  (acidentes  ou

tropos). E as outras duas são de entidades universais: substâncias secundárias ou tipos (kinds)

e atributos universais. Exemplo de substâncias primárias são, uma pessoa particular como

Sócrates,  ou  um  cavalo  particular.  Uma  substância  secundária  é  a  espécie  daquelas

substâncias  primárias:  humano  e  cavalo,  respectivamente.  Atributos  particulares  são  a

propriedade da sabedoria de Sócrates ou a brancura daquele cavalo particular. E os atributos

universais são a sabedoria e a brancura universais. Apesar dessas categorias serem tomadas

como irredutíveis  umas  às  outras,  há  uma categoria  das  quais  todas  as  outras  dependem

ontologicamente,  que  é  a  categoria  das  substâncias  primárias.  Se  não  existem  humanos

particulares como Sócrates, não existem a espécie humana, nem a sabedoria de Sócrates e

também não existirá a sabedoria universal.

Outro  tipo  de  teoria  aristotélica  é  aquela  defendida  por  Armstrong  (1978b,  1989,

1997).  Segundo  essa  teoria,  os  particulares  instanciam  universais  de  primeira  ordem,

universais de primeira ordem instanciam universais de segunda ordem, e assim por diante.

Armstrong pensa que é uma questão  a posteriori a de saber quais universais existem. Com

isso já exclui vários universais admitidos em teorias platônicas de tendência semântica, que

são dados a priori. A concepção de Armstrong é aristotélica na medida em que os universais

estão em suas instâncias, quer dizer, estão completamente presentes onde quer que estejam as
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suas  instâncias  primárias,  que  são  os  particulares.  Além  de  particulares  e  universais,

Armstrong postula também os estados de coisas, que são entidades constituídas por aqueles

particulares e universais. A ideia é que os particulares e os universais estão unidos nos estados

de coisas. Um exemplo seria o estado de coisas de  a instanciando F, tem o particular  a e o

universal F como seus constituintes. Armstrong (1978a, pp. 114-6) fala de duas concepções de

particulares: os particulares espessos (thick) e os particulares tênues (thin): o particular tênue

instancia universais, enquanto o particular espesso é o estado de coisas com dois constituintes,

que são o particular tênue e a conjunção das propriedades intrínsecas que o particular tênue

instancia.  Assim como  na  teoria  de  Lowe,  os  universais  existem de  maneira  dependente

ontologicamente em relação às suas instâncias particulares:  se não existe um elétron,  não

existe a propriedade de ter carga -1 (a não ser que exista outro tipo de entidade capaz de ter

carga -1).

2.3.2.3    Alguns argumentos a favor do realismo dos universais

Um argumento muito geral utilizado por realistas é o de que a postulação de universais

nos permite tratar vários problemas e isso é um bom motivo para pensar que eles existem.

Mas  podemos  ter,  e  temos,  muitos  argumentos  mais  específicos  a  favor  da existência  de

universais. Um desses argumentos é o chamado “argumento do significado de termos gerais”.

Aqui temos um argumento semântico a favor da existência de universais. Esse argumento se

encontra em A República de Platão (APUD: Armstrong, 1989b, p. 78). O argumento pode ser

colocado do seguinte modo. Os nomes próprios têm certos portadores. Mas se consideramos

outros termos como “vermelho”, ou “sábio”, etc., percebemos que tais termos se aplicam a

uma infinidade de coisas e, além disso, são termos que têm algum significado. De modo que

deveria haver alguma entidade que tenha uma relação com os termos gerais análoga a que um

dado nome próprio tem com o seu portador. Assim, no caso do predicado “sábio”, pensa-se

que tem de haver algo como a propriedade da sabedoria, que nos permitirá chamar de “sábio”

todas as coisas que possuem essa propriedade.

Mas  esse  argumento  é  frequentemente  visto  como  um mau  argumento,  dado  que

pressupõe que para toda expressão predicativa com significado, tem de haver um universal

correspondendo a tal expressão. Mas um motivo para pensar que há algo de errado com essa

ideia é fornecido pelo paradoxo de Russell. Considere a expressão predicativa “não instancia

a si mesmo”. A expressão é perfeitamente significativa. Isso porque pode haver atributos que
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não instanciam a si mesmos: é o caso da coragem; a coragem não é ela mesma corajosa. Por

outro lado, temos atributos que se instanciam a si mesmos: supondo que existe a propriedade

de ser incorpóreo, essa propriedade é ela mesma incorpórea. Agora, se admitimos que há a

propriedade  de  não  instanciar  a  si  mesmo,  podemos  fazer  a  seguinte  pergunta:  essa

propriedade instancia a si mesma? Se ela instancia a si mesma, segue-se que ela não instancia

a si mesma, dado que ela é a propriedade de não instanciar a si  mesma. Mas se ela não

instancia si mesma, segue-se que ela instancia a si mesma, pelo fato dela ser a propriedade de

não instanciar a si mesma. Logo, nos dois casos, gera-se uma contradição. Podemos dizer que

a propriedade de não instanciar a si mesmo é autocontraditória, na medida em que supor a sua

existência gera o paradoxo em causa. A conclusão é que não podemos admitir que há uma

propriedade tal qual a de não se instanciar a si mesmo. Nesse caso, não teríamos um universal

correspondendo ao termo geral “não instanciar a si mesmo”. O que mostra que o argumento

do significado dos termos gerais, como posto, falha pelo menos em relação àquela expressão

predicativa.

Outro problema para o argumento do significado de termos gerais pode ser levantado

pela discussão de  Wittgenstein  (1953, §66 e §67) sobre o predicado “x é um jogo”. A ideia

básica  de  Wittgenstein  sobre  esse  ponto  é  a  de  que  dada  a  variedade  de  jogos  que

encontramos, não temos motivos para pensar que os jogos têm alguma característica comum,

que nos permite chamar a cada um deles de “jogo”. Por exemplo, futebol, jogo de cartas,

xadrez,  squash,  etc.:  parece  que  temos  apenas  semelhanças  entre  os  diversos  jogos  que

podemos listar, mas não uma característica comum entre todos aqueles jogos. Wittgenstein

chama  a  essa  semelhança  de  “semelhança  de  família”,  acreditando  que  esse  tipo  de

semelhança  que  ocorre  no  caso  dos  jogos  é  análogo  à  semelhança  que  ocorre  entre  os

membros de uma família:

§67. Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com
a expressão “semelhanças de família”; pois assim envolvem e se 
cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros 
de uma família:  estatura,  traços fisionômicos,  cor  dos olhos,  o  
andar, o temperamento etc., etc. – E digo: os jogos formam uma 
família (1999, p. 52).

Em um sentido mínimo, o argumento de Wittgenstein mostra que não é o caso de que

para todo predicado corresponde algum universal.  Podemos pensar  que alguns predicados

reúne os indivíduos em determinadas classes por  semelhança de família,  mas não  porque

esses indivíduos compartilham algum universal. Esse parece o caso com o predicado “jogo”:
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pode  ser  que  neste  caso  tenhamos  algum  universal  correspondente,  mas  a  discussão  de

Wittgenstein mostra que é pelo menos possível haver predicados que não correspondam a

algum universal e que não é um termo geral autocontraditório como “não exemplificar a si

mesmo”.

Um argumento  semântico  a  favor  da  existência  de  universais  que  considero  mais

relevante  é  o  argumento  contra  a  eliminabilidade  de  universais,  que  se baseia  nos

compromissos  ontológicos  que  parecem  ter  certas  afirmações,  que  pensamos  serem

verdadeiras. Um nominalista, por exemplo, pode pensar que não há universais porque temos

meios de eliminar um suposto compromisso com entidades universais por meio de alguma

estratégia que nos permita falar apenas de entidades particulares. A estratégia mais comum é

por  meio  da  teoria  dos  conjuntos:  uma frase  como “Sócrates  é  sábio”,  que  parece  fazer

referência à propriedade da sabedoria, na verdade faz referência ao conjunto de coisas sábias.

Assim, para esse tipo de nominalismo, ser sábio é ser membro do conjunto de coisas sábias4.

Contra  essa  ideia,  Arthur  Pap  (1959)  e  Frank  Jackson  (1977)  argumentam  o  seguinte.

Considere a frase:

(1) O vermelho é uma cor.

Um nominalista eliminaria a referência a universais do seguinte modo:

(1*) Todo indivíduo vermelho é um indivíduo colorido.

Frank Jackson (1977) argumenta que (1*) não é uma paráfrase satisfatória de (1). Para

mostrar o porquê disso, ele pede para considerarmos a seguinte frase:

(1**) Toda coisa vermelha é uma coisa extensa.

Claramente (1**) tem a mesma forma do que (1*), e do mesmo modo que esta, é

necessariamente verdadeira. Contudo, não se pode concluir de 1** que:

(1***) O vermelho é uma extensão,

4 Mais à frente falarei da teoria das classes de Lewis (1983, 1986), que é o nominalismo das classes no seu
mais desenvolvido estágio.
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Como podemos concluir a partir de (1*) que o vermelho é uma cor. Isso mostraria que

as paráfrases não são sempre viáveis. Deveria haver uma simetria entre a paráfrase (1***) e a

frase original (1**), mas não há essa simetria que ocorre com (1) e (1*). Talvez essa falta de

simetria demonstre, em favor do nominalista, que do fato de (1*) ser uma paráfrase de (1),

não se segue que (1**) seja uma paráfrase de (1***).

Outro problema com as paráfrases nominalistas é com relação a frases como:

(2) O vermelho é mais parecido à cor-de-rosa do que ao azul.

Uma tradução nominalista aqui poderia ser a seguinte:

(2*) Para todo x, y, z, se x é vermelho, y é cor-de-rosa e z é azul, então x é mais parecido com

y do que com z.

Arthur Pap (1959) argumenta que podemos ter casos em que uma paráfrase (2*) será

falsa, dependendo dos valores que se dá a x, y e z, apesar da frase original (2) ser verdadeira, o

que é uma consequência indesejável. Isso porque, se uma paráfrase é adequada, ela deveria

ser verdadeira nas mesmas circunstâncias em que a frase original é verdadeira. O problema

com (2*) é que, por exemplo, se tomarmos como valor de x um carro particular, de y uma flor

particular e de z outro carro particular, vemos claramente que neste contexto (2*) será falsa: x

e z se parecem mais do que x e y. Entretanto, (2) permanece verdadeira nesse mesmo contexto.

Uma alternativa aqui seria dizer que x é mais parecido a  y do que a  z em relação às

suas  cores.  Isso  tornaria  a  paráfrase  verdadeira,  mas  contrariaria  o  espírito  nominalista

motivador de tais paráfrases. Fazer referência a cores (a certas propriedades dos indivíduos) é

contrariar a motivação do nominalista que gostaria de falar apenas de indivíduos e não de

qualidades de indivíduos. Com exceção à teoria dos tropos que é nominalista, mas não recusa

que  haja  atributos,  recusa  apenas  que  os  atributos  sejam  universais.  Nesse  contexto,  o

nominalismo  dos  tropos  parece  a  teoria  nominalista  mais  adequada  para  lidar  com esse

problema sobre as paráfrases de (2).

Outro tipo de argumento realista que podemos destacar aqui são os argumentos a favor

de universais baseados em reflexões sobre as leis da natureza. Notemos que nesse caso não

teremos  um  argumento  semântico  a  favor  de  universais.  O  argumento  é  o  seguinte.

Consideremos  a  noção  de  leis  da  natureza.  Temos  uma  intuição  de  que  essas  leis  são
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necessárias, mais especificamente, fisicamente necessárias.  Mas se nossa ontologia admitir

apenas indivíduos (particulares), fica difícil explicar como os indivíduos e as regularidades às

quais estão submetidos podem fundamentar as leis da natureza. Essas leis são pensadas como

necessárias, enquanto os indivíduos são seres contingentes. Alguns filósofos argumentam que

falar apenas das regularidades entre os indivíduos5 não é suficiente para explicar a noção de

leis da natureza. Os universais seriam capazes de mostrar que o comportamento regular dos

indivíduos  é  fundamentado  por  uma  relação  nômica  entre  universais,  que  serviria  para

distinguirmos as regularidades que são leis da natureza daquelas que não o são.

Um exemplo de como essa ideia funciona é o seguinte: o que faz com que seja uma lei

fisicamente necessária a de que o sal se dissolve em água não é o fato de porções de sal terem

sido sempre dissolvidas quando colocadas em água (isso em certas condições), mas sim o fato

de o universal  sal  e  o  universal  água estarem numa dada relação necessária  que persiste

mesmo que acabemos com as porções de sal e de água do nosso mundo.

Os teóricos que defendem essa análise das leis da natureza em termos de universais

são Tooley (1977, 1987) e Fales (1990), defendendo teorias platônicas, e Armstrong (1983)

defendendo uma teoria aristotélica. Em ambos os casos se recorre a universais para explicar a

necessidade de leis da natureza.

2.3.2.4   Alguns problemas para o realismo dos universais

Há  muitos  argumentos  que  procuram  mostrar  que  o  realismo  é  uma  posição

incoerente.  Alguns  buscam  mostrar  que  alternativas  nominalistas  são  viáveis  e

ontologicamente mais econômicas, enquanto outros procuram mostrar que algumas noções

pressupostas pelo realismo dos universais são em si mesmas incoerentes. Uma das noções

realistas que alguns filósofos pensam ser incoerente é a relação de instanciação postulada pelo

realista aristotélico, e a relação de exemplificação postulada pelo realista platônico. Ambas as

relações  servem como  uma  relação  ontológica  que  se  dá  entre  particulares  e  universais.

Falemos da instanciação, mas mantendo em mente que esses problemas podem também ser

levantados em relação à exemplificação.

Um dos problemas levantados contra a noção de instanciação pode ser encontrado no

diálogo  Parmênides de Platão (131E–132B).  Nesse diálogo Platão trata  de sua teoria  das

ideias especificamente. Segundo essa teoria, quando temos objetos brancos isso quer dizer

5O filósofos humianos defendem uma teoria regularista da causalidade e das leis da natureza.
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que eles instanciam (ou participam, ou exemplificam) um mesmo universal, que é a brancura.

O problema aqui é que para explicar o fato de que há certos objetos que são brancos, dizemos

que eles instanciam a brancura. Ao fazermos isso, estaríamos postulando outro universal, que

é a instanciação da brancura. Assim, precisaríamos explicar esse novo caso de universal, a

instanciação da brancura, e sua relação com os demais objetos, postulando um novo caso de

universal:  a  instanciação  da  instanciação  da  brancura.  Assim  temos  aqui  uma  regressão

infinita: a cada explicação, precisamos postular um novo caso de universal.

Se esta regressão é cabal contra o realismo dos universais, isso é um ponto em disputa

entre realistas e nominalistas. Os realistas procuram articular de alguma maneira a ideia de

que  a  regressão  não  é  viciosa,  ou  que  ela  pode  de  alguma  maneira  ser  barrada.  Os

nominalistas, por outro lado, pensam que esse tipo de regressão mostra que o realismo dos

universais  é uma posição incoerente,  e toma esse resultado como um dos motivos para o

desenvolvimento de teorias nominalistas. Essas teorias serão abordadas na próxima seção.

Outra regressão que levanta  também um embate entre  realistas  e  nominalistas  é  a

regressão de Bradley (1893, 27-8). Essa regressão pode ser colocada diretamente em termos

da relação de instanciação. A instanciação, como visto, é a relação que há entre particulares e

universais. Dessa forma, um indivíduo a instancia a propriedade de ser F. Mas a instanciação

é  uma  relação  e,  segundo  uma  teoria  realista,  as  relações  são  universais,  segue-se  que

precisaremos  de  uma  relação  de  instanciação  de  ordem  superior  para  assegurar  que  as

entidades a e F estejam na relação de instanciação. Chamemos essa relação de instanciação de

ordem superior de “instanciação*”.  Entretanto,  a  instanciação* também é uma relação e,

portanto, um universal. De modo que precisamos postular outra relação que assegure que a, F

e a relação de instanciação estejam na relação de instanciação*. Chamemos essa nova relação

de instanciação**. E novamente,  temos que a instanciação** é uma relação universal,  de

modo que uma regressão infinita foi gerada. O problema aqui é que parece que nunca temos

uma explicação completa do fato original.

Para evitar esse tipo de problema alguns realistas procuram tomar a instanciação como

uma relação formal. O que isso quer dizer? Grosso modo, que ela é uma relação primitiva,

não analisável6. A ideia é a de que a instanciação não precisa ser tomada como aplicando a si

mesma. Ela é diferente das relações comuns como as de estar ao norte de, ou de ser mestre

de, etc. Essas relações ligam-se aos seus relatas por meio da relação de instanciação. Contudo,

a própria relação de instanciação não precisa de algo que a ligue aos seus relatas, que são os

6 Por exemplo, Lowe (2005) procura agumentar nesse sentido.
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particulares e os universais. Podemos fazer uma analogia com a cola: ao usar uma cola para

colar dois objetos, não precisamos agora de uma cola da cola, para colá-la aos aos respectivos

objetos. É argumentável ainda que as teorias nominalistas admitem também algum tipo de

relação formal, cuja análise pode levá-los a algum tipo de problema de regressão viciosa. Em

geral  as  teorias  ontológicas  precisam admitir  relações  formais.  Por  exemplo,  quando um

nominalista da semelhança admite tal noção  em sua teoria, ele não poderá admitir que tal

noção seja capaz de ser analisada em termos dela mesma, com pena de gerar uma regressão

análoga às geradas a partir da relação de instanciação.

2.3.3   Nominalismo

Primeiramente,  vale  lembrar  aqui  que  o termo “nominalismo” é utilizado em dois

sentidos  diferentes,  mas que estão de alguma forma relacionados.  Por um lado,  podemos

entender o nominalismo como uma posição contra a existência de entidades universais. Por

outro lado, podemos entender o nominalismo como a recusa de que há entidades abstratas. O

que nos interessa aqui é o nominalismo no primeiro sentido, que é a posição segundo a qual

não há universais.

Os nominalistas sobre universais pensam, em geral, que há algum tipo de problema

com a posição realista em admitir universais (por exemplo, a regressão de Bradley pode ser

usada  para  sustentar  isso).  Assim,  propõem  teorias  que  procuram  recusar  que  existem

entidades universais. Mas o que os nominalistas podem dizer sobre entidades nomeadamente

universais como propriedades e relações (e presumivelmente, proposições, mundos possíveis,

etc.)?  Por  um lado,  um nominalista  pode negar  que  que  existam tais  entidades,  ou  pode

admiti-las negando, porém, que essas entidades sejam universais, ou que devem ser analisadas

em termos de universais. Vejamos alguns tipos de teorias nominalistas e que tipo de entidades

essas teorias admitem. A minha preocupação aqui não é com a análise exaustiva das teorias,

mas procurar determinar os tipos de entidades essas teorias admitem.

2.3.3.1   O nominalismo mereológico

O  nominalismo  mereológico  é  a  teoria  segundo  a  qual  só  existem  indivíduos  e

agregados de indivíduos.  Assim, quando vamos falar da propriedade de ser,  por exemplo,

vermelho, estamos falando do agregado de coisas que são vermelhas. Um agregado de coisas
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é um particular e também uma entidade concreta no sentido espaciotemporal. Dessa forma,

essa parece uma teoria nominalista extrema, que nega tanto a existência de universais, quanto

a existência de entidades abstratas.  Essa teoria vai enfrentar problemas bastante graves com

relação a  certos  tipos  de propriedades.  Por  exemplo,  a  propriedade de  ser  redondo.  Se o

nominalismo mereológico está correto, essa propriedade deve ser entendida como o agregado

de coisas redondas. Porém, nem todas as partes do agregado de coisas redondas é redonda, e

nem a soma das partes é necessariamente redonda. De modo que essa teoria enfrentará graves

problemas  para  solucionar  esse  ponto.  Essa  teoria  não  tem  defensores  historicamente

consagrados, mas é mencionada por Bochenski (1956, p. 47).

2.3.3.2   O nominalismo das classes

O  nominalismo  das  classes  é  uma  teoria  que  em  certa  medida  se  assemelha  ao

nominalismo mereológico, mas me parece que goza de mais plausibilidade, isso às custas de

admitir  certas  entidades  abstratas:  os  conjuntos.  O  nominalismo  das  classes  mais  bem

desenvolvido é a teoria defendida por Lewis (1983, 1986). Essa teoria foi desenvolvida para

sanar alguns problemas do nominalismo das classes que podemos chamar de “ingênuo”. Esse

tipo de teoria admite indivíduos e conjuntos de indivíduos. Desse modo, a propriedade de ser

vermelho será tomada como o conjunto de coisas vermelhas.

Essa  teoria  ingênua  esbarra  no  problema  em  relação  a  entidades  coextensionais.

Suponha que seja verdade que todas as criaturas que têm rim também são criaturas que têm

coração. Neste caso, dado que a identidade dos conjuntos é dada pelas suas extensões, isto é,

mesmas extensões, mesmos conjuntos, o conjunto de coisas que têm rim é o mesmo que o

conjunto de coisas que têm coração. A solução de Lewis para isso é postular mundos possíveis

com a mesma natureza do mundo atual, o que mantém o espírito nominalista e resolve alguns

problemas.  Os  constituintes  dos  diversos  mundos  possíveis  são  muito  semelhantes  aos

constituintes do mundo atual:  são concretos, por exemplo.  Assim, Lewis (1986, pp.  50-1)

supõe que os conjuntos são compostos, não apenas de indivíduos do mundo atual, mas de

indivíduos  espalhados  pelos  diversos  mundos  possíveis.  Quando  falamos  do  conjunto  de

coisas que têm rim, estamos falando de coisas que são atuais e possíveis. Do mesmo modo

quando falamos no conjunto de coisas que têm coração. Dado que, presumivelmente, é um

fato contingente (é verdade no mundo atual, mas não em todos os mundos possíveis) o de que

coisas que têm rim têm coração, em alguns mundos teremos coisas que têm rim, mas não
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coração (e vice-versa). De modo que os conjuntos de coisas que têm rim e o conjunto de

coisas que têm coração diferem.

A partir dessa ideia Lewis propõe uma semântica para predicados: a extensão desses

predicados corresponde ao conjunto de coisas atuais e possíveis, por exemplo, o predicado

“ser um burro falante” corresponde ao conjunto de burros falantes, cujos membros estão em

alguns mundos possíveis não atuais. O problema se levanta também para a teoria proposta por

Lewis, se admitimos a existência de propriedades necessariamente coextensivas, propriedades

que são, presumivelmente, diferentes, mas que têm as mesmas extensões em todos os mundos

possíveis (e.g. ser triangular e ser trilateral). Entretanto Lewis procura também solucionar esse

problema, mas não entrarei aqui em detalhes. O importante aqui é notar o tipo de entidade que

é  postulada  pelo  nominalismo  das  classes  para  evitar  o  compromisso  com  universais:

conjuntos de indivíduos.

2.3.3.3   O nominalismo da semelhança

O nominalismo da semelhança é uma teoria que admite a existência de indivíduos e

uma relação objetiva de semelhança entre indivíduos. Sendo assim, os fenômenos que um

realista  procura tratar em termos de universais, um nominalista da semelhança acredita que

pode tratá-los apenas falando de indivíduos e da semelhança entre eles. Por exemplo, no caso

do problema do um sobre muitos, a solução proposta é a de que quando temos dois indivíduos

que são vermelhos, a explicação disso é que esses dois indivíduos se assemelham a coisas

vermelhas.  A semelhança  tem que admitir  diferentes  graus  de similaridade:  por  exemplo,

coisas vermelhas se assemelham em alguma medida a coisas de cor laranja.  A relação de

semelhança  será  tomada  como  uma  relação  fundamental  e  primitiva.  Essa  teoria  terá

problemas  com  propriedades  coextensivas,  o  que  pode  ser  solucionado  aderindo  a  um

realismo  modal  a  la David  Lewis  (1986),  falando  da  semelhança  em diferentes  mundos

possíveis. Um proeminente defensor de uma teoria nominalista da semelhança é Rodriguez-

Pereyra (2002).

2.3.3.4   O nominalismo dos tropos

Diferentemente das outras teorias nominalistas até aqui tratadas, o nominalismo dos

tropos admite a existência de atributos, mas toma-os não como universais, mas particulares.
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Assim, se considerarmos uma bola vermelha particular, essa bola terá certa cor, certa forma,

peso, etc. Mas todas essas propriedades são entendidas como uma ocorrência singular, aquela

cor está apenas naquela bola e em nada mais; aquela forma também, assim como as demais

propriedades da bola. A ideia desse tipo de teoria é a de que atributos podem ser exatamente

idênticos, mas serem distintos: o tropo vermelho daquela bola pode ser exatamente idêntico

ao tropo de vermelho de outro objeto qualquer, e ser distinto do tropo de vermelho desse outro

objeto. O fato de haver dois tropos de vermelho, por exemplo, é tomado como primitivo. Uma

teoria dos tropos pode falar da semelhança entre tropos ou de classes de tropos, para poder

tratar de certos problemas (e.g. predicação).

A teoria dos tropos tem muitos adeptos, entre os filósofos mais recentes que defendem

teorias  desse tipo estão G.F. Stout  (1921, 1923),  D.C. Williams (1953) e  Keith Campbell

(1990). O termo “Tropo” é uma terminologia adotada por D.C. Williams. Entretanto essas

entidades  receberam diversas  denominações  na  literatura:  “acidentes  primeiros”,  “casos”,

“particulares abstratos”, entre outros. Prefiro usar “tropos” na medida em que acredito ser o

termo mais difundido na discussão contemporânea para designar esse tipo de entidade.

Os tropos, supostamente, podem explicar todos os fenômenos que o realista procura

explicar em termos de universais sem, no entanto, se comprometer com entidades universais.

Por exemplo, podemos ter uma explicação da causalidade em termos de tropos.  Além de

podermos dar alguma análise conceitual à ideia de que indivíduos têm um mesmo atributo.

Um teórico dos tropos em geral terá  duas vias para lidar com o problema. Isso pode ser

analisado em termos da semelhança entre tropos, ou em termos da noção de conjuntos de

tropos.  Em termos  da  semelhança  de  tropos,  quando  dizemos  pré-teoricamente  que  dois

indivíduos  têm  o  mesmo  atributo,  queremos  dizer  que  possuem  tropos  exatamente

semelhantes. Enquanto em termos da noção de conjunto de tropos, dizemos que os atributos

daqueles indivíduos pertencem ao mesmo conjunto. Esses teóricos terão problema com tropos

não atuais, de modo que, em ambos os casos, poderão ter que assumir um realismo modal.

2.3.4   Conclusão

Por medida de conclusão desse tópico, podemos selecionar aqui os tipos de entidades

que  são  requeridas  para  uma  solução  ao  problema  dos  universais.  Os  filósofos  realistas

acreditam  que  precisamos  postular  entidades  universais  para  solucionar  os  problemas

envolvidos (direta ou indiretamente) com o problema dos universais. Esses universais são
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propriedades e relações exibidos pelos indivíduos ou particulares concretos. Não temos uma

concepção única sobre entidades universais, mas precisamos admitir pelo menos dois tipos

bem gerais de universais postulados pelas teorias, os universais platônicos e os aristotélicos.

Os filósofos nominalistas, por outro lado, acreditam que podem tratar de alguma forma do

problema dos universais  e  demais  tópicos sem postular  entidades universais,  mas falando

apenas em indivíduos e outros tipos de entidades particulares como agregados de indivíduos,

ou conjunto de indivíduos, ou semelhança entre indivíduos, ou ainda, atributos particulares

(tropos).

Penso que essas entidades aqui  mencionadas constituem os tipos  de entidades  que

temos que levar em conta quando estivermos propondo uma caracterização das noções de

particulares e universais. O tom introdutório desse tópico pode incomodar um leitor que já

conheça  as  teorias  aqui  tratadas.  Mas  acredito  que  o  tópico  é  necessário  aqui  para  os

propósitos  dessa  tese,  no  sentido  em  que  é  necessário  selecionar  o  tipo  de  coisa  que

tipicamente chamamos de “particulares” ou “universais”.

2.4      O problema dos particulares

2.4.1   Introdução

O chamado “problema dos particulares” pode ser colocado do seguinte modo: o que

são os indivíduos (particulares concretos)? Eles são entidades fundamentais ou são redutíveis

a entidades mais fundamentais? O modo como vamos abordar o problema sobre os indivíduos

depende  de  nossa  concepção  sobre  a  natureza  dos  atributos:  se  admitimos  ou  não  tais

entidades  como  fundamentais,  se  temos  uma  concepção  realista  ou  nominalista  dessas

entidades, etc. Se por um lado somos nominalistas em relação aos universais e antirrealistas

em relação aos atributos (atributos não são entidades sui generis), teremos a tendência a tratar

os indivíduos como entidades primitivas, não analisáveis em termos de entidades mais básicas

ou fundamentais. Algum tratamento pode ser dado aos indivíduos complexos, por exemplo, a

mereologia tenta explicar a relação entre a parte e o todo dos agregados de indivíduos.

Porém, se somos realistas em relação aos universais e em relação aos atributos, temos

de alguma forma que tratar da relação entre esses atributos (sejam universais ou tropos) e seus

portadores primários, que são os indivíduos. Contudo, algumas teorias tratam os indivíduos

como analisáveis em termos de entidades mais básicas, enquanto outras teorias tomam os

indivíduos, ou pelo menos um grupo seleto de indivíduos, como entidades fundamentais e
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primitivas.

Além disso,  um tratamento completo dos indivíduos inclui  um tratamento sobre o

modo como eles se comportam no tempo: como podem mudar certas propriedades ao longo

do tempo e ainda permanecer o mesmo indivíduo? Apesar dessa análise ser extremamente

relevante para elucidar a noção de indivíduo não entrarei nesse assunto para não estender

além da conta esse capítulo introdutório. Isso porque essa discussão envolveria um tratamento

da noção de tempo, o que não é o meu objetivo aqui. Portanto, para os propósitos da tese,

trato na sequência apenas do problema sobre a relação entre os indivíduos e seus atributos,

não entrando na discussão sobre como essas entidades se comportam no tempo.

2.4.2   As teorias não redutoras: o nominalismo e a teoria das quatro categorias

As  teorias  nominalistas,  com  exceção  ao  nominalismo  dos  tropos,  não  vêm  os

atributos como entidades fundamentais. Isso faz com que essas teorias forneçam uma resposta

direta e muito simples para o debate sobre a natureza dos indivíduos e da relação dessas

entidades com os seus atributos: existem apenas indivíduos (mais ou menos complexos), e

esses  são tratados como entidades  fundamentais,  primitivas  e  irredutíveis,  não  no sentido

físico, mas no sentido ontológico do termo. Em certo sentido um indivíduo complexo pode ser

analisado em termos de suas partes físicas, mas essas partes são da mesma natureza que o

todo: são concretas, por exemplo. Essas teorias admitem, portanto, apenas uma categoria de

entidades, a categoria dos indivíduos, ou dos particulares concretos.

Além  das  teorias  nominalistas  que  não  reconhecem  atributos  como  entidades

fundamentais, temos a teoria da substância, de forte influência aristotélica, que reconhece a

existência  de  entidades  que  compõem uma categoria  fundamental,  que  é  a  categoria  das

substâncias, e também reconhece a existência de atributos de uma forma sui generis. Contudo

toma a relação entre essas entidades como irredutível: as substâncias não são analisáveis em

termos de suas propriedades. Uma teoria nesses moldes é proposta por J. Lowe (2005). Essa

teoria,  em linhas gerais,  foi  exposta  na seção sobre o realismo aristotélico dos universais

(seção 2.3.2.2.). Com essa teoria, Lowe busca tratar de problemas relacionados à causação,

disposições, leis e necessidade das leis da natureza.
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2.4.3   As teorias redutoras: a teoria dos feixes e a teoria dos substratos

Esses dois tipos de teorias procuram reduzir ou analisar os indivíduos em termos de

suas propriedades intrínsecas (teoria dos feixes) ou em termos da inerência de propriedades a

um substrato.  Essas  teorias  podem ser  tanto  realistas  (principalmente  aristotélica)  quanto

nominalistas dos tropos em relação aos atributos. A divergência geral entre esses dois tipos de

teorias é o modo como devemos entender os atributos, se como particulares, como na teoria

dos  tropos,  ou  como  universais,  como  no  realismo  dos  universais.  Essas  duas  teorias

pressupõem  que  há  uma  distinção  entre  os  indivíduos  e  os  seus  atributos,  e  que  essas

entidades pertencem a categorias ontológicas fundamentalmente distintas.

Esses  filósofos  estão  preocupados  com uma análise  dos  indivíduos,  por  exemplo,

pessoas, animais, plantas, objetos materiais inanimados, entre outros. Algumas características

relevantes desses indivíduos são que eles são entidades particulares,  concretas (no sentido

espaciotemporal do termo), contingentes (existem mas poderiam não ter existido), e podem

mudar algumas de suas características ao longo do tempo.

A análise dos indivíduos propostas pela teoria dos feixes e pela teoria dos substratos

procura, então, identificar os itens mais básicos a partir dos quais a análise será feita. Um

caminho  natural  para  a  análise  dos  indivíduos  é,  primeiramente,  identificar  esses  itens,

posteriormente procurar  estabelecer  as relações que há entre  esses itens mais  básicos que

compõem os indivíduos e os próprios indivíduos. Ambos os tipos de teorias admitem que os

atributos (ou alguma concepção específica de atributos) devem contar como esses itens mais

básicos. Mas o desacordo entre as teorias é justamente sobre se apenas os atributos devem

contar como itens mais básicos, ou se temos que incluir também alguma outra categoria de

entidades.

A teoria  dos  substratos  é  aquela,  segundo  a  qual,  além dos  atributos,  temos  que

postular algo que seja o receptáculo, ou portador, ou sujeito desses atributos. Essas entidades

são muitas vezes chamadas de “substratos nus”. São nus na medida em que são pensados

como não possuindo atributos: é uma entidade que funciona como portadora dos atributos

associados a um determinado indivíduo, mas não tem ela mesma quaisquer atributos. Assim

teremos uma ontologia na qual há dois tipos de entidades básicas, uma ontologia das duas

categorias. Defensores de uma teoria realista são Russell (1911) e Armstrong (1978, 1989,

1997). Uma versão nominalista dessa teoria, isto é, com atributos pensados como particulares,

encontramos em J.  Locke (1690, ed. 1975, II.xxiii.2, II.xxiii.6). Esse tipo de teoria é uma
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teoria ontológica com duas categorias de entidades básicas: substratos e atributos.

Já os filósofos que endossam uma teoria dos feixes parecem não estar satisfeitos com

os substratos nus. Talvez devido aos problemas epistêmicos que se levantam em relação a tais

entidades. Por exemplo, podemos nos perguntar, como é possível conhecer uma entidade que

não tem qualquer atributo? Evitando esse tipo de problema, os filósofos dos feixes procuram

analisar os indivíduos em termos apenas dos atributos que eles manifestam. A metáfora usada

para dizer como estão esses atributos em relação ao indivíduo dos quais são atributos é a ideia

de feixe. Diz-se que um indivíduo é analisável em termos de um feixe de atributos. A única

categoria de  entidades fundamentais  postuladas por esse tipo de teoria  serão os atributos.

Nesse caso, os indivíduos são completamente analisáveis em termos de seus atributos. Essa é,

portanto, uma teoria ontológica que postula apenas uma categoria de entidades fundamentais.

O modo como esses atributos estão nos feixes é explicado a partir de uma relação

especial entre esses atributos que compõem os feixes. Essa relação foi designada de diversas

maneiras, por exemplo, “compresença”, “combinação”, “consubstanciação”, etc. Essa relação

é tomada como ontologicamente primitiva. Apesar disso, pode-se pensá-la como uma relação

de ocorrência conjunta, ou de estar conjuntamente localizados, que os atributos estão entre si

nos feixes.

Se os atributos nos feixes são pensados como universais, os teóricos dos feixes terão

problemas com a individuação desses feixes. A princípio, não temos critérios para distinguir

dois feixes compostos pelos mesmos universais. O fato desses feixes estarem, por exemplo,

em diferentes relações espaciotemporais não parece suficiente para distinguir um do outro,

dado que o mesmo que ocorre com os universais ocorrerá com os feixes que são uma espécie

de conjunção de universais. Não é o fato de um universal estar instanciado em um lugar e

outro universal estar em outro lugar que os torna diferentes, mas alguns universais podem

ocupar  o  mesmo  lugar  que  outros  universais,  e  pode  ter  instâncias  diferentes  e

espaciotemporalmente desconectas, sem que o próprio universal deixe de ser o mesmo em

ambas as instâncias.

Teorias nesses moldes com atributos pensados como universais foram defendidas por

filósofos como Russell (1940), Ayer (1954) e Hochberg (1964). Já teorias dos feixes pensadas

de forma nominalista, em termos de atributos particulares, foi defendida por D. Hume (1739,

ed. 1978, livro I, part I, seção vi), D.C. Williams (1953) e K. Campbell (1990).
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3   Conclusão

Uma primeira  conclusão  relevante  a  se  chegar  nesse  capítulo  é  sobre  os  tipos  de

entidades  que  geralmente  estão  em  jogo  quando  falamos  de  particulares  e  universais.

Primeiramente,  gostaria  de  destacar  os  indivíduos  como  entidades  paradigmaticamente

particulares  (e  concretos).  Tenho falado  aqui  de  indivíduos  ou  particulares  concretos.  As

teorias que tomam esses indivíduos como entidades fundamentais podem ser mais restritivas

quanto aos indivíduos que são genuinamente fundamentais e aqueles que não são; o que é o

caso em uma teoria aristotélica da substância, ou em uma teoria atomista, segundo a qual,

apenas as entidades mais básicas que compõem a realidade física são fundamentais. Ou essas

teorias  podem  ser  pouco  restritivas,  tomando  como  indivíduos  qualquer  recorte

espaciotemporal  que podemos  fazer,  o  que parece  o caso nas  teorias  nominalistas.  Nesse

último caso, não há qualquer prioridade entre um indivíduo e outros indivíduos, há talvez

indivíduos mais complexos do que outros.

Acredito que podemos fazer aqui uma distinção entre indivíduos substanciais e não

substanciais. Aqueles que serão tomados como substanciais dependerá do alcance da teoria

em causa:  por  exemplo,  para  um atomista,  substanciais  serão  apenas  um seleto grupo de

indivíduos, o grupo de partículas físicas fundamentais; todo o resto formado a partir dessas

partículas são indivíduos não substanciais. Enquanto que para um aristotélico, pode-se incluir

entre os indivíduos substanciais  também as espécies biológicas (e presumivelmente várias

outras categorias de entidades). Em teorias como o nominalismo de classes, semelhança ou

mereológico, parece não haver uma distinção entre indivíduos substanciais e não substanciais,

de modo que todo recorte espaciotemporal será um indivíduo genuíno.

Uma caracterização das noções de particulares e universais que pretende dar conta das

entidades  postuladas  pelas  diferentes  teorias  tem  que  fazer  a  opção  de  considerar  uma

concepção menos restritiva sobre os indivíduos. Assim, a minha proposta é considerar todo e

qualquer recorte espaciotemporal como um indivíduo, ou um particular concreto genuíno. Se

esses indivíduos considerados são substanciais ou não é matéria para discussões ontológicas

posteriores.

Nesse sentido, todo indivíduo é tomado primitivamente como um particular. Mas a

noção de particular parece mais ampla do que a noção de indivíduo: há entidades que são

postuladas que são tomadas como particulares, mas que não são recortes espaciotemporais

propriamente ditos. Os tropos fornecem o exemplo de entidades que são particulares, mas não
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são exatamente recortes espaciotemporais e, portanto, não são indivíduos naquele sentido.

Já em relação aos universais, essa noção se mostra mais restritiva no debate: aplica-se

primordialmente  a  um certo  tipo  de  entidade,  que  são  os  atributos.  Mas  apesar  de  todo

universal  ser  um atributo,  não  é  o  caso  que  todo  atributo  seja  um universal.  Os  tropos

fornecem um exemplo de atributos que não são universais.

Assim, uma caracterização da noção de particulares e universais tem que levar em

consideração esses  pormenores  quanto aos  tipos  de entidade que devem ser  consideradas

como exemplos paradigmáticos tanto de particulares quanto de universais.

Há outros tipos de entidades que podem ser chamadas “particulares” e “universais” de

acordo com o tipo de tratamento damos a essas entidades. Por exemplo, os mundos possíveis

pensados como David Lewis (1986) são particulares concretos, compostos de entidades que

são  particulares  e  concretas;  entretanto,  se  pensamos  os  mundos  possíveis  como  Forrest

(1986), que trata os mundos possíveis como uma espécie de propriedade, temos a tendência a

tratar  os  mundos  possíveis,  pelo  menos os  não atuais,  como universais  não  instanciados.

Parece  que esse  também é o caso  para  os  números:  se  temos uma concepção de que  os

números são propriedades de conjuntos (a cardinalidade dos conjuntos), então os números são

universais7. Mas se entendemos os números como determinados conjuntos8, os números serão

particulares.

 Outras  entidades  às  quais  não  me  referi  aqui  são  patentemente  particulares:  por

exemplo os eventos. Se temos ou não uma visão redutivista dos eventos (são eles redutíveis

ou  não  a  entidades  mais  básicas),  parece  que  o  resultado  é  o  mesmo  quanto  à  sua

particularidade:  redutíveis  ou  não,  eles  devem  ser  considerados  entidades  particulares.

Acredito que os eventos podem ser vistos como recortes espaciotemporais um pouco mais

complexos do que os recortes dos indivíduos; é um recorte que envolve um momento do

tempo, uma localização, indivíduos e algum tipo de relação entre indivíduos.

As proposições,  em uma concepção realista,  podem ser pensadas como universais.

Nesse caso, temos que entende a relação entre as frases e as proposições como uma relação de

exemplificação (ou instanciação,  ou participação). Mas em uma concepção nominalista, as

proposições serão reduzidas a algum item que seja aceitável dentro de uma teoria nominalista,

ou seja, a algum item particular.

7 Por exemplo a definição de números de Maddy (1981).
8 Por exemplo a definição de número de Zermelo (1908, Apud. Enciclopédia de Termos Lógicos-Filosóficos, 
2006).
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Capítulo 2: A distinção fundamental entre particulares e universais

1   Introdução

Neste capítulo, o meu objetivo é discutir a ideia de que particulares e universais se

distinguem  fundamentalmente.  Além  disso,  gostaria  de  esclarecer  em  que  medida  essa

discussão é relevante para a caracterização de entidades particulares e universais, que será

proposta no próximo capítulo.  Acredito basicamente que,  apesar da distinção fundamental

entre  entidades  particulares  e  universais  ser  algo  que  apenas  alguns  tipos  de  teorias

ontológicas vão requerer (teorias que postulam particulares e universais), a própria discussão

pode ser iluminante para uma definição/caracterização das noções de particulares e universais.

O guia dessa discussão serão os argumentos de Ramsey (1925) e MacBride (1998, 2005)

contra a possibilidade de se traçar uma distinção fundamental entre entidades particulares e

universais.  O caminho  a  ser  seguido  será  inicialmente  considerar  a  discussão  de  Russell

(1911)  e  Ramsey  (1925).  Na  sequência,  procurarei  discutir  alguns  dos  argumentos  de

MacBride contra as tentativas de distinção entre particulares e universais. A conclusão a que

procuro chegar é a de que, nos termos da discussão empreendida por MacBride, as distinções

analisadas não conseguem estabelecer uma distinção fundamental entre entidades particulares

e universais. Mas acredito que outras conclusões relevantes podem ser tiradas. Entre elas a

ideia de que há duas questões distintas que parecem colapsar quando estamos tratando dos

argumentos  discutidos  por  MacBride.  As questões  são (1)  a  de  definir  ou  caracterizar  as

noções  de  particulares  e  universais  e  (2)  a  de  distinguir  fundamentalmente  entidades

particulares e universais.

1.1   O  que  podemos  entender  por  uma  distinção  fundamental  entre  entidades

particulares e universais?

O que queremos dizer exatamente quando dizemos que há uma distinção fundamental

entre entidades particulares e universais? É plausível interpretar a ideia de que as entidades

particulares e universais distinguem fundamentalmente, como a ideia de que tais entidades se

distinguem necessária, exclusiva e exaustivamente. A distinção é exclusiva na medida em que

as  entidades  são  particulares  ou  universais,  mas  não as  duas  coisas  ao  mesmo tempo.  A

distinção é  necessária  na medida  em que ela  abarca  toda  situação possível:  em todos os



44

mundos possíveis temos a distinção entre particulares e universais. E por fim, a distinção é

exaustiva na medida em que todas e quaisquer entidades estão sujeitas à distinção.

MacBride coloca de uma maneira esclarecedora a posição de quem acredita que se

pode traçar uma distinção fundamental entre entidades particulares e universais:

Há dois tipos básicos de entidades com os quais a metafísica
está preocupada, os Xs e os Ys. A diferença entre os Xs e os Ys é
tão profunda que nada pode ser um X e um Y. A diferença entre
os Xs e os Ys é tão fundamental que não há mundos possíveis
nos quais Xs e Ys falham em ser as entidades mais básicas que
há (2005, p. 565).

E continua:

(…) se há particulares e universais,  eles têm de ser de tipos
completamente  diferentes  e,  consequentemente,  a  distinção
entre eles tem de ser necessária e exclusiva9 (2005, p. 565).

Adiciono aqui que a distinção tem que ser exaustiva, o que acredito que MacBride tem

implicitamente em mente. Assim, parece que a posição de quem acredita que há uma distinção

fundamental  entre  entidades  particulares  e  universais  pressupõe  que  há  certas  entidades

particulares e universais, e essas duas categorias de entidades dividem a realidade de uma

maneira fundamental. Porém, temos diferentes vias de se argumentar a favor da existência de

universais e diferentes vias de se restringir os tipos de universais e particulares que vamos

admitir  em  nossa  ontologia,  como  vimos  no  capítulo  anterior.  Não  serão  quaisquer

particulares e universais que existem e são fundamentais, mas uma classe relativamente seleta

de entidades, dependendo do preço que estamos dispostos a pagar em aceitar um ou outro tipo

de particular  ou universal.  Não parece  fazer  sentido  dizer  que a  realidade  é  dividida  em

entidades particulares e universais e não perguntar sobre quais são os particulares e universais

que  existem de  fato.  Por  exemplo,  se  acreditamos  que  os  universais  são  aquilo  que  os

predicados  expressam,  temos  pelo  menos  uma  expressão  predicativa  que  não  pode

corresponder a um universal, que é a expressão “não instancia a si mesmo”. Não podemos

admitir  a  propriedade  de  não  instanciar  a  si  mesmo  com pena  de  gerar  uma  versão  do

paradoxo  de  Russell.  Portanto,  alguma  restrição  deve  ser  admitida  quando  estamos

estabelecendo uma ontologia de particulares e universais e buscando determinar que esses

dois tipos de entidades traçam uma distinção fundamental na realidade atual e possível.

9 Tradução do autor.
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Parece,  portanto,  que  para  termos  uma  distinção  ontológica  fundamental  entre

particulares e universais, temos que ter uma ontologia que admita, por um lado, pelo menos

uma  categoria  de  entidades  universais  e,  por  outro  lado,  pelo  menos  uma  categoria  de

entidades particulares. Se admitimos uma teoria nominalista com relação aos universais, ou

uma teoria dos feixes (seja de universais ou de tropos) em relação aos particulares, não faz

sentido  queremos  estabelecer  uma  distinção  fundamental  entre  dois  tipos  de  entidade,

particulares e universais; uma vez que tais teorias admitem apenas uma categoria de entidades

fundamentais, particulares ou universais, mas não particulares e universais. As teorias que

requerem uma  distinção  fundamental  são  aquelas  que  querem postular  as  categorias  dos

particulares e dos universais conjuntamente, mas não exclusivamente.

Por outro lado, parece que podemos ter uma definição, ou caracterização, das noções

de particulares e universais que não pressupõe que haja entidades particulares e universais e

que  essas  entidades  distinguem fundamentalmente.  Essa  definição/caracterização deve  ser

capaz de distinguir as noções de particulares e universais sem, no entanto, pressupor que há

uma distinção fundamental entre  entidades particulares e universais. A distinção das noções

de particulares e universais é diferente da distinção entre entidades particulares e universais. A

primeira pressupõe apenas as noções de particulares e universais, mas a segunda tem que

pressupor a existência de algum tipo de entidades particulares e universais.  

Pelo  menos  no  debate  contemporâneo,  a  ideia  de  que  as  entidades  particulares  e

universais distinguem fundamentalmente se origina no artigo de Bertrand Russell  “On the

relation of particulars and universals” (1911). Frank Ramsey critica a distinção proposta por

Russell  no artigo “Universals” (1925).  Neste artigo,  Ramsey procura argumentar contra  a

possibilidade da distinção e, em particular, contra a distinção proposta por Russell.

Por  outro lado,  MacBride (1998, 2005) busca fazer  uma discussão sistemática das

diversas maneiras pelas quais podemos querer estabelecer uma distinção fundamental entre

entidades  particulares  e  universais.  Ele  tem uma  posição  cética  sobre  a  possibilidade  da

distinção. Para mostrar isso, MacBride avalia algumas alternativas de se traçar tal distinção.

Essas  alternativas  são:  (1)  a  distinção  aristotélica,  baseada  nos  diferentes  modos  como

particulares e universais se relacionam com o espaço e o tempo; (2) a distinção segundo os

padrões  numéricos  da  instanciação,  baseada  nos  diferentes  modos  como  particulares  e

universais ocorrem nos fatos; (3) a distinção a partir da relação assimétrica de exemplificação,

baseada na ideia de que os particulares exemplificam os universais, ou dito de outro modo,  os

universais são exemplificados pelos particulares; e (4) a distinção fregiana, segundo a qual os
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particulares são entidades saturadas ou completas, e os universais são entidades insaturadas ou

incompletas.

Ademais,  procurarei  discutir  essas  alternativas  de  distinção  entre  particulares  e

universais e as objeções levantadas por MacBride a cada uma delas. Pretendo também tecer

algumas considerações que serão importantes nessa tese com relação ao tópico central que é a

caracterização das noções de particulares e universais. Antes disso, é preciso falar de alguns

pressupostos da investigação de MacBride, a fim de entendermos o que está em causa em sua

discussão.

MacBride (1998, pp. 205-6) afirma que os conceitos de particulares e universais são

introduzidos no discurso filosófico a partir de exemplos paradigmáticos, tanto de particulares

quanto de universais. Os exemplos paradigmáticos de particulares que MacBride estabelece

são as pessoas, os objetos físicos e os eventos. Já os exemplos paradigmáticos de universais

são os atributos como o de ser humano (ser da espécie humana), o atributo de ser triangular e

as relações espaciais. As definições diferentes da distinção entre particulares e universais,

segundo MacBride  (idem,  p.  206),  correspondem a  tentativas  diferentes  de caracterizar  a

distinção que busca ilustrar a diferença que há entre particulares paradigmáticos e universais

paradigmáticos. Assim, determinar se há ou não uma distinção entre particulares e universais

é determinar as consequências que há na admissão de uma ou outra  definição. Em termos

extensionais,  isso quer dizer  que a  distinção deve classificar  adequadamente os exemplos

paradigmáticos de particulares e de universais.

Dada uma definição ou caracterização, teremos, segundo MacBride, três alternativas:

(1) pode ser que nenhuma das definições propostas seja capaz de selecionar os exemplos

corretos, de tal modo que não há uma distinção fundamental entre entidades particulares e

universais;  ou (2) pode ser que apenas uma definição selecione os exemplos corretos,  de

forma  a  determinar  que  há  uma  distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e

universais; ou ainda (3) pode ser que haja uma variedade de definições capazes de selecionar

os exemplos corretamente, em tal caso, também podemos pensar que há uma distinção entre

entidades particulares e universais. MacBride (1998, 2005) procura argumentar a favor de (1):

não há uma definição capaz de selecionar os exemplos corretos, de modo que não há motivos

para supor uma distinção fundamental entre entidades particulares e universais.

Acredito que pode haver um equívoco quanto a essa ideia de MacBride: será mesmo

que precisamos articular uma definição das noções de particulares e universais que seja capaz

de  estabelecer  que  essas  entidades se  distinguem fundamentalmente?  Em primeiro  lugar
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podemos admitir que para distinguir particulares e universais não precisamos exatamente de

uma definição dessas noções; isso se vê na medida em que algumas das distinções que serão

avaliadas não têm a pretensão de ser uma definição das noções de particulares e universais,

mas apenas um modo de distinguir essas entidades, não de definir. A esse modo de distinguir

particulares e universais que não se pretende uma definição explicita dessas noções chamo de

“critério”, em um sentido lato do termo10. Em segundo lugar, uma definição ou caracterização

das noções de particulares e universais não precisa se comprometer com a ideia de que deve

haver uma distinção fundamental entre entidades particulares e universais. Precisa sequer se

comprometer com a ideia de que há entidades particulares ou universais.

Isso  quer  dizer  então  que  questões  relacionadas  à  definição  e  ao  critério  para  a

distinção entre particulares e universais, podem ser tratadas separadamente. Portanto, não é

claro, como parece pensar MacBride, que o que precisamos é uma definição das noções de

particulares  e  universais  que  seja  capaz  de  estabelecer  a  distinção  fundamental  entre

entidades particulares e universais.

Outro problema que pode haver aqui é com relação aos exemplos paradigmáticos de

particulares  e  universais.  Parece  que  temos  que  admitir  de  início  que  há  exemplos

paradigmáticos  de  particulares  e  universais,  os  quais  são  o  ponto  de  partida  dessa

investigação.  Mas  pode  acontecer  desses  exemplos  variarem de  pessoa  para  pessoa:  um

filósofo como Armstrong (1978b), por exemplo, pode não estar de acordo com a ideia de que

a vermelhidão deva ser  tomada como um universal  paradigmático,  enquanto para Russell

(1912),  entidades  como  essas  são  paradigmaticamente  universais.  Em geral,  teorias  com

ideologia naturalista  terão  a  tendência  a  não tomar  entidades  não espaciotemporais  como

paradigmas seja de particulares, seja de universais. Por outro lado, teorias platônicas terão a

tendência em ser mais abundantes; postulam mais universais do que um aristotélico (ou o

naturalista),  por  exemplo.  Com  relação  aos  particulares,  alguns  teóricos  podem  estar

10 O termo “critério” ocorre em uma noção como a de  critério de identidade, nesse caso, quando queremos
estabelecer  um  critério  de  identidade  para  determinada  entidade,  vamos  querer  estabelecer  as  condições
necessárias e suficientes para algo ser a entidade que ela é (por exemplo, as condições necessárias e suficientes
para o conjunto {Sócrates,  Platão, Aristóteles} é que esse conjunto será o mesmo conjunto quando tiver os
mesmos membros, dado que a identidade dos conjuntos é determinada pelos seus membros. Mas meu uso do
termo “critério” aqui nessa tese não tem esse sentido: quando afirmo que uma determinada proposta de distinção
não se pretende uma definição, mas apenas um critério para se distinguir particulares e universais, quero dizer
que essa distinção não está se focando na definição das noções de particulares e universais,  mas na relação
dessas  entidades  com  outras  noções,  o  que  pode  nos  permitir  estabelecer  a  diferença  entre  particulares  e
universais.  Um  exemplo  desses  critérios  é  a  distinção  baseada  nos  diferentes  modos  como  particulares  e
universais se relacionam com o espaço e o tempo, que não parece estar interessada em propor uma definição
propriamente dita das noções de particulares e universais, apesar de querer estabelecer que entidades particulares
e universais se distinguem de acordo com as suas relações espaciotemporais.
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motivados  a  tomar  apenas  as  partículas  físicas  fundamentais  como  particulares

paradigmáticos, outros podem estar interessados em tomar também entidades biológicas como

paradigmas  de  particulares,  e  outras  podem querer  incluir  até  mesmo  os  artefatos  como

particulares paradigmáticos e outros tipos de agregados arbitrariamente construídos. Portanto,

podemos estar de acordo de que uma distinção tem que dar conta de casos paradigmáticos,

mas recusar que os casos paradigmáticos formam uma classe bem determinada de entidades,

aceita por todos que participam do debate em causa. Pelo contrário, os casos paradigmáticos

têm mais a ver com nossas preferências ideológicas ou motivos teóricos.

Entretanto,  não  parece  possível  começarmos  a  investigação  sobre  entidades

particulares  e  universais  e  a  suposta  distinção  fundamental  entre  essas  entidades  sem

partirmos de casos paradigmáticos em algum sentido do termo. Acredito que devemos ter uma

concepção lata de casos paradigmáticos: são as entidades postuladas pelas teorias no debate

ontológico  realismo  X  nominalismo.  Assim,  em alguma  medida  tanto  universais  como  a

vermelhidão  são  paradigmaticamente  universais,  quanto  artefatos  são  paradigmaticamente

particulares. Uma questão posterior é investigar se a vermelhidão é um universal genuíno, ou

se um determinado artefato é um particular genuíno.

Assim, tenho a tendência de estar de acordo com MacBride quanto à ideia de que

temos que partir de casos paradigmáticos. Isso quer dizer que partimos de uma concepção

mínima  de  quais  entidades  seriam particulares  ou  universais.  Se  não  partimos  dos  casos

paradigmáticos, não temos meios para começar a articular uma definição ou caracterização de

particulares e universais, menos ainda uma distinção fundamental entre entidades particulares

e universais. Assim, pressuponho que há casos, tanto de universais, quanto de particulares, no

sentido lato acima.

Além disso,  uma  coisa  que  gostaria  de  notar  aqui  e  que  será  importante  para  o

desenvolvimento  do  próximo  capítulo  dessa  tese,  é  a  ideia  de  que  precisamos  delimitar

adequadamente  o  que  está  em  questão  quando  estamos  tratando  dos  particulares  e  dos

universais.  Precisamos  distinguir  o  problema  de  definir  ou  caracterizar  as  noções de

particulares  e  universais  e  o  problema  de  distinguir entidades  particulares  e  universais

fundamentalmente. Esses problemas talvez possam ser tratados conjuntamente, mas podem

também ser tratados separadamente. Acredito que separá-los é vantajoso para o debate em

torno dos particulares e dos universais.
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2      Russell X Ramsey

2.1   Introdução

Russell  e  Ramsey  discutem  sobre  a  possibilidade  de  distinção  fundamental  entre

entidades particulares e universais. Eles estavam diretamente interessados no tópico sobre a

fundamentação  da  matemática.  Esse  tópico  leva  a  ambos  a  tratar  do  tópico  sobre  os

universais.  De  fato,  parece  haver  um paralelo  entre  algumas  concepções  sobre  entidades

universais e entidades matemáticas. Para vermos esse paralelo, podemos falar aqui de três

posições  em  relação  aos  universais  e  três  posições  sobre  a  natureza  das  entidades

matemáticas.  Com  relação  aos  universais  temos  o  platonismo,  o  conceitualismo  e  o

nominalismo.  Muitos  filósofos  tratam o  platonismo  como  uma  variante  do  realismo  dos

universais e o conceitualismo como uma variante do nominalismo, o que acredito ser bastante

plausível, mas para o proposito aqui vale a pena distinguir as três posições mencionadas. O

platonismo em relação aos universais sustenta a ideia de que há entidades universais e essas

existem de forma independente das nossas mentes e pensamentos. O conceitualismo defende a

ideia de que existem universais em alguma medida, mas eles existem dependentemente de

nossas  mentes  e  pensamentos.  E  por  fim,  temos  o  nominalismo,  segundo o  qual  não  há

universais, há apenas entidades particulares. Há várias formas de nominalismos; a variação se

dá pelo modo como vão tentar  evitar  o  falar  sobre entidades  universais,  como vimos no

capítulo anterior (seção 2.3.3).

Já em relação à fundamentação da matemática temos o platonismo, o intuicionismo e o

formalismo,  que  são  teorias  análogas  às  teorias  dos  universais  platônica,  conceitualista  e

nominalista, respectivamente. O platonismo defende que as entidades matemáticas existem e

são  independentes  de  nossas  mentes  e  pensamentos  O  intuicionismo  defende  que  essas

entidades existem, mas são mentais. E por fim, o formalismo defende que não existem essas

entidades,  mas  elas  são  convenções  úteis.  Assim,  podemos  facilmente  notar  que  essas

posições em relação à natureza das entidades matemáticas são análogas às posições sobre o

problema dos universais acima mencionadas.

Russell defende o platonismo tanto com relação à matemática, como em relação aos

universais (pelo menos, ao tempo em que escreve o artigo de 1911). Ramsey, por outro lado, é

adepto do formalismo e talvez do nominalismo (não é muito claro se ele é um nominalista em

relação aos universais). Sob esse pano de fundo da filosofia da matemática, esses filósofos

discutem a possibilidade de distinguir fundamentalmente entidades particulares e universais.
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2.2   A distinção fundamental entre particulares e universais de Russell

Como já dito, Russell (1911, pp. 1-2) defende que há uma distinção fundamental entre

entidades  particulares  e  universais.  Para  estabelecer  essa  distinção  ele  procura  discutir

algumas  distinções  cognatas  à  distinção entre  particulares  e  universais.  A primeira  dessas

distinções cognatas é a distinção entre perceptos e conceptos. Essa é uma distinção entre dois

tipos de objetos: os objetos da percepção e os objetos da concepção. Os primeiros são objetos

que  são  percebidos  (sensivelmente)  e  os  últimos  são  objetos  que  são  concebidos

(intelectualmente). Assim, havendo uma distinção entre particulares e universais, os perceptos

serão  entendidos  como  entidades  particulares  e  os  conceptos  serão  entendidos  como

universais. Mas Russell pensa que essa distinção entre perceptos e conceptos não é capaz de

estabelecer a distinção entre particulares e universais, uma vez que a distinção em causa é

psicológica, enquanto a distinção entre entidades particulares e universais seria uma distinção

metafísica  fundamental.  O fato  da  distinção  entre  perceptos  e  conceptos  ser  psicológica,

impossibilita que ela seja estendida para objetos que não são objetos de atos cognitivos, como

parece  o  caso  com  as  noções  de  particulares  e  universais.  Essas  noções,  supostamente,

exaurem toda a realidade possível.

A segunda distinção cognata é a distinção entre coisas que existem no tempo e coisas

que não existem no tempo. Segundo Russell (idem, pp. 2-3), uma entidade x existe no tempo,

se x não é ele mesmo um momento do tempo ou parte do tempo, e algumas proposições como

x está antes de  y, ou simultâneo  a  y, ou posterior a  y, são verdadeiras. Neste sentido, os

perceptos existem no tempo, enquanto os conceptos não existem no tempo. Isso na medida em

que o objeto da percepção é simultâneo à percepção, enquanto os objetos da concepção são

indiferentes ao tempo em que são concebidos. Essa distinção já tem um caráter metafísico e,

portanto, já não é uma distinção meramente psicológica como é a distinção entre perceptos e

conceptos.

A essa  distinção  anterior,  se  une  uma  terceira  distinção  cognata  estabelecida  por

Russell (idem, p. 3), que é a distinção em relação à localização espacial das entidades. Essa

distinção procura dividir as entidades em três classes: (a) entidades que não estão em lugar

algum;  (b)  entidades  que  estão  em apenas  um lugar  em cada  momento  do  tempo,  e  (c)

entidades que estão em vários lugares ao mesmo tempo. Russell  fornece alguns exemplos

desses  tipos  de  entidades.  As  relações  são  exemplos  de  entidades  do  tipo  (a);  pode-se

argumentar  plausivelmente que as  relações  não existem no espaço.  Os nossos corpos são
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exemplos de entidades do tipo (b), na medida em que só podem ter uma localização espacial a

cada momento do tempo. E as qualidades, como a brancura, são exemplos das entidades do

tipo (c), na medida em que são entidades que parecem poder estar em muitos lugares num

mesmo momento do tempo: a brancura está onde quer que estejam as coisas brancas. Essa

distinção, assim como a anterior, tem um caráter metafísico, diferentemente da primeira que é

psicológica. A distinção espaciotemporal será tema da próxima seção.

Além da distinção psicológica e das duas metafísicas, Russell (idem, p. 4) propõe duas

distinções  lógicas  que  serão  importantes  para  a  sua  proposta  de  traçar  uma  distinção

fundamental entre entidades particulares e universais. A primeira delas é a distinção entre

entidades que são relações e entidades que não são relações. As entidades que são relações

foram,  segundo  Russell,  sistematicamente  ignoradas  pelos  filósofos,  que  tratam todas  as

entidades como sendo sujeitos e predicados. Sujeitos e predicados aqui podem ser mais bem

entendidos como indivíduos e propriedades, respectivamente, para evitar relacionar as noções

de sujeitos e predicados com noções linguísticas. Russell parece se referir aqui às entidades

expressas por sujeitos e por predicados, mas não a meras entidades linguísticas que são os

sujeitos e predicados. Ele assume que há relações e que essas entidades divergem de outras

entidades às quais ele chama de “não relações”. Entre as não relações temos as entidades que

costumamos  chamar  “particulares”,  e  também  as  entidades  universais,  que  são  as

propriedades comuns a vários particulares.

A segunda distinção lógica de Russell (idem, p. 5) é entre verbos e substantivos, ou

melhor, entre as entidades denotadas pelos verbos e as entidades denotadas por substantivos.

Quando  consideramos  uma  entidade  complexa  (ou  apenas  “complexos”,  como  coloca

Russell), como um fato relacional, um certo número de entidades é combinado por meio de

uma relação formando uma entidade simples. Essa capacidade de combinação de termos para

formar complexos é uma capacidade daquilo que Russell chama de “verbos”. A questão que

se levanta é a seguinte: há complexos que consistem simplesmente em um termo mais um

verbo? “a existe” poderia ser um exemplo,  segundo Russell.  Essa possibilidade impede a

Russell de decidir sobre se as categorias dos verbos (das entidades denotadas por verbos) e

das  relações  são  coextensionais.  No  caso  de  verbos  intransitivos  podemos  chamá-los

“predicados” e as proposições nas quais são atribuídos podem ser chamadas de “proposições

sujeito-predicado”. Russell argumenta que se não há complexos que consistem em um termo

mais um verbo, no caso em que todos os verbos serão relações, então as proposições sujeito-

predicado expressam uma relação entre o sujeito e o predicado, que é a relação de predicação.
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A partir dessas duas distinções lógicas, Russell procura determinar que os particulares

são entidades que podem apenas ser sujeitos, mas não predicados e relações. Os universais,

por sua vez, são concebidos como predicados (propriedades) ou relações. Unindo essa ideia à

das distinções cognatas teríamos a divisão de todas as entidades em duas classes:

(1) Os particulares, que entram em complexos apenas como os
sujeitos  de  predicados  ou  termos  de  relações,  e  se  eles
pertencem ao mundo do qual temos experiência, então existem
no tempo e não podem ocupar mais que um lugar no espaço ao
mesmo tempo.

(2)  Os  universais,  que  podem  ocorrer  como  predicados  ou
relações  em  complexos,  não  existem  no  tempo  e  não  têm
relações com um lugar que não poderiam ter com outro lugar
diferente (idem, pp. 23-4).

Notemos que a proposta de Russell não pretende ser uma definição de particulares e

universais, mas um critério para a distinção. Critério que se foca em como essas entidades se

comportam ao formar certos tipos de entidades complexas: os particulares funcionam como

sujeitos  e  os  universais  como predicados (e  relações).  Assim,  não parece  um objetivo de

Russell o de definir particulares e universais a partir das noções de sujeito e de predicados,

respectivamente.  Essas  podem  ser  características  relevantes  para  uma  caracterização  das

noções de particulares e universais, mas sozinhas não podem ser uma definição.

2.3   A crítica de Ramsey

Ramsey (1925) discute as ideias de Russell buscando determinar se há ou não uma

distinção fundamental entre entidades particulares e universais. A resposta dele é negativa:

não temos razões para supor que há tal distinção. Ele parte das distinções cognatas propostas

por Russell e, assim como este, Ramsey acredita que devemos nos focar nas distinções lógicas

propostas para estabelecermos que particulares e universais distinguem fundamentalmente.

Para Russell,  a classe dos universais  é a soma das classes dos predicados e das relações.

Ramsey (1925, p. 404) acredita que essa proposta de Russell faz uma suposição importante,

que é a ideia de que temos uma antítese fundamental entre sujeitos e predicados, de tal forma

que uma proposição sujeito-predicado consistirá em dois termos unidos pela cópula, sendo

que esses dois termos têm que funcionar de maneiras diferentes, um como sujeito e o outro

como predicado. A ideia aqui pode ser interpretada como a de que há uma assimetria entre a
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função do sujeito e do predicado nas proposições; essa assimetria seria capaz de determinar

que  são  os  particulares  que  funcionarão  como  sujeitos  e  os  universais  como  predicados

(universais monádicos, ou propriedades) ao formar complexos.

Ramsey articula  um argumento  buscando mostrar  que a  suposição de  que há essa

assimetria  entre  as  funções  dos  sujeitos  e  dos  predicados  é  infundada.  O argumento  é  o

seguinte. Consideremos a frase “Sócrates é sábio”. Neste caso, temos Sócrates como o sujeito

e a  sabedoria  como o predicado.  Suponha que,  ao invés  de dizermos “Sócrates  é  sábio”,

dizemos “a sabedoria é uma característica de Sócrates”. Em tal  caso, a sabedoria que era

inicialmente o predicado, agora funciona como o sujeito.  Ramsey supõe que tanto a frase

“Sócrates é sábio”, quanto a frase “a sabedoria é uma característica de Sócrates”, expressam a

mesma proposição, ou significam a mesma coisa. Assim, a expressão que será o predicado e a

expressão que será o sujeito vai depender da frase que uma pessoa preferir usar: se uso a

primeira, o sujeito será “Sócrates” e “ser sábio” será o predicado, enquanto se uso a segunda,

o sujeito será “a sabedoria” e o predicado será “ser uma característica de Sócrates”. Se o

argumento de Ramsey procede, então não poderemos basear a distinção entre particulares e

universais na distinção entre os sujeitos e os predicados das proposições. Para Ramsey, a ideia

de que há uma distinção fundamental na realidade entre particulares e universais é confundir

como uma característica do mundo aquilo que é uma mera característica da linguagem, que é

a distinção entre sujeitos e predicados.

2.4   A crítica de Dummett a Ramsey

Uma forma de ir contra esse argumento de Ramsey é proposta por Dummett (1973,

61-7). A crítica de Dummett se baseia no dito de Aristóteles de que uma qualidade admite um

contrário, enquanto uma substância não. Isso quer dizer que, ao consideramos um predicado

em uma proposição, temos que admitir que podemos ter um predicado que torna o valor de

verdade da proposição o oposto do que ele era. Por exemplo, o predicado “sábio” nos permite

introduzir  o  predicado “tolo”,  que  substituídos  nas  proposições  nas  quais  “sábio”  ocorre,

torna-as de valores de verdade opostos. Assim, a proposição de que Sócrates é sábio tem valor

de verdade oposto à proposição de que Sócrates é tolo. Casos como o das cores, nos quais não

podemos  introduzir  um  predicado  como  no  caso  anterior,  introduzimos  um  predicado

negativo,  por  exemplo,  quando  temos  o  predicado  “vermelho”,  podemos  introduzir  o

predicado “não vermelho”. Dessa forma podemos determinar que os predicados em causa são
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opostos. Mas, segundo Dummett, não podemos fazer o mesmo com relação aos sujeitos. Não

podemos, a partir do nome “Sócrates”, introduzir um novo nome “Nãosócrates”, estipulando

que as proposições  nas  quais  ocorrem “Sócrates” e  “Nãosócrates” terão valor  de verdade

opostos.

Nils-Eric  Sahlin  (1990,  p.  200)  argumenta  que  Ramsey tem meios  para  rejeitar  o

argumento de Dummett. Segundo Sahlin, a recusa de Ramsey de propriedades complexas nos

sugere  que  uma  propriedade  como  não  ser  vermelho é  tão  irreal  quanto  o  indivíduo

Nãosócrates. O argumento de Ramsey se encontra em 'Facts and Propositions' (1927). Ele

utiliza  o  argumento  ao  discutir  a  teoria  da  verdade  como  redundância.  Neste  contexto,

Ramsey argumenta que a expressão “não” não pode nomear algum elemento em um fato. Se

nomeasse, frases como “não não p” deveriam ter um significado diferente de “p”, o que não é

o caso. Para Ramsey é difícil acreditar que do fato de uma determinada coisa ser vermelha,

poderíamos inferir uma infinidade de fatos diferentes, como o fato da coisa ser vermelha e ser

não não vermelha, de ser não não vermelha, etc. Neste caso, de acordo com ele, estamos

apenas dizendo as mesmas coisas de maneiras diferentes. Não há proposições diferentes sendo

expressas, mas apenas uma proposição, a saber, a de que uma determinada coisa é vermelha.

Acredito que o argumento precedente tem um problema, ele mostrou que no caso da

dupla negação podemos dizer que, quando ocorrem as duas expressões (tokens) “não” como

nas frases   “a é vermelho” e “a é não não vermelho”, podemos dizer que temos aqui apenas

uma proposição sendo expressa pelas duas frases. Mas não se mostrou que a ocorrência de

apenas um “não” não faz diferença para o que é dito pelas frases nas quais ocorrem, de modo

a expressar a mesma proposição que uma frase na qual não ocorre a negação. Dessa forma,

parece que o argumento de Ramsey não é conclusivo. Está aberta ainda a possibilidade de se

argumentar  a  favor  de  que  podemos  ter  propriedades  negativas,  mas  não  “indivíduos

negativos” como Nãosócrates, o que parece favorecer o argumento de Dummett.

Um problema que pode haver aqui para Dummett é o de que quando consideramos

uma frase como “a sabedoria é uma característica de Sócrates”, podemos introduzir a negação

de  modo  a  obtermos  uma  frase  de  valor  de  verdade  oposto:  “a  sabedoria  não  é  uma

característica de Sócrates”. Isso quer dizer que, ainda não se mostrou que a negação não pode

ocorrer junto com Sócrates, mas apenas no caso de “Sócrates é sábio”, mas não no caso de “a

sabedoria é uma característica de Sócrates.

Outro  tipo  de  crítica  que  se  pode  fazer  contra  o  argumento  de  Ramsey  é  que,

admitindo que o argumento funciona contra a teoria de Russell, ele não serve para provar de
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uma maneira geral a impossibilidade de distinguir particulares e universais de uma maneira

fundamental. O tratamento da questão feito por MacBride é assim, mais amplo, na medida em

que ataca diversas tentativas de distinguir particulares e universais. Ramsey chega a aludir a

distinção baseada nas diferentes relações espaciotemporais que as entidades podem ter (as

distinções metafísicas de Russell (1911)), mas não articula um argumento contra essa ideia,

apenas pressupõe que as distinções relevantes para distinguir particulares e universais são as

distinções lógicas, e não distinções metafísicas daquele tipo.

2.5   Algumas considerações

Para que a distinção entre sujeitos e predicados seja capaz de estabelecer um critério

para  distinguir  entidades  particulares  e  universais  é  preciso  algumas  restrições.  Um dos

problemas  que  uma  distinção  nesses  termos  tem  que  enfrentar  é  aquele  sugerido  pelo

argumento de Ramsey: os predicados podem ocorrer como sujeitos em predicações. Isso fica

mais evidente quando consideramos o problema em relação a predicações de ordem superior.

Em uma frase como “a sabedoria é uma virtude”, temos universais de ordens diferentes se

relacionando na relação de predicação, e não um particular e um universal de primeira ordem.

É preciso estabelecer a assimetria da relação entre sujeitos e predicados para podermos dar

conta  desses  casos  de  ordem  superior,  mostrando  que  a  diferença  entre  particulares  e

universais  deve  ocorrer  nas  predicações  de  primeira  ordem.  Em  resumo,  seria  preciso

estabelecer  uma  hierarquia  de  fatos  que  não  pode  ser  gerada  simplesmente  a  partir  da

distinção entre  sujeitos e  predicados proposta  por Russell.  A pergunta então é:  o que nos

permite  supor  que  há  tal  hierarquia  necessária  para  distinguir  particulares  e  universais

baseados  na  distinção  entre  sujeitos  e  predicados?  Essa  é  uma  questão  que  deve  ser

respondida por uma pessoa que esteja convicta que essa distinção entre sujeitos e predicados

nos permite traçar uma distinção fundamental entre entidades particulares e universais.

Notemos que uma das implicações da distinção de Russell é a ideia de que a categoria

dos  indivíduos  é  equivalente  à  categoria  dos  particulares  e  a  categoria  dos  atributos  é

equivalente à categoria dos universais. Mas isso só pode funcionar se fizermos a opção por

uma teoria ontológica que recuse a existência de tropos (atributos particulares), por exemplo.

Tais  atributos  são  particulares  por  definição,  mas  se  identificamos  atributos  e  universais

estamos recusando que pode haver  atributos  entendidos  como particulares.  A proposta  de

Russell, portanto, pressupõe a existência de duas categorias de entidades fundamentais: os
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particulares (indivíduos) e os universais (atributos).

Por fim, notemos ainda que a proposta de Russell funciona como um critério para

distinguirmos  particulares  e  universais,  mas  não  como  uma  definição  das  noções  de

particulares e universais. Não funciona como uma definição na medida em que nos focamos

no  modo  como  essas  entidades  se  relacionam  ao  formarem  proposições,  mas  não  nas

características  inerentes  às  noções  de  particulares  e  universais.  No  caso  de  termos  uma

definição, esperamos que essa nos dê as condições necessárias e suficientes para algo ser

particular e para algo ser universal, mas não que essa definição nos fale simplesmente como

as entidades se relacionam com outros tipos de entidades. Mas com relação à distinção entre

particulares e universais, um critério pode estabelecer que entidades particulares e universais

diferem, sem se comprometer com o fato de que esse critério  forneça uma definição das

noções de particulares e universais.

Essa mesma ideia  acredito que vai  perpassar  as  demais  distinções  discutidas neste

capítulo.  Esse  é  o  motivo  pelo  qual  acredito  ser  um erro  buscar  definir  ou  caracterizar

particulares e  universais  visando manter  uma distinção fundamental entre  essas entidades.

Pode  ser  que  fornecendo  apenas  um critério  para  distingui-las,  mas  não  uma  definição,

possamos estabelecer que particulares e universais distinguem fundamentalmente. Acredito,

além disso, que esse critério poderá funcionar aliado a alguma ontologia adequada.

3      A distinção aristotélica

3.1   Introdução

Com a chamada “distinção aristotélica” busca-se traçar  uma distinção fundamental

entre entidades particulares e universais a partir das diferentes relações que elas podem ter

com o espaço e o tempo. A ideia básica é a de que, enquanto um universal tem a capacidade

de estar localizado em muitos lugares ao mesmo tempo, um particular tem a capacidade de

estar localizado em apenas um lugar a cada momento do tempo. Essa ideia já está esboçada

nas  distinções  metafísicas  de  Russell  (1911,  pp.  2-3).  Sendo  assim,  a  brancura  seria  um

universal, na medida em que pode estar localizada em muitas coisas brancas, enquanto uma

determinada folha de papel é particular, na medida em que pode estar localizada em apenas

um local a cada momento do tempo.

Esse critério espaciotemporal para a distinção entre particulares e universais precisar

ser refinado, pois como colocado anteriormente está sujeito a problemas muito básicos. O
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primeiro deles é o seguinte. Se existem partículas pontuais, somente essas entidades podem

ocupar apenas um lugar no espaço a cada momento do tempo. Entretanto,  os particulares

extensos ocupam vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, Platão ocupa vários lugares

ao mesmo tempo, seus braços estão em lugares diferentes de suas pernas a cada momento do

tempo; o rio Amazonas ocupa vários lugares desde a sua nascente até a sua foz, etc.

MacBride (1998, p. 207) nos fornece uma forma de lidar com esse pequeno problema.

Ele  argumenta que o sentido  em que os  particulares  ocupam lugares  distintos  ao mesmo

tempo é diferente do sentido em que os universais ocupam vários lugares ao mesmo tempo.

Quando falamos que um universal está em muitos lugares ao mesmo tempo, queremos dizer

que tal universal está completamente presente em lugares distintos ao mesmo tempo. Mas

quando falamos que  os  particulares  estão  presentes  em muitos  lugares  ao  mesmo tempo,

queremos dizer que eles estão apenas parcialmente presentes em muitos lugares ao mesmo

tempo.  Os particulares  podem estar  parcialmente  presentes  em muitos  lugares  ao mesmo

tempo na medida em que eles são compostos de partes espaciais. Contudo, uma partícula

pontual não tem partes espaciais e cada uma delas ocupa exatamente um ponto do espaço a

cada momento do tempo. Dessa forma, estão completamente presentes nos lugares em que

estão localizadas.

Outro problema inicial em relação à distinção aristotélica é com relação a universais

contingentemente singularmente localizados. Esse problema é levantado por MacBride (1998,

p. 208). Imaginemos que o universo fosse constituído de apenas uma partícula γ, e que essa

partícula instancia o universal  estar carregado eletricamente. Em tal caso, o universal em

questão ocuparia apenas um lugar a cada momento do tempo, que é o lugar ocupado pela

partícula γ. De modo que teremos um contraexemplo à ideia de que os universais ocupam

muitos  lugares  ao mesmo tempo.  Note-se que esse contraexemplo  é  bastante  plausível  e,

portanto, essa possibilidade deve ser incorporada pela distinção aristotélica.

A alternativa para o aristotélico é admitir que a múltipla localização dos universais não

precisa ser atual, mas apenas possível. Temos que levar em consideração esse aspecto modal.

Assim,  é  apenas  possível  que  um universal  esteja  multiplamente  localizado,  mas  não  é

necessário que  isso ocorra.  Dessa forma,  a  distinção aristotélica  pode ser  reformulada da

seguinte maneira, segundo MacBride (idem, p. 208-9):
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(1) x é universal ≡ ◊ (x esteja completamente presente em muitos lugares ao mesmo tempo);

(2)  y é um particular ≡ □ (y está localizado → (y está localizado em apenas um lugar ao

mesmo tempo, ou y está parcialmente presente em lugares distintos ao mesmo tempo)).

Mesmo  com  essa  modificação,  a  distinção  aristotélica  terá problemas  com  um

determinado tipo de universal: as relações. Consideremos, por exemplo, a relação diádica de

estar a dois metros de. Podemos perguntar onde está localizada essa relação, e a resposta está

longe de ser óbvia. Podemos imaginar que esta relação está relacionando dois indivíduos a e

b, de modo que a e b estão a dois metros um do outro. Sendo assim, a relação em causa não

pode estar completamente presente em a, nem completamente em b. A sugestão pode ser dizer

que as relações estão completamente localizadas em muitos lugares divididos, ou que não

estão localizadas em lugar algum. Ambas as sugestões são contraexemplo à versão modificada

da  teoria  aristotélica.  Em especial  é  um problema  para  o  critério  estabelecido  para  uma

entidade universal.

3.2   A circularidade da distinção aristotélica

MacBride (1998, p. 210) argumenta contra essa distinção aristotélica baseado na ideia

de que tal distinção é circular. A distinção seria circular na medida em que pressupõe a noção

de espaço, por exemplo. Mas a noção de espaço já pressupõe as categorias de particulares e

universais:  as  relações  espaciais  são  um  tipo  de  universal  e  os  particulares  têm  uma

localização única devido à totalidade das relações espaciais  nas quais eles  figuram. Além

disso, podemos adicionar que os pontos do espaço são presumivelmente particulares.

Uma  forma  de  ir  contra  essa  objeção  que  o  próprio  MacBride  admite  (idem)  é

aceitando que em alguma medida a distinção será circular, mas que isso não é um problema.

Pode-se  argumentar  que  o  espaço  e  as  categorias  dos  particulares  e  dos  universais  são

interdependentes, não podendo ser entendidas quando isoladas umas das outras. Apesar de

circular, não se segue que o critério de distinção entre entidades particulares e universais,

baseado na noção de espaço, não consiga estabelecer que há alguma diferença fundamental

entre entidades particulares e universais. Mas parece que o critério não funcionará como uma

definição, uma vez que só é capaz de mostrar que particulares e universais diferem quanto às

suas relações espaciais. Esse último ponto acredito não ser um problema, pois um critério
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pode mostrar  que aquelas  entidades  distinguem, mesmo não provendo uma definição das

noções de particulares e/ou universais. De modo que não vejo problemas com a ideia de que o

espaço pressupõe as categorias de particulares e universais, assim como não parece haver

problemas com a ideia de que o espaço e o tempo podem estar localizados. Isso porque não é

estritamente uma definição que buscamos quando queremos distinguir entidades universais de

entidades particulares.

3.3   Os universais não instanciados

MacBride (1998, p. 210) levanta outro problema em relação à distinção aristotélica

que são os universais não instanciados. Essas entidades, em princípio, não parecem poder ter

localização espaciotemporal, como propõe Armstrong (1989b, p.76). Armstrong argumenta

que se há universais não instanciados, então essas entidades não podem estar localizadas no

espaço e no tempo. Tais universais devem estar em alguma espécie de céu platônico. Mas se

esse  é  o  caso,  parece  que  alguns  universais  que  estão  instanciados  poderiam  não  estar

instanciados.  De forma que seria  natural  alojar  os demais universais  nesse céu platônico,

mantendo a unidade da teoria. Assim, segundo Armstrong, uma teoria que admite universais

não instanciados está fadada a negar que os universais, em geral, podem ter algum tipo de

localização espaciotemporal.

Dessa  forma,  pensa-se  que  os  universais  não  instanciados  não  podem  estar

multiplamente  localizados  como  propõe  a  distinção  aristotélica,  sequer  podem  estar

localizados. Uma solução para o problema é dizer que se universais não instanciados tivessem

sido instanciados eles poderiam estar completamente presentes em muitos lugares ao mesmo

tempo.  Assim,  bastaria  apenas  a  possibilidade  de  múltipla  localização  para  distinguirmos

particulares e universais. Mas, segundo MacBride  (1998, p. 210), uma teoria que admite a

existência de universais não instanciados, mesmo que contingentemente não instanciados, não

pode ser aristotélica.

Acredito que MacBride esteja fazendo uma confusão nesse ponto. Uma coisa é ser

aristotélico em relação aos universais e outra é ser aristotélico em relação à distinção entre

particulares e  universais.  O primeiro nega a possibilidade da existência  de universais  não

instanciados. O segundo acredita que as entidades existentes podem ser fundamentalmente

divididas  entre  entidades  particulares  e  universais  e  essa  distinção  pode  ser  obtida

considerando as diferentes relações com o espaço e o tempo que tais entidades podem ter, mas
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não necessariamente têm. Isso, ao meu ver, é uma tese que mantém o espírito aristotélico com

relação  à  distinção  entre  particulares  e  universais.  Assim,  eu  posso  defender  uma  teoria

aristotélica dos universais, mas recusar que podemos distinguir essas entidades por meio de

suas  diferentes  relações  espaciotemporais,  como  também  posso  defender  uma  distinção

aristotélica  entre  particulares  e  universais,  mas  não  defender  uma  teoria  aristotélica  dos

universais, isto é, admitir alguns universais contingentemente não instanciados (que seria um

platonismo do tipo (i) ou (ii), seção 2.3.2.1. do capítulo 1). Podemos, assim, tomar essas duas

posições  como relativamente  independentes  uma da  outra.  De modo que  parece  aberta  a

possibilidade  de  um  aristotélico  em  relação  a  distinção  entre  particulares  e  universais

argumentar que basta apenas a possibilidade de múltipla localização para distinguirmos os

universais dos particulares, mas não a efetiva localização.

O que favorece a ideia de que os universais podem existir sem ocupar lugar no espaço

e no tempo são as relações: mesmo quando consideramos uma relação instanciada, não parece

claro que esse tipo de entidade tem alguma localização espacial. Mas esse argumento não é

permitido  para  o  aristotélico  que,  de  alguma forma,  tem que  articular  a  ideia  de  que  as

relações podem ter múltiplas localizações espaciotemporais. Acredito que a ideia de que as

relações não podem ter localização espaciotemporais é um forte argumento contra a distinção

aristotélica.  Uma  saída  aqui  é  defender  a  ideia  de  que  as  relações  são  derivadas  das

propriedades, o que parece funcionar para o caso de relações internas, mas não para o caso de

relações externas.

3.4   As entidades não localizadas espaciotemporalmente

MacBride (1998, p.  211-2) evoca a possibilidade de alguns tipos de entidades que

podem  ser  contraexemplos  à  distinção  aristotélica.  Entre  esses  contraexemplos  estão  as

entidades  que,  supostamente,  não  podem ter  localização  espaciotemporal.  Uma  distinção

aristotélica, para ser plausível, deve recusar que haja entidades desse tipo ou articular alguma

teoria  que  entenda  tais  entidades  como  espaciotemporais.  Os  exemplos  de  MacBride  de

entidades que não têm localização espaciotemporal são, além das relações, os números, as

mentes e as propriedades de ambos.

Consideremos  os  números.  Há  teorias  que  tomam  os  números  como  entidades

particulares. Outras teorias tomam os números como universais. E ainda outras teorias que

tomam os números como meras ficções. Dado isso, parece que os números não podem ser
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tomados como exemplos paradigmáticos de particulares ou universais, ou serão à medida que

os interpretamos como particulares ou universais. Dessa forma, não parece que tais entidades

servem como contraexemplos  genuínos a qualquer distinção entre particulares e universais,

mas serão exemplos de acordo como os interpretamos (isso parece o caso para outras noções

como as proposições, que podem ser interpretadas como universais ou como particulares).

Uma investigação sobre as noções de particulares e universais deve ser anterior à discussão

sobre se números são particulares ou universais. Sobre essa ideia MacBride parece estar de

acordo.  Mas  uma  coisa  parece  certa,  se  admitimos  que  os  números  são  particulares  ou

universais, parece que a nossa distinção não pode ser tal que não dê conta de particulares ou

universais não espaciotemporais.

Consideremos agora a objeção em relação às mentes para vermos em que medida isso

desafia a distinção aristotélica. Se o materialismo estiver correto, tanto as mentes quanto as

suas propriedades serão idênticas, ou constituídas, por objetos físicos e suas propriedades. Se

esse  é  o  caso,  então  as  mentes  e  suas  propriedades  não  serão  uma  objeção  à  distinção

aristotélica,  uma  vez  que,  presumivelmente,  ambas  terão  algum  tipo  de  localização

espaciotemporal. Mas caso o materialismo seja apenas contingentemente verdadeiro, ou caso

o dualismo seja necessariamente verdadeiro, teremos pelo menos a possibilidade de haver

particulares e universais que não têm localização espacial, as mentes e as suas propriedades,

respectivamente.

MacBride (1998, p. 213) nota que há nessa objeção um pressuposto que é, no mínimo,

discutível. Pode-se argumentar a favor da ideia de que as mentes devem ter localização na

medida  em que  apenas  assim  seríamos  capazes  de  explicar  a  possibilidade  da  causação

psicofísica,  que é a  capacidade da mente afetar  certos particulares e não outros.  Segundo

MacBride,  esses  contraexemplos  são  problemáticos  na  medida  em que  a  adoção  de  uma

definição  (eu  diria  de  um critério  de  distinção)  de  particulares  e  universais  é  fortemente

influenciada  pela  ideologia  que  um  filósofo  pode  assumir.  Um  naturalista  que  postula

particulares  e  universais,  por  exemplo,  pode  estar  motivado  a  assumir  uma  definição

aristotélica na medida em que essa não pressupõe que exista entidades para além do espaço e

do tempo. De forma que esse naturalista pode estar motivado a defender que os números, as

mentes e as suas propriedades, se existem, são entidades que têm relação com o espaço e o

tempo.

Isso revela algo importante: parece que há casos em que uma distinção é motivada por

certos preceitos (ideológicos no caso) que podemos ter. A distinção aristotélica cai como uma
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luva  para  um  filósofo  naturalista  que  admite  particulares  e  universais  como  entidades

existentes e fundamentalmente distintas.

3.5   Os universais necessariamente singularmente localizados

Outro  tipo  de  contraexemplo  à  distinção  aristotélica  são  casos  de  universais

necessariamente singularmente localizados. Um exemplo desse tipo de entidade nos é dado,

segundo MacBride (1998,  p.  214-5),  por entidades  como as  haecceitas.  Uma  haecceita é

pensada como sendo a propriedade de ser idêntico a certo particular. Por exemplo, a haecceita

de Sócrates é a propriedade de ser idêntico a Sócrates. Dada a suposição de que a identidade é

necessária, a haecceita de Sócrates somente pode ser instanciada por Sócrates.

Alguns filósofos podem estar motivados a pensar que existe esse tipo de entidade. Um

exemplo de motivação para isso é o fato de podermos ter particulares indiscerníveis, mas não

idênticos.  Além disso,  pode-se argumentar  que temos leis  da  natureza  que podem incluir

algum tipo de particular  (por  exemplo,  o  Big Bang).  Isso contraria  a  ideia  de Armstrong

(1983) e Tooley (1977, 1987) de que leis da natureza são relações entre universais. A solução

para isso é recorrer a haecceitas como universais. Tomando-as como universais, teremos um

universal que não é capaz da múltipla localização: uma  haecceita só pode estar localizada

onde está localizado o indivíduo que a instancia. Portanto, não podem estar localizadas em

muitos lugares ao mesmo tempo. Assim, se tomamos as haecceitas como universais, então a

distinção aristotélica falharia em relação a esse tipo de universal.

Outro caso de universais singularmente localizados evocado por MacBride (1998, p.

215-6)  são  as  essências  individuais.  Essas  entidades  são  requeridas,  por  exemplo,  para

explicarmos  o  fato  de  que  poderia  haver  particulares  diferentes  daqueles  que  temos

atualmente. Temos algumas formas de tratar esse fato, protagonizadas por posições filosóficas

como o atualismo e o possibilismo. Essa objeção vai depender de qual dessas duas posições

vamos tomar como verdadeira. Se tomamos o possibilismo como verdadeiro, então admitimos

que os mundos possíveis e seus habitantes existem, apenas não pertencem ao mundo atual.

Mas  se  aceitamos  o  atualismo,  afirmamos  que  apenas  o  mundo  atual  existe  e,  portanto,

entidades  meramente  possíveis  não  atuais  simplesmente  não existem.  Mas  como então  o

atualismo pode explicar o fato de que parece possível existir particulares diferentes daqueles

que existem atualmente? Uma forma de fazer isso é postulando essências individuais. Elas são

postuladas como casos limites de mundos possíveis. Para o atualista, um mundo possível é
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uma forma como o mundo poderia ter sido. Esses mundos são entendidos como uma espécie

de universal complexo maximamente especificado. Nesse sentido, um mundo possível não

atual será entendido como uma espécie de universal não instanciado atualmente existente. Os

indivíduos possíveis serão entendidos como essências individuais, o que serviria para explicar

o fato de que poderia ter havido particulares diferentes daqueles que existem atualmente. Mas

as essências individuais, se estão localizadas, podem estar localizadas em apenas um lugar a

cada momento do tempo. E esse lugar é justamente onde quer que estejam os indivíduos dos

quais são essência.  Tomando essas entidades como universais, caímos no mesmo problema

que temos em relação às  haecceitas: temos aqui universais que somente podem ocupar um

lugar a cada momento do tempo.

MacBride  (idem,  p.  216)  também  pensa  que  essas  objeções  contra  a  distinção

aristotélica  não  são  conclusivas.  Em primeiro  lugar,  as  razões  a favor  de  se  postular  as

essências  individuais  são  frequentemente  fracas.  Pode  ser  possível  haver  particulares

indiscerníveis e distintos, mas que disso não se segue que o que distingue essas entidades é o

fato de terem diferentes  haecceitas. Além disso, com relação às leis da natureza, podemos

simplesmente abandonar a ideia de que as leis são relações entre universais, admitindo que

essas  leis  podem incluir  também particulares  como o  Big Bang,  ou mesmo,  propriedades

particulares como a propriedade de ser o Big-Bang.

Com relação às essências individuais, MacBride (1998, p. 216-7) também acredita que

o motivo para postular essas entidades é fraco. Ele pensa que o motivo se baseia em uma

suposição sem fundamento. A suposição é a de que os universais são entidades necessárias

enquanto  os  particulares  são  entidades  contingentes.  Somente  concebendo  as  essências

individuais como universais  necessariamente existentes,  poderemos tomar como existentes

atuais  os  particulares  meramente  possíveis.  Uma  vez  que  os  universais  são  existentes

necessários e é contingente se eles estão ou não instanciados por particulares, segue-se que

eles  podem existir  não instanciadamente.  Mas segundo MacBride,  a  suposição  de que os

universais existem necessariamente e os particulares apenas contingentemente é infundada.

Isso porque é difícil conceber qualquer entidade como existindo não instanciadamente. Mas

uma  vez  que  tomamos  como  possível  que  algum  tipo  de  entidade  pode  existir  não

instanciadamente (universais), não é claro o que proíbe outro tipo de entidade (os particulares,

por exemplo) de existir não instanciadamente.

Além  disso,  contra  as  essências  individuais,  podemos  argumentar  que  somente

precisamos nos comprometer com a possibilidade de que poderiam existir aquelas entidades
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cujas partes mais básicas já existem no mundo atual. Assim, podemos nos comprometer com a

ideia de que Wittgenstein poderia ter tido um filho, apesar de não ter tido, uma vez que a

matéria da qual esse indivíduo seria composto existe no mundo atual.  A ideia é a de que

podemos ter teorias atualistas que podem funcionar sem o recurso a esse tipo de entidade

(essências individuais).

 Outra linha de argumentação sugerida por MacBride (1998, p. 217) ao aristotélico é

negar que as haecceitas e as essências individuais sejam universais. MacBride acredita que a

ideia de que haecceitas e essências individuais são universais é sustentada por um argumento

problemático. O argumento é o seguinte. Suponha que as haecceitas e as essências individuais

são particulares. Então é possível particulares instanciarem particulares. Contudo, particulares

não podem instanciar particulares. Logo, as  haecceitas e essências individuais têm que ser

universais.

Mas  esse  argumento,  segundo MacBride  (idem,  p.  218),  está  pressupondo  que  os

particulares podem instanciar apenas universais. Mas é preciso um argumento a favor dessa

ideia. Supostamente, os universais podem instanciar universais. Mas se esse é o caso, por que

não poderiam particulares instanciarem particulares? Podemos aceitar que certos particulares

não podem instanciar certos particulares, por exemplo, Sócrates não pode instanciar Platão.

Mas não se segue disso que nenhum particular pode instanciar outro particular. Assim como,

adiciono  aqui,  há  universais  que  não podem instanciar  outros  universais,  por  exemplo,  a

vermelhidão não pode instanciar a brancura. Um aristotélico pode, neste caso, simplesmente

negar  que  aquelas  entidades  são  universais,  mostrando  que  particulares  podem instanciar

particulares.

Estou de acordo com MacBride sobre o ponto, e acredito que uma forma de clarificar a

ideia  de que particulares  podem instanciar  particulares é  considerando os  tropos,  que são

propriedades  e  relações  entendidas  como  particulares.  Os  filósofos  que  postulam  essas

entidades geralmente postulam outro tipo de relação para relacionar os tropos e os indivíduos.

Mas  essa  relação  parece  minimamente  semelhante  à  instanciação  (ou  exemplificação)

postulada  pelos  realistas.  Os  indivíduos  “instanciam”  tropos  propriedades  e  relações.

Entretanto, os tropos são entendidos como particulares, uma vez que um tropo propriedade só

pode ocorrer,  ou ser instanciado, ou estar compresente,  em um indivíduo específico.   Por

exemplo,  a  propriedade  da  sabedoria  de  Platão  só  pode  ser  “instanciada”  pelo  indivíduo

Platão. A relação que há entre Sócrates e Platão, segundo a qual, Sócrates é mestre de Platão,

só  pode  ocorrer  no  par  <Sócrates,  Platão>.  Da  mesma  forma,  podemos  estender  esse
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raciocínio às  haecceitas e essências individuais: a  haecceita de Sócrates é particular como

Sócrates, assim como a sua essência individual.

Outro contraexemplo à distinção aristotélica, também baseado na ideia de que certos

universais não podem estar multiplamente localizados, mas apenas singularmente localizados

(MacBride, 1998, p. 218). Consideremos a expressão predicativa “... é a maior partícula ponto

carregada eletricamente no universo”. Se existe o atributo correspondente a essa expressão e

ele é instanciado, então esse atributo pode estar em apenas um lugar a cada momento do

tempo,  dado  que  não  pode  haver  mais  do  que  uma  maior  partícula  ponto  carregada

eletricamente no universo, dadas as suposições. Para que essa objeção proceda, temos que

pressupor  uma  tese  bastante  contestável,  a  de  que  para  todo  predicado  há  um universal

correspondente, tese que dificilmente um filósofo defensor da distinção aristotélica ou de uma

teoria  aristotélica  dos  universais  vai  aceitar.  Armstrong  (1989,  p.  78-9)  defende  que  os

universais  não devem ser entendidos como o significado de predicados;  para ele,  aqueles

universais que realmente existem são aqueles que são descobertos por uma investigação  a

posteriori da física, mas não em uma investigação a priori sobre a linguagem. Mas MacBride

(idem, p. 218-9), argumenta que não temos um motivo claro para rejeitar a ideia de que os

universais não podem se relacionar com os predicados daquela maneira. De modo que temos

que considerar a objeção.

Uma  forma  de  recusar  a  ideia  de  que  para  todo  predicado  há  um  universal

correspondente é a partir da distinção proposta por David Lewis (1983, pp. 344-51) entre

propriedades  esparsas  e  abundantes.  De acordo  com Lewis,  as  propriedades  esparsas  são

aquelas que 'cortam a realidade nas juntas'; elas seriam aquelas propriedades que contribuem

para a similaridade qualitativa objetiva. A tarefa da física (e talvez de outras ciências) é prover

um inventário dessas propriedades esparsas. Por outro lado, as propriedades abundantes não

cortam  a  realidade  nas  juntas.  A ideia  é  que  dois  particulares  podem  partilhar  diversas

propriedades  abundantes  e  não  serem qualitativamente  similares.  Essas  propriedades  não

devem  ser  descobertas  pela  física,  entretanto,  temos  razões  para  postulá-las  em  nossa

ontologia.  Uma  dessas  razões  é  que  elas  têm  um  papel  importante  na  forma  como

descrevemos e pensamos o mundo. Tais entidades são requeridas para fornecer os valores

semânticos composicionais para a linguagem, e para caracterizar os conteúdos de atitudes

intensionais.

MacBride (1998, p.  219) argumenta que,  se  há razões  para se postular  universais,

então temos boas razões para postular universais abundantes. E se há universais abundantes,
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então há um universal correspondente ao predicado “...é a maior partícula ponto carregada

eletricamente no universo”. Mas Lewis não admite universais abundantes, acredita apenas que

as propriedades esparsas podem ser entendidas em termos de universais. Mas MacBride pensa

que não é obvio como vamos defender que não podemos entender as propriedades abundantes

como universais. É preciso um argumento convincente a favor dessa ideia.

À parte essa discussão de MacBride sobre a recusa de Armstrong e Lewis de que há

uma  correspondência  1-1  entre  predicados  e  universais,  penso  que  podemos  argumentar

contra a necessidade de haver certos universais correspondendo a certos predicados, o que

favoreceria  a  uma distinção  aristotélica.  Supondo  aqui  que  as  teorias  ontológicas  devem

postular apenas entidades que são necessárias para explicar os fenômenos requeridos, mas não

quaisquer  entidades.  Consideremos  um  (suposto)  atributo  semelhante  ao  de  ser  a  maior

partícula ponto carregada eletricamente no universo, que é o atributo de ser o maior humano

do mundo. Esse atributo, se é instanciado, é instanciado por apenas um indivíduo no mundo:

aquele que instancia a propriedade de ser o maior humano do mundo. Mas considere um

mundo em que essa propriedade é instanciada (presumivelmente ela não é instanciada em

todos os mundos, por exemplo, naqueles em que dois indivíduos dividem o título de maiores

seres  humanos).   Nesse mundo,  o  atributo  de  ser  o  maior  humano (do mundo) pode ser

entendido como ter uma determinada altura. Imaginemos que nesse mundo o maior humano

tem 2,50 metros.  Ele  será  o  maior  humano do mundo na  medida  em que nenhum outro

humano tem 2,50 metros ou mais. Mas a propriedade de ter 2,50 metros, apesar de nessa

situação ser instanciada por apenas um indivíduo, podemos facilmente pensar situações nas

quais existem mais pessoas que tenham 2,50 metros e, portanto, ela será instanciada por mais

de um indivíduo e ocupará mais de um lugar ao mesmo tempo. Assim é um fato contingente o

fato de certo indivíduo ser o único da espécie com 2,50 metros, e contingente também o fato

dele ser o único ser humano com essa altura.  Não parece que precisaremos postular  dois

atributos diferentes nesse caso, o de ser o maior ser humano e o de ter 2,50 metros. O mesmo

raciocínio pode ser estendido à maior partícula ponto carregada eletricamente do universo.

Apesar de no caso proposto ela ser a única partícula que tem um determinado tamanho, o fato

de haver apenas uma partícula com esse tamanho é contingente, é concebível haver outras

partículas com aquele tamanho, ou mesmo maiores. Parece, portanto, que neste caso também

não precisaremos postular duas propriedades diferentes, a propriedade de ser uma partícula de

tamanho n (donde n é um número determinado e n representa o tamanho da maior partícula

em alguma escala) e a propriedade de ser a maior partícula ponto carregada eletricamente no
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universo.  Por  uma questão  de  economia  ontológica,  o  aristotélico  pode argumentar  nesse

sentido: de eliminar propriedades como as de ser a maior partícula ponto do universo, ou de

ser o maior humano, ou coisas semelhantes.

3.6      Os particulares multiplamente localizados

3.6.1   Os átomos e as partículas subatômicas

Tratemos agora de outro tipo de objeção levantadas contra a distinção aristotélica.

Esse tipo de objeção se baseia na ideia de que há, ou pode haver, particulares multiplamente

localizados. Primeiramente, algumas entidades da física quântica podem levantar problemas à

distinção aristotélica.  Segundo MacBride  (idem,  pp.  220-1),  tem sido argumentado que o

mundo poderia ter sido composto de átomos que estão completamente presentes em lugares

diferentes  ao  mesmo  tempo.  Esses  átomos  são  pensados  como  possuindo  uma  forma  e,

portanto, possuindo uma extensão. Apesar disso, esses átomos não são compostos de partes,

assim estariam completamente presentes nos lugares circunscritos por seus limites.

Mas podemos salvar a ideia de que o que distingue os particulares dos universais são

as diferentes relações espaciotemporais que essas entidades podem ter. Pode-se argumentar

que  um particular  somente  pode  estar  completamente  presente  em  lugares  contíguos  ao

mesmo tempo, enquanto os universais podem estar completamente presentes em lugares não

contíguos. Assim, no caso do átomo que pode estar presente em muitos lugares ao mesmo

tempo,  esses  lugares  têm  que  ser  contíguos.  Mas  MacBride  admite  que  essa  linha  de

argumentação  pode supervalorizar  o  problema;  podemos  alegar  simplesmente  que  não  se

provou que esses átomos com formatos têm as propriedades que se afirma sobre eles.

MacBride (1998, p.221) pensa que há problemas com o argumento que sustenta a

conclusão  de  que  os  átomos  possuem  as  características  dos  universais  de  estarem

completamente presentes em mais de um lugar ao mesmo tempo. O argumento que sustenta a

posição referida é o seguinte. Pode-se imaginar que a realidade é composta fundamentalmente

de átomos com formato. Dado que esses átomos não são compostos, eles são indivisíveis. Mas

dado também que eles têm formato têm também extensão espacial. Dessa forma, sustenta-se

que os átomos são indivisíveis porque não tem partes. Se esse é o caso, temos particulares que

estão completamente em todas as posições espaciais que ocupam. O principal problema aqui

seria o fato de que é difícil negar que os átomos indivisíveis possuem partes espaciais. Do fato

de não podermos isolar as suas partes, não se segue que os átomos não têm partes espaciais,
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isto é, partes que são espacialmente distintas. Isso apenas mostrar que as partes dos átomos

estão essencialmente conectadas, mas não que não têm partes espaciais.

MacBride (idem, pp.221-2) afirma que os resultados da física podem por vezes ser

citados  como  motivo  para  aceitar  que  temos  particulares  multiplamente  localizados.  O

princípio  de  indeterminação  de  Heisenberg  sugere  que  as  partículas  não  têm localização

precisa quando estão em trajetória livre. Essa conclusão, segundo MacBride, pode nos levar a

abandonar a suposição de que os particulares não podem estar multiplamente localizados.

Contudo, são muitas as interpretações possíveis, o que nos impede de tirar essa conclusão de

forma precipitada. Por exemplo, de acordo com a interpretação que pode ser chamada “muitas

mentes”, a partícula não está completamente presente em lugares distintos ao mesmo tempo,

mas na verdade está completamente presente em um lugar relativamente a uma medição, e

está  completamente  presente  em  outro  lugar  relativamente  a  outra  medição.  Outra

interpretação possível é a de que a partícula está completamente presente em um lugar, mas

não podemos saber qual é esse lugar. Assim, vemos que as interpretações da física quântica

não podem determinar  que  há  particulares  que  podem estar  completamente  presentes  em

lugares distintos, mas pode, segundo MacBride, nos influenciar a abandonar a ideia de que os

particulares têm localização absoluta e determinada.

Podemos concluir aqui esta seção afirmando que as entidades da física quântica não

são claramente  obstáculos  para  alguma distinção entre  entidades  particulares  e  universais

baseada  nas  diferentes  relações  espaciotemporais  que  essas  entidades  podem  ter.  Essas

entidades não parecem fornecer contraexemplos genuínos na medida em que não temos uma

ideia clara de como é de fato o comportamento dessas entidades na realidade. Além disso,

essas entidades são normalmente postulações teóricas, de modo que sequer sabemos ao que

corresponde esses postulados na realidade. Assim, vemos que essas entidades não fornecem,

pelo  menos  na  atualidade,  bons  contraexemplos  à  ideia  de  que  os  particulares  têm uma

localização precisa.

3.6.2   Os casos de viagem no tempo

Os casos  de  viagem no tempo podem fornecer  contraexemplos  à  ideia  de  que  os

particulares estão singularmente localizados.  Segundo MacBride (idem, p. 222), se tomamos

como plausível a ideia de que é possível viajar no tempo, teremos que admitir particulares que

podem estar presentes em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Consideremos um caso
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para ver como isso se dá. Imaginemos que o Dr. Who inventa uma máquina do tempo. Essa

máquina o permite voltar, por exemplo, a 500 anos atrás. Parece que por indução matemática,

temos que admitir que o Dr. Who pode voltar a um tempo em que ele já existe. Suponha que

aos 47 anos ele entra em sua máquina do tempo em 1977 e viaja até 1970 para encontrar o Dr.

Who aos 40 anos de idade em 1970, para discutirem alguma coisa qualquer. No momento em

que  conversam,  o  corpo  do  Dr.  Who  está  em dois  lugares  diferentes  ao  mesmo  tempo.

Segundo MacBride,  alguns  filósofos  têm argumentado  que  as  viagens  no  tempo  não são

possíveis pelo fato de que permitem que um particular esteja presente em dois lugares ao

mesmo tempo. Mas na presente discussão esse tipo de argumento é vedado na medida em que

comete uma petição de princípio grotesca. Parece plausível pensar que se podemos voltar a

um tempo em que não existimos, não há nada que nos impede de voltar a um tempo em que já

existimos.

Lewis  (1976,  pp.  145-6)  sugere algo  que pode ser  uma solução ao problema.  Ele

propõe que podemos fazer uma distinção entre o tempo externo do universo no qual o viajante

do tempo viaja e o tempo pessoal do viajante. Assim, quando o Dr. Who de 40 anos encontra

o Dr. Who de 47 anos, eles se encontram em tempos pessoais diferentes, apesar de estarem no

mesmo tempo externo em 1970. Dessa forma, os casos de viagem no tempo mostrariam que

dois particulares podem estar em dois lugares no mesmo tempo externo, mas não no mesmo

tempo pessoal. Essa saída nos obriga a fazer novas restrições à distinção aristotélica. Assim, a

capacidade  de  os  particulares  estarem  completamente  presentes  em  lugares  distintos  aos

mesmo tempo, restringe-se ao tempo externo.

Acredito que uma solução melhor  para um aristotélico  não é  argumentar  contra  a

possibilidade da viagem no tempo ou como Lewis, mas argumentar da seguinte maneira. Para

que  seja  possível  a  viagem no  tempo,  temos  que  ter  uma  determinada  teoria  do  tempo

combinada com uma determinada teoria dos indivíduos (ou particulares) no tempo que sejam

compatíveis com a viagem no tempo. É plausível pensar que a viagem no tempo é mais bem

entendida dentro de uma teoria B do tempo, mas não em uma teoria A11. Isso porque a teoria B

é aquela que toma todos os momentos do tempo como igualmente existentes, isto é, não há

uma diferença ontológica entre passado, presente e futuro.  A teoria  A dá algum privilégio

ontológico para o momento presente, de modo que o presente seria mais real do que passado e

futuro; ou em uma versão mais radical, apenas o presente é real. Nesse contexto, vê-se que a

viagem no tempo é mais bem entendida de acordo com a teoria B, na qual os momentos do

11 Para simplificar a discussão suponho, seguindo McTaggart, que essas são as duas maneiras (teoria A e teoria B)
de se compreender o tempo.
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tempo são igualmente reais. Por outro lado, dentro de uma teoria B do tempo, os particulares

podem ser entendidos como agregados de partes temporais, espalhadas em cada momento do

tempo em que existem. Essas partes temporais são cada uma delas particulares que agregadas

formam, por exemplo, o Dr. Who (ele seria uma espécie de coleção ou agregado dessas partes

temporais). Assim, podemos dizer que quando o Dr. Who viaja no tempo, o encontro que há é

entre  partes  temporais  diferentes  do  Dr.Who.  E  partes  temporais  são  entendidas como

particulares (duas partes temporais diferentes e particulares podem ser partes de um mesmo

indivíduo). De modo que não se levanta aqui o problema sobre a viagem no tempo para uma

distinção aristotélica com aqueles pressupostos.  Nesse sentido,  acredito a  objeção sobre a

possibilidade  de  viagem no  tempo  não  levanta  problemas  muito  graves  para  a  distinção

aristotélica  ou  para  a  ideia  de  que  os  indivíduos  possuem  localização  espaciotemporal

determinada.

 

3.7   Algumas considerações

Uma conclusão relevante aqui nesta seção sobre distinção aristotélica é a de que ela

não  pretende  ser  uma definição  das  noções  de  particulares  e  universais,  mas  apenas  um

critério para a distinção que se atenta ao modo como particulares e universais se relacionam

com o espaço e o tempo. Uma distinção aristotélica tem fortes ligações com o naturalismo

filosófico,  na  medida  em que pressupõe que  todas  as  entidades  existentes  nos  diferentes

mundos metafisicamente possíveis, são entidades espaciotemporais (no mínimo podem ter

localização espaciotemporal). Assim, essa posição com relação à distinção entre particulares e

universais tem mais preocupações ideológicas (por exemplo, negar a existência de entidades

abstratas no sentido espaciotemporal do termo), do que preocupações em relação à definição

das noções de particulares e universais.

Nesse sentido, a distinção aristotélica tem que partir de uma ontologia já relativamente

estabelecida.  Essa  ontologia,  por  um lado,  recusa  a  existência  de  entidades  que  não têm

localização espaciotemporal e, por outro lado, pressupõe que o mundo é constituído de pelo

menos  dois  tipos  de  entidades  fundamentais:  particulares  e  universais.  Assim,  se  temos

motivos  para  pensar  que  há  entidades  não  espaciotemporais,  temos  motivos  óbvios  para

recusar  que  a distinção  entre  particulares  e  universais  deve  se  dar  em  termos  de  suas

diferentes  relações  espaciotemporais.  Contudo,  se  temos  motivos  para  pensar  que  toda

entidade  existente  é  espaciotemporal  (ou  pelo  menos,  que  pode ter  localização



71

espaciotemporal) e que a realidade é composta por entidades particulares e universais, temos

motivos para tentar defender um critério aristotélico para distinguir as entidades particulares e

universais fundamentalmente.

A distinção  aristotélica  precisa  recusar,  especialmente,  as  entidades  abstratas,  no

sentido  espaciotemporal  do  termo:  números,  proposições,  atributos  necessariamente  não

instanciados. Esses últimos, são entidades que dificilmente poderemos fazer sentido à ideia de

elas terem localização no espaço e no tempo, enquanto proposições e números podemos tentar

articular uma teoria compatível com o espírito aristotélico.  Um aristotélico com relação à

distinção e com relação a existência de universais vai procurar entender a noção de abstrato de

outra maneira do que a espaciotemporal, como veremos oportunamente.

Portanto,  penso que a recusa da distinção aristotélica passa pela recusa do próprio

naturalismo. Isso quer dizer que ao sugerirmos que a distinção aristotélica não dá conta de

entidades que não se encontram no espaço e no tempo estamos levantando a hipótese de que

há entidades que não estão no espaço e no tempo, que constituem objeções diretas à distinção

aristotélica.  Acredito  que  o  grande  problema de  se  estabelecer  uma distinção  em termos

aristotélicos é o tratamento que se dará às relações. Tais entidades são facilmente aceitas, se

temos uma ontologia composta por particulares e universais. Mas como já vimos, não é fácil

aceitar a ideia de que as relações ocupam algum lugar no tempo e, principalmente, no espaço.

4      Os padrões numéricos da instanciação: a distinção russelliana

4.1   Russell e a distinção em termos dos padrões numéricos da instanciação: unigrau X

multigrau

Russell propõe, no prefácio à segunda edição do Principia Mathematica (1925, p. xix),

que  a  distinção  entre  particulares  e  universais  pode  se  fundar  nos  diferentes  padrões

numéricos da instanciação nos quais tais entidades são capazes de figurar. Russell determina

que todo fato atômico é de uma das formas seguintes:

(1) R1(x), R2(x,y), R3(x, y, z)...

Neste  sentido,  os  universais  (R1,  R2,  R3...)  são entendidos  como entidades  que  só

podem ocorrer nos fatos atômicos com um número determinado (n) de constituintes. Essas

entidades têm um grau de aridade definido: elas são monádicas, ou diádicas, ou triádicas, ou
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n-ádicas,  exclusivamente.  Por  outro  lado,  os  particulares  (x,  y,  z...)  são  entendidos  como

entidades  que  podem ocorrer  em fatos  atômicos  com  qualquer  número  de  constituintes.

MacBride (2005, p. 569) designa tais entidades da seguinte maneira:

Unigrau: são entidades que só podem estar na relação de instanciação com um número fixo n

de entidades.

Multigrau: são entidades que podem estar na relação de instanciação com números diferentes

de entidades.

De acordo com essa concepção, a distinção entre particulares e universais vai se basear

na ideia de que os particulares são multigraus e os universais são unigraus. MacBride (idem)

chama a essa distinção de “russelliana”. Além de Russell, um defensor da distinção russelliana

é Armstrong, que a defende em várias oportunidades (1978b, pp. 82-3; 1989a, p. 44; 1997, p.

85).

MacBride (idem) argumenta que um primeiro tipo de problema referente a (1) é que se

pode colocar em dúvida se é realmente possível para o espaço dos fatos atômicos admitir a

variedade de formas  que (1)  descreve.  Por  outro  lado,  aceitando que há tal  variedade de

formas que (1) descreve, pode-se colocar em dúvida se (1) fornece um inventário exaustivo

dos tipos de fatos que podem haver. A primeira dúvida é relativa à ideia de que os particulares

são  genuinamente  multigraus,  e  a  segunda  é  relativa  à  ideia  de  que  os  universais  são

genuinamente unigraus. MacBride considera a possibilidade de que os fatos atômicos exibam

a mesma forma n-ádica, de modo que a instanciação teria a forma de (2) ou (3):

(2) R4(x), R5(y), R6(z)...

(3) R7(x, y), R8(y, z), R9(z, w)...

A ideia de MacBride (2005, p. 570) é que dada essa situação, todos os itens em causa

devem ser tomados como unigraus (monádicos em (2), diádicos em (3)). Se as coisas são de

um ou de  outro  modo,  não teríamos  meios  de  articular  uma distinção fundamental  entre

particulares e universais baseados na distinção entre entidades multigraus e unigraus.

Algo que a distinção russelliana precisa recusar como possível são fatos com a forma:
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(4) Rm(x), Rm(x, y), Rm(x, y, z)…

Obviamente, esse tipo de universal Rm é um contraexemplo à distinção russelliana. Se

existe um universal como Rm, não estamos aptos a determinar que a distinção entre entidades

particulares e universais deve se basear na distinção entre entidades multigraus e unigraus. As

objeções  de  MacBride  que  se  seguem  buscam  mostrar  que  temos  casos  de  universais

multigraus como Rm.

4.2   A objeção baseada em predicados multigraus

Essa objeção parte do argumento a favor da existência de universais, segundo o qual,

precisamos  admitir  universais  como  os  valores  semânticos  de  nossos  predicados.  Os

universais seriam as entidades com as quais estamos ontologicamente comprometidos quando

usamos certos predicados. Como vimos, não se segue disso que todos os nossos predicados

expressam universais  genuínos.  Temos exemplos  de  predicados que  não podem expressar

universais, com pena de termos um paradoxo. Por exemplo, o predicado “não instanciar por si

mesmo” não pode corresponder a um universal, pois se admitimos isso geramos uma versão

do paradoxo de Russell (capítulo 1, seção 2.3.2.3.). Outro ponto é que não precisamos ter

também uma correspondência 1-1 entre predicados e universais: o predicado “está infectado

por hepatite”, intuitivamente, não corresponde a um universal genuíno, tendo em conta que há

três tipos diferentes de hepatites. Apesar dessas restrições, pensa-se que os universais são úteis

para explicar o funcionamento dos predicados e o uso de certos predicados nos compromete

com a existência de universais.

MacBride (idem, p. 571) argumenta que, se os compromissos ontológicos de certos

predicados nos dão motivos para pensar que há universais, então podemos ter motivos para

pensar que há universais multigraus, baseados na ideia de que há predicados que sugerem essa

conclusão. Esses predicados exigiriam como valores semânticos universais que são como Rm

em (4) acima.

MacBride  (2005,  p.  571-3)  faz  uma  distinção  entre  predicados  (ou  expressões

predicativas) distributivos e predicados coletivos. Um predicado é distributivo no caso em que

‘F (a ˄  b ˄ ... ˄  n)’ for equivalente a 'F(a) ˄  F(b) ˄ ... ˄  F(n)', donde ‘a’, ‘b’, ..., ‘n’ são

termos singulares ou plurais. Em caso contrário, temos um predicado coletivo. Um exemplo
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de predicado distributivo é “... bebe cerveja”. O predicado é distributivo na medida em que se

digo “Luiz e Carlos bebem cerveja” é equivalente a dizer “Luiz bebe cerveja” e “Carlos bebe

cerveja”. Porém, uma expressão como “... carrega...” é coletiva. Ela é coletiva na medida em

que se digo “Luiz e Carlos carregam a mesa”, isso não será equivalente a dizer “Luiz carrega

a mesa” e “Carlos carrega a mesa”, pois há casos em que se exige uma ação conjunta para

carregar a mesa, de modo que apenas uma pessoa não será capaz de carregá-la. Há casos em

que a ação de carregar pode ser efetuada por apenas uma pessoa, mas há casos que não: uma

mala pode ser carregada por apenas uma pessoa, mas um piano ou uma mesa muito pesada

não podem.

MacBride (idem, pp. 572-3) argumenta que se é o caso que os universais são valores

semânticos de predicados, os predicados coletivos (ou pelo menos alguns deles) terão como

valores semânticos universais multigraus. Ele nos fornece uma pequena lista de predicados

coletivos,  que  ocorrem,  não  apenas  na  linguagem  natural,  como  também  em  contextos

teóricos:

Ações: “... carregar...”; “...rodear...”.

Relações causais: “... causou o colapso da ponte”; “... provocou a avalanche”.

Química: “... forma uma molécula estável”.

Físicas: “... tem massa X”; “... forma um corpo rígido”.

Biologia: “... compõe um gato”.

Geometria: “... são colineares”; “... formam um círculo”.

Matemática: “... forma uma classe”.

Lógica: “... são consistentes”; “... implica a conclusão”.

Tais predicados parecem fornecer exemplos de universais multigraus. Na sequência

serão  abordados  os  motivos  para  pensarmos  que  tais  predicados  não  correspondem  a

universais multigraus.

4.3   O argumento da instanciabilidade intrínseca

Esse é um argumento a favor da distinção russelliana. Tal argumento foi formulado por

Armstrong (1978b, p 94; 1989, p.  40; 1997, p.  85;).  A ideia é que se  Rm é um universal

multigrau, então ele tem que ser o mesmo universal nos fatos Rm (x), Rm (x, y), Rm (x, y, z)(...).
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Supondo que esse é o caso, então, pela indiscernibilidade dos idênticos, segue-se que Rm tem

as  mesmas  propriedades  em cada  uma  de  suas  instanciações.  Mas  Rm tem propriedades

diferentes em diferentes instanciações: é monádica em uma, diádica em outra, triádica, etc.

Portanto, Rm não pode ser o mesmo universal em cada fato Rm (x), Rm (x, y), Rm (x, y, z), de

modo que Rm não pode ser um universal multigrau genuíno.

MacBride  (2005,  p.574)  afirma  que  o  argumento  de  Armstrong  pressupõe  que  os

universais que diferem quanto à sua adicidade diferem em sua natureza essencial. Assim, se

cada universal é essencialmente n-ádico (para algum n), então só pode ocorrer em fatos com n

constituintes. Um universal que é essencialmente n-ádico não pode ocorrer em fatos com k

constituintes (k ≠ n). De modo que, se Rm é essencialmente n-ádico, segue-se que Rm não pode

ser o mesmo universal em fatos com números diferentes de constituintes como Rm (x), Rm (x,

y), Rm (x, y, z)(...).

Entretanto,  como  MacBride  (idem,  p.  575)  reconhece,  o  argumento  contém  uma

petição de princípio. Isso porque dizer que há universais multigraus equivale a negar que a

adicidade  dos  universais  é  essencial.  Portanto,  não  poderíamos  apenas  pressupor  que  a

adicidade  dos  universais  é  essencial,  mas  é  preciso  argumentar  a  favor  dessa  ideia:  é

justamente isso que queremos provar. MacBride acredita também que há outro problema, que

seria o fato de que o argumento de Armstrong assume implicitamente que os particulares que

ocorrem em fatos com números diferentes de constituintes não diferem em suas naturezas

essenciais e, assim, são capazes de ocorrer como os mesmos particulares (por exemplo x) em

cada um dos fatos  Rm (x),  Rm (x, y),  Rm (x, y, z)(...). Mas não se argumentou a favor dessa

diferença entre particulares e universais.  Como isso está em aberto,  podemos dizer que o

mesmo argumento  pode  ser  usado para  mostrar  que  os  particulares  são  unigraus,  não  os

universais.

MacBride (idem) admite que um russelliano pode buscar sustentar que a adicidade não

é uma característica relativa dos universais, mas uma característica intrínseca. Assim, teremos

que Rm não pode ser o mesmo universal presente nos fatos Rm (x, y) e Rm (x, y, z). Esses fatos,

portanto, têm que conter universais distintos como constituintes. O russelliano defenderia que

a adicidade não é uma característica intrínseca dos particulares mostrando assim que eles não

podem  ser  tomados  como  entidades  unigraus.  Esse  argumento  pode  ser  chamado  de

“argumento da instancialidade intrínseca”.

O problema que MacBride vê nesse argumento, e com o qual estou de acordo é que o

argumento comete uma petição de princípio. Pode-se argumentar plausivelmente a favor da
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ideia de que a questão de saber se há universais multigraus é basicamente a mesma de saber se

a  adicidade  é  uma  característica  relativa  dos  universais.  Precisamos,  portanto,  de  uma

justificativa à ideia de que a adicidade não é uma característica relativa dos universais, mas

não apenas pressupor isso.

4.4   O multigrau como sobreveniente ao unigrau   

Uma estratégia que pode ser usada para sustentar a distinção russelliana discutida por

MacBride (2005, p. 575-6) é a partir da relação de sobreveniência. A ideia básica é a de que os

universais  multigraus  são  sobrevenientes  aos  universais  unigraus. Para  isso,  deve-se

reconhecer uma quantidade suficiente de particulares e universais que estão de acordo com a

teoria  russelliana  para  fornecer  uma  base  sobreveniente  para  qualquer  universal

aparentemente multigrau. Além disso, supõem-se que entidades sobrevenientes não adicionam

algo à realidade, ontologicamente falando; elas são um  almoço grátis  ontológico:  não são

nada além das entidades das quais elas sobrevém. Assim, toma-se os universais multigraus

como não tendo a realidade dos universais unigraus dos quais sobrevêm.

Contra  essa  ideia  MacBride  (idem,  p.  576)  defende  que  precisamos  de  um  bom

argumento a favor da ideia de que não estamos comprometidos com universais multigraus,

mas não é suficiente mostrar que há casos claros nos quais isso acontece.  A ideia é que o

russelliano, em geral, vai se focar em alguns casos paradigmáticos nos quais conseguimos

fazer  a  redução de  universais  multigraus  a  universais  unigraus.  Exemplo  de  redução que

parece  bem-sucedida  é  o  de  propriedades  geométricas  multigraus,  como a  de  formar  um

círculo,  que sobrevém à relação espacial  unigrau  entre os pontos que formam um círculo.

Outro exemplo semelhante seria propriedades como formar um corpo rígido, que sobrevém às

propriedades espaciais unigraus que são o caso entre os pontos que produzem um corpo. Mas

apesar de haver casos que corroboram a ideia de que podemos tomar universais multigraus

como sobrevenientes a universais unigraus, precisamos, de acordo com MacBride, mostrar

que para todo caso de universal multigrau ele será sobreveniente a universais unigraus.

Além disso, teremos o problema adicional de termos que dar um argumento a favor da

suposição de que entidades sobrevenientes são de fato um almoço grátis ontológico. A ideia é

que mostrar que os universais multigraus são redutíveis a universais unigraus, não é mostrar

que  universais  multigraus  não  existem.  Isso  quer  dizer  que  os  universais  multigraus  são

dependentes da existência daqueles que são unigraus, mas ainda assim podemos pensar que
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tais entidades existem e que são um problema para a distinção russelliana. Na sequência trato

de exemplos que MacBride considera genuínos de universais que são multigraus.

4.5   A causação singular como um caso de universal multigrau

MacBride (2005, p. 579) pensa que a causação singular é genuinamente multigrau. O

motivo para assim pensar é que as causas dificilmente provocam um efeito isoladamente. Há

em geral uma cooperação de outros eventos para se obter um determinado efeito (que também

não  precisa  ser  um efeito  isolado).  Dado  que  números  diferentes  de  eventos  podem ser

cooperados  em diferentes  ocasiões  para  produzir  certos  efeitos,  a  causação  singular  será

multigrau. Ela relaciona números diferentes de causas que produzem determinados efeitos,

que também podem ser diferentes em quantidade.

O exemplo que MacBride nos  fornece  é  o seguinte.  Uma pessoa  é  morta  por  um

enxame de abelhas. A picada de cada abelha contribuiu para a sua morte. Mas não há uma

picada isolada que causa a morte da pessoa, mas sim as picadas coletivamente. Dado que em

outra ocasião o número de picadas que levará uma pessoa a morte é diferente, parece que a

relação causal entre as picadas de abelha e a morte é uma relação multigrau.

MacBride discute duas estratégias pelas quais o russelliano pode tentar argumentar

contra  a  ideia  de  que  a  causação  singular  é  multigrau.  Uma  é  a  estratégia  dos  objetos

compostos  como  relatas  de  universais  multigraus.  A outra  estratégia  é  a  estratégia  dos

símbolos incompletos. Essas estratégias são tratadas separadamente na sequência.

4.5.1   A estratégia dos objetos compostos

A estratégia dos objetos compostos foi utilizada por Armstrong (1997, p. 205) para

tratar os casos de causação singular e a aparência de termos universais multigraus em tais

caso. A estratégia consiste em postular um objeto composto, que seria um agregado de causas

diferentes,  capaz  de  produzir  um efeito,  que  também pode ser  um objeto  composto  (um

agregado de efeitos  diferentes).  Essa  estratégia,  assim,  parece tornar  a  relação causal  um

universal unigrau: ela será uma relação diádica entre agregados:

C é um agregado constituído pelos eventos c1, c2, ..., cn que produz um efeito E.
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MacBride (2005, pp. 580-1) argumenta contra a estratégia dos objetos compostos com

base na ideia de que C não é um candidato atrativo para ser um termo da relação causal. Pode

ser que falte a C algumas (ou mesmo todas) as características que são relevantes para que se

produza  o  efeito  E.  Pode-se  argumentar  que  C tem partes  que  têm essas  características

relevantes. Mas isso apenas sugere, como argumenta MacBride, que são as partes de C que

são os termos primários da relação causal, mas não C mesmo.

MacBride (idem, p. 581) estende essa objeção a outros casos nos quais a estratégia dos

objetos compostos pode ser aplicada. Um deles é o caso das leis da natureza, cuja causação

singular parece uma instância. Aqui temos que entender as leis da natureza como relações

entre universais. As leis podem ser mais ou menos complexas, o que vai requerer números

diferentes de universais para tornar necessária (necessitar) a presença de outros universais.

Dessa forma, a relação nômica de necessitação parece multigrau, na medida em que relaciona

números diferentes de universais em fatos nômicos diferentes. Neste caso, poderíamos utilizar

aqui a estratégia  dos objetos compostos,  tratando a relação de necessitação nômica como

relacionando agregados (ou conjuntos) de universais. Mas a objeção para o caso da causação

singular pode ser utilizada também no caso da necessitação: parece que são os universais

mesmos  que  necessitam  a  presença  de  outros  universais,  mas  não  um  conjunto  ou  um

agregado de universais. São os universais que parecem ter as características relevantes para

que haja a necessitação, mas não um conjunto ou agregado composto de universais. De modo

que seriam os universais os relatas primários da relação de necessitação nômica.

Esse tipo de objeção se aplica também à relação de implicação. Essa relação parece

multigrau  na  medida  em  que  números  diferentes  de  proposições  implicam  diferentes

conclusões.  Aplicando  a  estratégia  dos  objetos  compostos,  a  relação  de  implicação  seria

tomada como uma relação diádica entre um conjunto de premissas e uma conclusão. Mas

neste  caso  também,  argumenta  MacBride  (2005,  p.581),  podemos  dizer  que  são  as

proposições mesmas e o que elas significam que implicam a conclusão, e não um conjunto de

proposições. O que sugere que são as proposições os relatas da relação de implicação, mas

não conjuntos de proposições.

Com relação  à  implicação,  um russelliano  pode  argumentar  do  seguinte  modo:  a

fragmentação de cada dedução em uma árvore semântica incorre apenas no compromisso com

universais  unigraus  (pode  exemplo,  o  modus  ponens).  Mas  MacBride  (idem,  p.  581-2)

argumenta  que  isso  assume  que  a  implicação  e  a  dedução  não  são  extensionalmente

equivalentes, mas que as implicações são redutíveis às deduções. O problema aqui é que a
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completude da lógica de primeira ordem não consegue estabelecer essa redução e, além disso,

as lógicas de ordem superior são incompletas, de modo que a análise da implicação em termos

da dedução falha quanto à sua generalidade.

Outra dificuldade para essa estratégia levantada por MacBride (2005, pp. 583-4) é que,

supondo que a estratégia consiga dar conta dos casos de causação, ela não parece conseguir

eliminar os universais multigraus em geral. MacBride argumenta que a aplicação da estratégia

aos casos causais parece pressupor a existência de pelo menos um universal multigrau, que é a

relação de constituição.  A relação de constituição é empregada para manufaturar os objetos

compostos que serão os relatas das relações causais. Mas a relação parece multigrau porque os

compostos  diferentes  são  feitos  a  partir  de  números  diferentes  de  constituintes.  Mas  a

estratégia  dos  objetos  compostos  não  pode  ser  empregada  para  remover  a  aparência  de

relações multigraus sem gerar uma regressão infinita.

A regressão infinita é a seguinte. Suponha que a estratégia dos objetos compostos foi

aplicada à  relação de constituição.  Isso envolve a  introdução de um novo tipo  de objeto

composto  (agregado*)  e  a  concepção  de  que  a  relação  de  constituição  é  diádica,  entre

agregados* e agregados. Mas nesse caso teremos uma nova relação aparentemente multigrau,

a  relação  que  se  obtém  entre  agregados* e  os  números  diferentes  de  constituintes  que

produzem agregados*.  Essa relação pode ser  chamada de “constituição*”.  Para remover  a

aparência  multigrau  da  relação  de  constituição*,  um novo  objeto  composto  tem  que  ser

introduzido  (agregados**).  Mas  então,  a  relação  que  se  obtém  entre  agregados** e  seus

constituintes parece também multigrau (constituição**).  Assim, outro objeto composto tem

que ser postulado, o agregado***. E assim por diante.

A conclusão é que a estratégia dos objetos compostos não pode ser aplicada a todo

caso de universal multigrau, com pena dessa regressão ao infinito exposta acima. A regressão

é evitada se admitirmos que a relação de constituição é multigrau. Mas se admitimos isso,

perde-se o sentido a articulação da estratégia para evitar os demais universais multigraus. De

modo que seria mais coerente aceitar que há universais multigraus desde o início.

4.5.2   A estratégia dos símbolos incompletos

Outra estratégia para se evitar universais multigraus discutida por MacBride (2005, p.

584)  é  a  estratégia  dos  símbolos  incompletos.  Essa  estratégia  pode  ser  utilizada  por  um

russelliano para evitar a regressão infinita anteriormente discutida. Essa estratégia pode ser
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aplicada à relação de constituição. Assim, definiremos a relação de constituição em termos de

(i) uma relação diádica entre as partes dos agregados e (ii) quantificação sobre essas partes.

Exemplos de como isso funciona são os seguintes:

‘C é composto por c1 e c2’ é definido como ‘c1 é parte de C e c2 é parte de C, e nenhuma parte

de c1 é parte de c2, e não há partes de C que não são partes de c1 ou c2’.

‘C é composto c1, c2 e c3’ é definido como ‘c1 é uma parte de C, c2 é uma parte de C e c3 é

uma parte de C, e nenhuma parte de c1 é uma parte de c2, e nenhuma parte de c2 é uma parte

de c3, e nenhuma parte de c3 é uma parte de c1, e não há partes de C que não são partes de c1

ou c2 ou c3’. E assim por diante (idem p. 584).

Dessa forma,  a  aparência  de  um universal  multigrau  é  eliminada.  De acordo com

MacBride, um problema inicial é a grande complexidade lógica que essa estratégia implica.

Mas independentemente disso, uma vez que tal estratégia é aplicável ao caso da relação de

constituição,  então  pode  ser  diretamente  aplicada  à  causação  singular.  Com esse  intuito,

definiremos  a  noção  multigrau  da  causação  em termos  de  uma  relação  causal  diádica  e

quantificação sobre eventos. A relação requerida nesse caso será aquela que se dá entre dois

eventos  x e  y, quando  x, na presença de outros eventos de um tipo adequado, necessita ou

aumenta a probabilidade de y. Esse seria um caso de causação parcial, na medida em que não

se pressupõe que a causa x é capaz de sozinha causar ou aumentar a probabilidade de y. Nesse

sentido, x não é causa total de y, mas apenas causa parcial. Aplicando então a estratégia dos

símbolos incompletos, temos:

A relação causal ‘c1, c2, ..., cn causa E’ pode então ser definida como: ‘c1 é uma causa parcial

de E, e c2 é uma causa parcial de E..., e cn é uma causa parcial de E, e não há causa parciais de

E que não sejam idênticas a c1 ou c2 ou... cn’ (2005, p. 585).

Segundo  MacBride  (idem),  a  estratégia  dos  símbolos  incompletos  enfrenta

dificuldades com relação à possibilidade de sobredeterminação causal. Mais especificamente,

essa estratégia elimina a possibilidade de haver a sobredeterminação causal. Isso se dá da

seguinte forma.  Supondo que duas ou mais coleções de eventos (c1, ..., ck-1 e ck..., cn) causam

o mesmo efeito (E), ou seja, sobredeterminam (E). Aplicando a análise a ‘c1, ..., ck-1 causa E’
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Isso fica ‘c1 é uma causa parcial de E, e c2 é uma causa parcial de E, e ck-1 é uma causa parcial

de  E,  e não há qualquer causa parcial  de  E que não seja idêntica a  c1,  ou  c2, ou ...  ck-1’.

Entretanto, essa última condição da análise falha na medida em que há outras causa parciais

de E, nomeadamente, a coleção de causas parciais ck..., cn, que também causam o efeito E.

A primeira vista parece interessante uma análise excluir casos de sobredeterminação

causal. Entretanto, parece haver exemplos muito óbvios de sobredeterminação causal: vários

eventos poderiam ter causado a morte de Sócrates, eventos diferentes do que de fato ocorreu

(Sócrates tomou cicuta). Muitos outros casos de causalidade semelhantes a esse poderiam ser

formulados aqui.  A lição é que uma análise  da causalidade que exclui  a  possibilidade da

sobredeterminação causal deve estar equivocada.

4.6   Os universais varigraus

Uma estratégia que acredito ser mais adequada a um russelliano, ou pelo menos a uma

pessoa  de  tendência  russelliana,  é  propor  outra  distinção  para  distinguir  particulares  e

universais  (MacBride,  2005,  p.  587-8).  Nessa  distinção,  concedemos  que  há  universais

multigraus. Entretanto, parece haver um sentido no qual os universais, mesmo os multigraus,

têm graus de aridade fixos. A ideia é que o número de indivíduos que relacionam os universais

multigraus pode variar, mas ainda assim os universais podem ser aplicados de uma forma

relativamente uniforme aos indivíduos que eles relacionam. Assim, tomemos a relação causal.

Ela se aplica diretamente aos seus relatas, agrupando de um lado aqueles que são as causas e,

do outro lado, aqueles que são os efeitos. Neste sentido, a relação causal parece diádica: ela

relaciona um grupo de indivíduos (causas) com outro grupo (efeitos). Podemos pensar então

que há dois sentidos em que podemos falar da aridade de uma dada relação. Há um sentido

relacionado à quantidade de entidades relacionadas, e há outro sentido relacionado ao número

de posições para serem preenchidas na relação (o número de posições de argumento). Assim,

podemos argumentar que as relações têm fixo o número de posições de argumento, que é um

dos aspetos da aridade de um atributo. A ideia é a de que temos dois aspectos diferentes para

contar como a aridade de um dado atributo: o número de coisas relacionadas e o número de

posições  de  argumento.  Somente  o  segundo  aspecto  é  relevante  para  a  distinção  entre

particulares e universais.

MacBride  aplica  a  ideia  a  outros  casos  de  entidades  multigraus,  as  propriedades

geométricas como a  de  formar um círculo:  formar um círculo é algo que os pontos fazem
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juntos sem distinção; não há pontos privilegiados ou distintos que formam a circunferência de

um círculo.  Haveria  assim,  consequentemente,  um sentido  no  qual  formar  um círculo  é

monádico, relacionando o grupo de indivíduos que forma o círculo. Penso que  formar um

círculo tem que ser entendido, não como uma propriedade que algo pode ter, mas como uma

relação entre algo e um determinado círculo. Neste sentido, teríamos algo como 'x forma y'.

Neste caso, a relação de formar é diádica quanto ao número de posições de argumento, mas

não quanto à quantidade de indivíduos (pontos) que irá relacionar em cada caso para formar

um círculo.

Temos então que cada universal terá um número fixo de posições de argumento que

podem ser ocupadas por diferentes números de indivíduos: 'x causa y' tem duas posições, por

exemplo. Não importa, pois, os números de indivíduos que vão preencher as posições, mas

sim o número de posições que serão preenchidas. Segundo MacBride (2005, p. 588), podemos

argumentar então que os universais não podem variar quanto a essas posições, mas apenas

quanto ao número de indivíduos que ocupam essas posições. MacBride chama de “varigraus”

aos universais que variam quanto às suas posições de argumento. A pergunta que ele faz é: há

universais varigraus?

Um exemplo de universal varigrau, segundo MacBride (idem, p. 589), seria a relação

de  crença.  A ideia  é  que  a  relação  de  crença  se  aplica  de  maneira  diferente  a  números

diferentes de objetos, propriedades e relações. Por exemplo, Iago pode acreditar que Roderigo

ama Desdemona,  enquanto não acredita  que Desdemona ama Roderigo.  De modo que os

objetos, as propriedades e as relações que são relacionadas pela relação de crença não podem

cair  sob uma única posição indiscriminada.  Os itens por ela  relacionados encaixam-se de

maneiras diferentes nas posições da relação em causa. MacBride conclui que, uma vez que o

número de objetos, propriedades e relações variam quando relacionados pela crença, segue-se

que o número de posições na relação de crença tem que variar também. Assim a relação da

crença parece um universal varigrau. Esse mesmo caso ocorre com a relação de instanciação,

ou exemplificação. Uma vez que essa relação relaciona termos (indivíduos, propriedades e

relações) com graus de aridade diferentes em diferentes situações, seguir-se-ia que a relação

de instanciação é uma relação varigrau.

 Acredito que podemos salvar a ideia de que em algum sentido a relação de crença (e a

instanciação) é diádica. No caso da relação de crença, a aparência de relação varigrau se dá

porque  confundimos  as  posições  de  argumento  das  propriedades  e  relações  que  estão

envolvidas na relação de crença, com as posições de argumento da própria relação de crença.
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Para vermos como são as coisas, podemos determinar que a estrutura da relação de crença,

para qualquer que seja o conteúdo da crença é o seguinte:

x crê que y

O  x será um agente cognitivo qualquer; o  y é algo em que  x crê – uma proposição

simples ou complexa. O problema se encontra em y, uma vez que y é o conteúdo da crença

que pode variar em níveis de complexidade em cada caso. Por exemplo, em determinado caso

y pode ser a proposição de que Sócrates é sábio, e em outro caso pode ser a proposição de que

Sócrates é o mestre de Platão, e ainda em outro caso a proposição de que Sócrates se parece

mais a Platão do que a Aristóteles. Assim temos:

x crê que Sócrates é sábio.

x crê que Sócrates é o mestre de Platão.

x crê que Sócrates se parece mais a Platão do que a Aristóteles.

Nesses três casos, a estrutura da crença não muda, muda apenas o número de objetos

entidades  relacionadas;  a  crença  continua  a  relacionar  dois  tipos  de  coisas,  um  agente

cognitivo e um conteúdo proposicional. O que muda é a estrutura do conteúdo proposicional

(no primeiro caso a estrutura é 'x é sábio' e no segundo caso a estrutura é 'x é mestre de y'...).

Contudo esse conteúdo que muda não pode ser imputado à relação de crença; se fazemos isso,

estamos entendendo de maneira equivocada a relação de crença e o modo como ela relaciona

seus termos. Portanto, penso que a relação de crença pode ser entendida como uma relação

que tem, em algum sentido (com relação às posições de argumento), o grau de aridade fixo.

Esse mesmo argumento parece valer para a relação de instanciação que também terá uma

aparência de entidade varigrau apenas se tomamos como posições da relação de instanciação

as posições que são primordialmente das entidades por ela relacionadas.

Esse argumento não é conclusivo sobre o ponto.  Pode ser que tenhamos meios de

produzir um contraexemplo que não incorra no erro de confundir as posições das entidades

que estão sendo relacionadas, como no caso da relação de crença e  da instanciação. O ônus

da prova aqui  parece de quem busca contrariar a  ideia  de que há um sentido no qual  os

universais têm uma aridade fixa. Acredito que se temos meios de nos restringirmos a falar

somente de indivíduos e universais de primeira ordem, essa tese pode ser salva como sugeri
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acima, dizendo que os os universais não variam em suas posições de argumento. Entretanto,

não penso que ela seja eficaz, irrestritamente falando, como meio de distinguir particulares e

universais. Isso porque, como veremos na sequência, em predicações de ordens superiores os

universais  funcionam como os  particulares,  no  sentido  em que não parecem ter  qualquer

aridade fixa.

4.7   Os universais de ordens superiores

Um problema mais grave para a distinção russelliana é o problema sobre universais de

ordens superiores. Tal problema foi levantado por MacBride (2005, pp. 594-5). O problema se

levanta admitindo que temos meios de distinguir os particulares e os universais, seja por meio

da ideia de que os universais não podem ser multigraus, seja pela ideia de que as universais

não podem ser varigraus. Esse problema está relacionado aos universais de ordens superiores.

Para ver qual é o problema, suponha que temos os fatos atômicos como os que se seguem:

(1) R1(x), R2(x, y), R3(x, y, z)(...)

Quando focamos em fatos desse tipo (1) parece que estamos aptos a distinguir  os

universais unigraus  R1, R2 e R3, dos particulares multigraus  x, y  e z. Mas considere agora a

possibilidade de que haja fatos da seguinte forma:

(5) S1(R1), S2(R1, R2), S3(R1, R2, R3)(...)

Se  esses  fatos  são realmente  possíveis,  os  universais  R1,  R2 e R3 variam em suas

aridades assim como os particulares  x,  y  e z.  Dessa forma,  R1  ocorre tanto em fatos com

apenas dois constituintes (R1(x)), mas também em fatos com três constituintes, quatro, e assim

por diante (S2(R1,  R2),  S3(R1,  R2,  R3) (...)).  Disso se segue que a distinção  russelliana não

consegue fazer uma distinção categorial entre as entidades R1, R2, R3 e x, y, z. Ambos os tipos

de entidades devem ser tomados como entidades multigraus, segundo a distinção russelliana.

MacBride  acredita  que  isso  mostra  que  o  russelliano  não  consegue  fornecer  uma

distinção absoluta entre os particulares e os universais unigraus, mas apenas uma distinção

relativa entre ordens diferentes ((1), (5)). Entretanto, qual o motivo para se pensar que há essa

hierarquia de fatos? Parece que a distinção entre entidades unigraus, multigraus e varigraus
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não pode gerar, por si mesma, essa hierarquia de fatos requerida. De modo que, seria preciso

recorrer a algum princípio independente para podemos estabelecer tal hierarquia.

Pode  ser  uma  saída  fazermos  uma  distinção  entre  uma  relação  relacionando  seus

termos  e  uma  relação  sendo  termo  de  outras  relações.  Podemos  perceber  claramente  e

intuitivamente que a relação ser mestre de funciona como relacionando termos no fato de que

Sócrates é mestre de Platão,  mas funciona como termo de uma relação no fato de que a

relação ser mestre de é assimétrica, ou no fato de que a relação ser mestre de é diádica. Nesse

caso, poderíamos nos permitir usar um critério inspirado no critério russelliano dos padrões

numéricos da  instanciação, dizendo que ele deve considerar as relações somente enquanto

relacionam termos, mas não quando são termos de outras relações. Assim, restringimos o falar

da aridade de uma relação quando esta relaciona seus termos, mas não quando é relacionada

por outras relações (quando é termo de uma relação).  Um desafio para o russelliano será

identificar,  para  cada  caso  de  relação,  se  esta  está  relacionando  termos  ou  está  sendo

relacionada por outras relações.

4.8   O problema com atributos particulares (tropos)

Um problema  adicional  para  a  distinção  russelliana  é  que  ela  não  tem meios  de

distinguir  atributos  entendidos  como  universais  e  atributos  entendidos  como  particulares

(tropos). Isso porque, tanto os atributos entendidos como universais quanto entendidos como

particulares parecem ter algum tipo de aridade fixa: por exemplo, se a propriedade universal

da  sabedoria  é  monádica,  será  monádica  também  a  propriedade  tropo  da  sabedoria  de

Sócrates. A única diferença é que a posição de argumento dessa última só pode ser preenchida

por Sócrates. Sendo assim, como vamos determinar que uma propriedade é universal e a outra

é  particular?  Com a  distinção  entre  particulares  e  universais  baseada  no  fato  de  que  os

universais  têm aridade  fixa  não teremos  meios  de  distinguir  aqueles  atributos.  Assim,  se

queremos dizer que particulares e universais se distinguem a partir daquela forma, precisamos

negar que existem atributos particulares (tropos), que parecem ter aridade fixa no mesmo

sentido que os universais.

4.9   Algumas considerações

Podemos  concluir  aqui  que  a  distinção  baseada  nos  diferentes  modos  pelos  quais
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entidades particulares e universais se relacionam nos fatos não é uma definição das noções de

particulares  e  universais,  mas  um  critério  baseado  na  ideia  de  que  essas  entidades  se

comportam de maneira diferente nos fatos em que ocorrem. Isso quer dizer que, assim como

com a distinção aristotélica, pode-se estar exigindo demais da distinção em causa querendo

que ela seja uma definição das noções de particulares e universais. Esse critério pode ser

usado por alguém que já tem em mente uma determinada teoria ontológica que admite certos

tipos de entidades.

O  principal  problema  que  acredito  haver  com a  distinção  russelliana  é  o  fato  da

distinção não saber lidar com atributos de ordens superiores e atributos particulares (tropos).

Portanto, algo tem que ser dito sobre essas supostas entidades. Contudo, penso que a admissão

de atributos de ordem superiores e de atributos particulares pode ser simplesmente negada

dentro de uma ontologia específica de particulares e universais, teoria que pode explorar a

hipótese de que particulares e universais se distinguem devido à diferença em suas aridades.

Em relação  aos  atributos  de  ordens  superiores,  podemos  admiti-los  e  aplicar  a  estratégia

esboçada ao fim da seção 4.7. desse capítulo, na qual distinguimos uma relação que relaciona

termos e uma relação que é termo de outras relações.

5      A distinção baseada na relação assimétrica de instanciação (exemplificação12)

5.1   Introdução

Uma forma de se buscar estabelecer a distinção entre particulares e universais é por

meio da relação assimétrica de instanciação. A ideia central é a de que particulares instanciam

universais, enquanto os universais são instanciados pelos particulares. Isso quer dizer que os

particulares ocorrem na primeira posição da relação de instanciação e os universais ocorrem

na segunda posição. Admitindo universais de ordens superiores, diremos que os universais são

instanciados por  particulares,  mas  também instanciam outros  universais,  de modo que  os

universais  podem  ocorrer  também  na  primeira  posição  da  relação,  em  fatos  de  ordens

superiores.

A distinção entre particulares e universais a partir da relação de instanciação precisa

ser  refinada  para  conseguir  alojar  certos  casos  de  universais.  Em  especial,  os  casos  de

universais  contingentemente  não  instanciados.  Esse  tipo  de  universal  é  requerido,  por

exemplo, para explicar os estados de sistemas fisicamente possíveis, conexões nômicas não

12 O termos usado por MacBride é “exemplificação”. Eu prefiro usar o termo “instanciação” como já venho
usando para designar a relação que há entre particulares e universais.
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instanciadas,  ou  valores  semânticos,  etc.  Mas  se  a  nossa  distinção  se  basear  apenas  em

entidades que estão atualmente instanciadas, esse tipo de entidade será excluído por definição.

Assim, podemos dizer que a distinção deve se basear na possibilidade da instanciação, mas

não na instanciação atual: os universais serão entidades que podem ser instanciados, enquanto

os  particulares  serão  tomados  como  entidades  que  não podem ser  instanciados,  apenas

instanciam universais.

Essa  distinção  refinada  terá  problemas  ainda  com  entidades  necessariamente  não

instanciadas, como a propriedade de ser um quadrado redondo (definida como a propriedade

de ser um quadrado com a área de um círculo) ou a propriedade de ser o maior número

natural. Se uma ontologia admite tais entidades, então a ideia de que particulares e universais

distinguem necessária, exaustiva e exclusivamente por meio da relação de instanciação deve

ser rejeitada. Portanto, a distinção proposta tem o problema inicial de excluir esse tipo de

entidade  por  definição.  Parece  não  haver  meios  não  arbitrários  de  admitir  esse  tipo  de

entidade e fazê-la sujeita à distinção baseada na relação de instanciação. Acredito que isso

mostra  que uma distinção fundamental  baseada na relação de  instanciação tem que fazer

certas escolhas relevantes, ontologicamente falando, sobre os tipos de entidades que há. A

ideia é a de que uma distinção como essa pode não estar excluindo aquelas entidades por

definição. Podemos propor essa distinção a partir de uma teoria ontológica substancial que

tenha meios de negar que existam entidades necessariamente não instanciadas, e não apenas

excluindo-as arbitrariamente por definição.

5.2   A assimetria da instanciação

A ideia de que particulares e universais podem ser distinguidos por meio da relação de

instanciação pressupõe que essa relação seja assimétrica, que exiba a seguinte estrutura:

(i) Sócrates → sabedoria

Neste  caso,  “→”  representa  a  relação  assimétrica  de  instanciação13.  Assim

determinaríamos que Sócrates é o particular e a sabedoria é o universal: Sócrates ocorre na

primeira  posição  da relação e  a  sabedoria  ocorre na segunda.  Isso significa que Sócrates

instancia a sabedoria, ou que a sabedoria é instanciada por Sócrates.

13 Não estou usando o símbolo “→” como o símbolo da condicional, mas como um símbolo para indicar a 
direção da relação de instanciação.
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MacBride (2005, p. 597) questiona o motivo pelo qual devemos fazer essa suposição.

Ele afirma que poderíamos supor ao invés disso, que Sócrates ocupa a segunda posição da

relação e  a  sabedoria  ocupa  a  primeira  posição,  de  modo que  o  fato  exibiria  a  seguinte

estrutura:

(ii) Sabedoria → Sócrates

MacBride (idem) pensa que a ideia de que Sócrates tem que ocupar a primeira posição

da  relação  e  a  sabedoria  a  segunda  tem  mais  a  ver  com  uma  compreensão  prévia  e

independente das noções de particulares e universais do que com a relação de instanciação

mesma.

Notemos  aqui  que  essa  proposta  de  distinção  se  assemelha  à  proposta  de  Russell

(1911). Há semelhanças também com o tipo de argumento que Ramsey (1925) levanta contra

a distinção russelliana. Ambos os argumentos contra se baseiam na ideia de que a suposição

de que a relação em causa é assimétrica é uma suposição infundada.

Para MacBride (idem, pp.  597-8) há ainda outro problema que pode ser levantado

aqui. Qual é o motivo para pensarmos que a relação de instanciação é assimétrica? Por que ela

não poderia ser simétrica? Tomemos “↔” como expressando uma relação de instanciação

simétrica que se obtém entre os constituintes de um fato14. MacBride argumenta que, se a

relação é simétrica, então não há diferença se os fatos são representados de uma das formas

seguintes:

(iii) Sócrates ↔ sabedoria

(iv) Sabedoria ↔ Sócrates

A ideia de MacBride é que não temos justificativas para determinar que a relação é

assimétrica. Sendo assim, podemos pressupor que a relação de instanciação é simétrica, não

havendo qualquer base para se distinguir particulares de universais por meio dessa relação.

Além disso, MacBride argumenta que se pode colocar em dúvida também se os constituintes

dos fatos precisam do auxílio de alguma relação para ligá-los. Podemos pensar uma situação

na qual esses constituintes conectam-se sem a ajuda de qualquer relação. Usando dois pontos

14 E não como o símbolo da bicondicional.
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como  uma  ferramenta  de  concatenação  apenas  para  indicar  os  constituintes  dos  fatos,

podemos então representar o fato de que Sócrates é sábio de uma ou de outra maneira:

(v) Sócrates : sabedoria

(vi) Sabedoria : Sócrates

A conclusão que aqui se chega é a de que é necessária uma justificativa a favor da

ideia de que particulares e universais  se distinguem fundamentalmente a partir  da relação

assimétrica de instanciação. Não há uma justificativa a favor da ideia de que a distinção entre

particulares e universais deve se basear em fatos do tipo (i) acima.

Outro problema que MacBride (2005, p. 599) acredita haver com a distinção baseada

na relação de instanciação é que ela depende de um princípio de fundamentação, o que seria

um eco da teoria  dos  tipos,  que  determina  que  algumas  entidades  (particulares)  têm que

ocupar a primeira posição na relação de instanciação na medida em que não são instanciadas

por nada. Assim, temos que tomar todas as outras entidades como propriedades, propriedades

de propriedades, e assim por diante. Mas MacBride questiona: o que nos justifica assumir tal

princípio? Contra esse princípio ele levanta a hipótese de o mundo exibir uma complexidade

infinita.  Isso  se  daria  do  seguinte  modo.  Supomos  que  sempre  que  algo  instancia  uma

entidade,  esse  algo  é  instanciado  por  outra  entidade.  Assim,  todas  as  entidades  serão

instanciadas e, segundo a teoria em causa, devem ser tomadas como universais. De modo que,

se há essa complexidade infinita, não teremos meios de traçar a distinção entre particulares e

universais baseados na relação simétrica de instanciação. Segundo MacBride, precisamos dar

um argumento para excluir essa possibilidade como uma possibilidade real.

Acredito  que  esse  problema  acima  detectado  por  MacBride  sugere-nos  que  uma

distinção baseada na relação de instanciação terá que argumentar a favor, por exemplo, do

princípio de fundamentação (ela vai ser uma distinção fundamental correta, se tal princípio é o

caso) e  também esclarecer-nos sobre a a natureza da própria  relação de instanciação,  por

exemplo, se ela de fato é assimétrica, se ela não é incoerente, etc.

5.2.1   O discurso comum e os universais de ordens superiores

Uma forma de se estabelecer que a relação de instanciação é assimétrica é dizendo que
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é natural pensar assim, dado que essa assimetria é reconhecida por nosso discurso comum.

Armstrong defende algo do tipo (Armstrong,  1989, p.  44).  Mas MacBride (2005, p.  600)

procura argumentar que meras reflexões linguísticas não podem ser usadas para se estabelecer

a assimetria da instanciação, mas que precisamos de algum argumento mais forte a favor

dessa ideia.

Um primeiro problema que MacBride vê nessa proposta é que o nosso discurso não

inclui apenas um falar sobre propriedades de indivíduos. Temos outros tipos de construções

linguísticas que parecem não ter essa função. Por exemplo, temos expressões como “o número

de números reais”, “os membros de um conjunto”, “peças de ouro”, “as partes da escultura”,

entre  outras.  Assim,  a  menos  que  já  tenhamos  noção  da  distinção  entre  indivíduos  e

propriedades,  recorrer  à  assimetria  dessas  últimas  expressões  não  nos  fornece  meios  de

determinar quais entidades são particulares e quais são universais.

Outro problema que MacBride (idem, pp. 600-1) acredita haver é que do fato de nossa

linguagem incorporar certos compromissos com a ideia de que a estrutura sujeito-predicado

corresponde à estrutura dos fatos, não se segue que a estrutura dos fatos deve ser essa com a

qual a linguagem está comprometida. A ideia é a de que, por exemplo, nossos antepassados

linguísticos  podem  ter  se  equivocado  em  incorporar  esta  suposição  metafísica  no  nosso

discurso,  a  saber,  a  suposição  de  que  particulares  e  universais  são  assimetricamente

relacionados.

MacBride (idem, p.  601)  pensa que se recorremos a  universais  de ordem superior

podemos esclarecer alguns dos problemas levantados. Tomemos o seguinte exemplo: Sócrates

é uma instância da sabedoria; a sabedoria é uma instância de ser uma virtude; Sócrates não é

uma instância da virtude. Esses fatos sugerem que a instanciação é intransitiva. Nesse sentido,

universais de ordem superior podem ser instanciados por universais de ordem inferior, mas

não diretamente por particulares. O problema aqui, segundo MacBride, é que essa evidência

sobre a intransitividade da relação de instanciação leva-nos a colocar em dúvida a ideia de que

ela  é  assimétrica.  A instanciação  pode  ser  intransitiva  embora  seja  também simétrica.  O

problema  é  que  a  reflexividade  mais  intransitividade  produz  a assimetria,  contudo  a

instanciação é irreflexível (não instancia a si mesma). Então, a princípio, ela não pode ser uma

relação assimétrica.

MacBride (2005, p. 601) pede para supormos que podemos estabelecer de outra forma

a assimetria da instanciação. A pergunta então é: a admissão de universais de ordem superior

estabelece se é Sócrates que instancia  a sabedoria  ou a sabedoria  que instancia  Sócrates?
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MacBride pensa que não. Isso porque seria possível pensar a sabedoria como instanciando,

simultaneamente, Sócrates e a propriedade de ser uma virtude. Isso não traria qualquer dano

aos fatos.

Ainda  outro  problema  levantado  por  MacBride  (idem,  pp.  601-2)  é  que  não  há

garantias de que essa concepção da distinção entre particulares e universais assinala os tipos

de itens que nós intuitivamente consideramos como objetos (particulares) ou propriedades

(universais)  às  extensões  respectivas  desses  conceitos.  Assim,  mesmo  concedendo  que

Sócrates instancia a sabedoria, não é uma consequência imediata que Sócrates é um particular.

Objetos materiais comuns podem ser concebidos como propriedades dos (ou instanciados por)

eventos subjacentes, partes temporais ou regiões espaciotemporais que constituem a história

de  suas  vidas.  Em  tal  contexto,  mesmo  Sócrates,  que  é  considerado  um  particular

paradigmático, pode ser considerado um universal.

Acredito que essa objeção não procede. Isso porque podemos pensar que Sócrates é

uma espécie de propriedade de eventos, mas não se segue disso que Sócrates tenha que ser um

universal, ou que temos que entendê-lo como um universal. Podemos admitir que Sócrates

pode ser uma propriedade de certos eventos, mas entender que Sócrates é uma propriedade

particular desses eventos. Dessa forma, a dúvida sobre se Sócrates é particular ou universal

passa a ser a dúvida sobre se ele é um indivíduo ou uma propriedade de eventos.

Outra forma de se estabelecer a diferença entre particulares e universais é focando na

diferença que há entre particulares e universais relacionais. A ideia é que nos focamos sempre

em universais monádico, não relacionais, para tentar obter uma distinção entre particulares e

universais, mas deveríamos nos focar nos universais relacionais. Assim, estabelecemos que as

relações se dão entre seus relatas,  enquanto os particulares  não têm uma função análoga.

Contra  isso,  MacBride  (2005,  pp.  602-3)  argumenta  que  podemos  conceder  que  os

particulares  e  os  universais  relacionais  diferem.  Mas  disso  não  se  segue  que  temos  uma

distinção  necessária  exclusiva  e  exaustiva  entre  particulares  e  universais,  pois  ainda  não

estabelecemos como os particulares e os universais monádicos diferem. A ideia é a de que a

distinção  entre  particulares  e  universais  deve  manter  alguma  unidade  às  categorias  em

questão: deve conseguir manter de um lado todos os particulares existentes e do outro os

universais.
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5.3   O problema da regressão infinita da relação de instanciação

Vimos no capítulo anterior (seção 2.3.2.4) que a relação de instanciação sofre com o

problema  da  regressão  infinita.  Esse  problema  diz  respeito  diretamente  à  noção  de

instanciação.  Não é  um problema sobre  o  modo como essa  relação pode ser  usada  para

distinguir  particulares  e  universais,  e  sim à  coerência  da própria  relação de  instanciação.

Como vimos a  regressão de Bradley põe em dúvida a plausibilidade dessa relação,  cujos

termos são particulares e universais.

A ideia básica que está sob a regressão infinita de Bradley é a de que a instanciação de

um universal  por um particular,  ou particulares,  exige que os universais  estejam em uma

relação adicional com os particulares, isso gerará uma regressão infinita. Isso sugere que a

relação  de  instanciação  é  em si  mesma  incoerente.  Assim,  se  queremos  estabelecer  uma

distinção em termos da relação de instanciação, temos que dizer algo sobre os problemas

levantados pela regressão de Bradley. Se não conseguimos estabelecer a coerência da relação

de instanciação, não parece o caso que conseguiremos traçar uma distinção adequada entre

entidades particulares e universais baseada nessa relação.

5.4   Algumas considerações

Acredito  que,  assim  como  as  outras  distinções  tratadas  até  agora,  parece  que  a

distinção que se baseia na relação de instanciação não pretende ser uma definição das noções

de  particulares  e  universais,  mas  apenas  um  critério  para  a  distinção  de  particulares  e

universais  dentro de certa  ontologia,  que admite  no mínimo duas categorias de entidades

fundamentais, uma de entidades que são particulares, e uma de entidades que são universais.

Além disso, admite alguma relação capaz de relacionar esses dois tipos de entidades, tomando

tal relação como um critério capaz de determinar quais entidades são particulares, e quais

entidades são universais.

O problema aqui é o de que mesmo que tenhamos meios de articular uma ontologia na

qual a instanciação é uma relação fundamental e assimétrica, falta ainda articular a ideia de

que tal relação não é incoerente. Caso não consigamos defender adequadamente isso, parece

que  estamos  fadados  ao  fracasso  com relação  à  distinção  entre  particulares  e  universais

baseada na relação de instanciação. Isso corrobora a ideia de que uma distinção fundamental

entre entidades particulares e universais precisa articular alguma ontologia dentro da qual os
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seus critérios estabelecidos podem ou não funcionar. Precisa, por exemplo, dar um tratamento

à relação de instanciação, de tal modo que ela seja minimamente razoável.

6      A distinção fregiana

6.1   A regressão de Bradley e a distinção fregiana

MacBride  (2005,  pp.  603-4)  sugere  duas  formas  de  evitar  a  regressão  de Bradley

(capítulo 1, seção 4.2.4.). Por um lado, pode-se argumentar que a regressão pode ser evitada e,

por outro lado, pode-se argumentar que a regressão não precisa ser evitada. Russell (1927, p.

202) procura evitar a regressão argumentado que ela somente se levanta na medida em que

Bradley considera a relação que é o caso entre os seus termos é tão substancial quanto os seus

termos.  Mas  na  verdade,  pensa  Russell,  essa  relação  é  radicalmente  diferente  daquelas

entidades quanto à sua natureza. A regressão não se levanta à medida que  R é radicalmente

diferente dos atributos relacionados a indivíduos. De tal forma que nenhuma outra relação

será requerida para relacionar esses termos.

Segundo  MacBride  (idem),  essa  sugestão  de  Russell  se  assemelha  a  uma posição

defendida por Frege (1892b). Essa posição é a de que a instanciação resulta da união entre

objetos e conceitos. Para que tenhamos essas duas entidades juntas, toma-se uma delas como

insaturada ou incompleta, no caso, toma-se os conceitos como entidades insaturadas. Assim,

podemos pensar tais entidades como contendo uma lacuna a ser preenchida por uma entidade

saturada ou completa, no caso, um objeto. Dessa forma, à medida que um conceito inere a um

objeto, o objeto preenche a lacuna do conceito e o satura. Neste caso, nenhuma outra relação

parece requerida para unir conceitos e objetos. De modo que a regressão de Bradley é evitada.

MacBride (idem) acredita que essa forma de evitar a regressão de Bradley é um meio

pelo  qual  podemos  querer  distinguir  particulares  e  universais.  Assim,  identificamos  a

distinção  entre  particulares  e  universais  com  a  distinção  entre  entidades  completas  e

incompletas:  a  instanciação será o resultado da saturação de universais  (incompletos)  por

particulares (completos).

Frege  (1892b) procurava com a sua distinção entre objetos (saturados) e conceitos

(insaturados)  tratar  da  unidade da proposição,  que  é  a  capacidade de objetos  e  conceitos

unirem-se  para  formar  o  conteúdo  dos  juízos.  A proposta  de  Frege,  pois,  não  era  a  de

distinguir particulares e universais. Portanto, aqui não tratarei da ideia de Frege propriamente

dita,  mas  buscarei  tratar  da  distinção entre  particulares  e  universais  baseada  na distinção
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fregiana entre entidades saturadas e insaturadas. A pergunta que nos importa neste momento é

a seguinte: será possível uma distinção fundamental entre entidades particulares e universais

baseada na distinção entre entidades saturadas e insaturadas? O que levanta a questão: os

particulares são genuinamente saturados e os universais genuinamente insaturados?

6.2   Os problemas relacionados à distinção fregiana

MacBride (2005, 606-8) pensa que temos alguns problemas relacionados à distinção

fregiana. O primeiro deles é a suposição de que os particulares são saturados e os universais

são insaturados. A pergunta que MacBride (idem, pp. 605-6) faz é: por que as coisas não

podiam ser o contrário, com os particulares sendo entidades insaturadas ou incompletas que

são  saturados  pelos  universais  que  seriam entidades  saturadas  ou  completas?  A ideia  de

MacBride é que parece que nem particulares nem universais podem ocorrer isoladamente,

ambos exigem a presença de outros itens com os quais estão instanciados. E, portanto, não é

óbvio que são os particulares as entidades saturadas e não os universais.

MacBride (idem, p. 606) sugere que uma resposta possível para essa objeção é dizer

que é um reconhecimento do caráter das relações que é exigido para um entendimento da

distinção  entre  particulares  e  universais.  Nesse  sentido,  as  relações  n-ádicas são  n-vezes

insaturadas;  elas têm a necessidade de complementação por  algum número definido  n de

outros  itens.  Por  outro  lado,  os  objetos  não teriam essa necessidade  de  complementação.

Dessa forma revelaríamos o caráter  insaturado dos universais.  Mas,  argumenta MacBride,

essa objeção pressupõe que os universais têm adicidade definida, o que pode estar cometendo

uma  petição  de  princípio:  a  tese  de  que  os  universais  têm  adicidade  definida  pode  ser

interpretada como a tese de que os universais são insaturados.

Uma forma de salvar a proposta acima é afirmar que os universais de fato têm algum

tipo de aridade, enquanto sequer podemos falar de aridade em relação aos particulares. Isso

quer dizer que a aridade, seja definida ou não, é uma característica dos universais, mas não

dos particulares. Só faz sentido falar de aridade em relação aos universais. O problema que

acredito haver  aqui,  se  quisermos admitir  tropos,  não teremos meios  de distingui-los  dos

universais, dado que tropos parecem incompletos no mesmo sentido que são os universais. De

modo que a distinção fregiana deve ser entendida, mais como uma tentativa de distinguir

indivíduos e atributos, do uma tentativa de distinguir particulares e universais.

MacBride  (2005,  pp.606-7)  argumenta  que  a  ideia  de  que  os  universais  são
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especialmente incompletos não resolve a questão de saber qual a diferença entre uma relação

que de fato relaciona algo e uma relação que não relaciona. Dizer que os particulares são

completos  e  os  universais  são  incompletos  não  nos  diz  nada  sobre  como os  particulares

instanciam universais  atualmente.  Segundo MacBride,  mesmo que esteja  na  natureza  dos

universais  serem  saturados  por  particulares,  não  se  segue  disso  que  temos  meios  de

determinar que um dado universal está atualmente instanciado. Isso quer dizer que mesmo se

concedendo que um dado universal esteja instanciado, isso não determina que um particular

específico  de  fato  o  instancia.  Segue-se  apenas  que  o  universal  é  saturado  por  algum

particular. Mas para determinarmos que um dado particular está saturando um dado universal,

parece exigir o compromisso com uma relação entre o particular e o universal em causa. A

ideia central aqui é a de que parece necessário postular uma relação entre os particulares e os

universais  para  determinarmos  que  eles  estão  atualmente  instanciados.  Se  esse  é  o  caso,

podemos gerar novamente a regressão de Bradley.

Ainda outro problema em relação à distinção fregiana (MacBride, idem, pp. 607-8) é

que ela  parece não funcionar  para os universais  de ordens superiores.  A ideia  é que se a

distinção entre entidades saturadas e insaturadas é idêntica à distinção entre particulares e

universais,  então  universais  de  ordens  inferiores  e  superiores  são  ambos  insaturados.

Entretanto, dado o tratamento proposto, a instanciação se dá entre itens saturados e itens não

saturados. Mas a inerência de um universal de ordem superior em um universal de ordem

inferior não satisfaz essa exigência, pois ambos são insaturados, de modo que não poderiam

inerir um ao outro.

6.3   Algumas considerações

Acredito que uma conclusão relevante sobre a distinção fregiana é que, se ela procede,

deve ser entendida mais como uma distinção entre indivíduos e atributos, do que como uma

distinção entre particulares e universais. Isso porque não parece haver meios de, dentro dessa

concepção, distinguirmos atributos que são entendidos como particulares de atributos que são

universais. À parte isso, é preciso argumentar também a favor da ideia de que os particulares

são  genuinamente  saturados  ou  completos,  enquanto  os  universais  são  genuinamente

insaturados ou incompletos. Se assim são as coisas, o que dizer sobre predicações de ordens

superiores? Nessas predicações os universais de ordens inferiores funcionam como entidades

saturadas e os universais de ordens superiores como entidades insaturadas.
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Da mesma forma que as  demais  distinções,  alguma discussão ontológica pode ser

essencial para que possamos distinguir entidades particulares de universais. Diferentemente

das outras, essa posição não parece um mero critério para a distinção entre particulares e

universais, mas busca também definir, ou pelo menos caracterizar, as entidades particulares

como entidades saturadas ou completas e as entidades universais como entidades insaturadas

ou incompletas. Isso quer dizer que faz parte da natureza daquelas entidades serem saturadas

ou insaturadas, respectivamente.

7   Conclusão

A discussão empreendida nesse capítulo foi importante na medida em que nos permite

tirar algumas conclusões relevantes para o debate que estamos engajados e que estaremos no

próximo capítulo. A principal delas é que precisamos clarificar a ideia de que particulares e

universais  distinguem  fundamentalmente.  Venho  insistindo  na  ideia  de  que  dizer  que

entidades particulares  e  universais  distinguem  é  diferente  de  dizer  que  as  noções de

particulares e universais distinguem.

Um primeiro ponto é que dizer que as entidades particulares e universais distinguem

fundamentalmente, estamos falando de entidades, não de meros conceitos. Estamos querendo

saber  se  dentro  das  entidades  que  pensamos  existir  podemos  traçar  uma  distinção  entre

aquelas  que  são  particulares  e  aquelas  que  são  universais,  necessária,  exclusiva  e

exaustivamente.  Assim,  se  estamos  de  acordo  com  a  ideia  de  que  há  uma  distinção

fundamental  entre  entidades  particulares  e  universais,  assumimos  que  certas entidades

particulares e universais  existem, mas não que quaisquer tipos de entidades particulares e

universais  existem.  Ao  dizermos  que  as  entidades  particulares  e  universais  distinguem

fundamentalmente  estamos  assumindo  uma  ontologia  com  (pelo  menos)  dois  tipos  de

entidades irredutíveis: particulares e universais. Mas não quaisquer entidades particulares e

quaisquer  entidades  universais;  diferentes  teorias  darão  prioridade  ontológica  a  certos

particulares  e  certos  universais,  de modo que  uma distinção proposta  deve levar  isso em

consideração:  o  fato  de  teorias  ontológicas  diferentes  postulam  entidades  relativamente

diferentes  como  entidades  fundamentais  (ver  o  exemplo  das  teorias  ontológicas  sobre

particulares e universais no primeiro capítulo).

Portanto,  parece  que  uma  distinção  fundamental  entre  entidades particulares  e

universais,  se  pode  ser  articulada,  pode  apenas  dentro  de  uma  ontologia  específica,  que
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pressupõe a existência de determinadas entidades particulares e universais. Se não tenho a

ideia  de  quais  entidades  realmente  existem  e  que  constituem  toda  a  realidade  (atual  e

possível), se não temos uma ontologia que inclui entidades particulares e universais, ou pelo

menos supomos uma ontologia desse tipo, não podemos querer distinguir fundamentalmente

entidades particulares e universais, dizendo que esses são os dois tipos de entidades mais

fundamentais  que  há.  Parece  incoerente  distinguir  entidades  particulares  e  universais

fundamentalmente  sem termos  uma  ontologia  de  entidades  particulares  e  universais.  Um

nominalista  ou  um  filósofo  dos  feixes  de  atributos  simplesmente  negam  que  haja  uma

distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e  universais.  Para  esses  teóricos  existe

apenas uma categoria de entidade fundamental, particulares ou universais, respectivamente,

de  modo  que  não  pode  haver  uma  distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e

entidades universais.

Mas disso não se segue que esses filósofos (nominalistas e teóricos dos feixes) não

possam ter uma compreensão mínima sobre as noções de particulares e universais, e mesmo

distinguir  tais  noções,  sem  que  tenham  que  pressupor  qualquer  teoria  específica  sobre

particulares  e  universais.  Para  um  nominalista,  por  exemplo,  é  extremamente  relevante

compreender a noção de universal, que é justamente o tipo de coisa que ele pensa que não

existe.

 Outro ponto é que MacBride parece exigir que tenhamos uma definição das noções de

particulares  e  universais  que  seja  capaz  de  estabelecer  uma  distinção  fundamental  entre

entidades particulares e universais. Acredito que ele está cometendo um erro aqui: pensar que

uma  definição  das  noções  em  causa  tem  que  ser  capaz  de  estabelecer  que  entidades

particulares e universais distinguem fundamentalmente na realidade. O que há de errado nisso

é que saber do que se tratam as noções de particulares e universais (ter uma definição ou

caracterização delas), é uma questão diferente de saber se entidades particulares e universais

distinguem fundamentalmente, e de formular um critério para estabelecer essa distinção. A

primeira das questões parece não implicar que existam quaisquer entidades particulares ou

universais, mas a segunda parece comprometida com a ideia de que particulares e universais

são  as  entidades  mais  fundamentais  que  existem e  que  são  fundamentalmente  distintas.

Portanto,  supõe que  alguma teoria  ontológica  que  postula  particulares  e  universais  esteja

correta.  Nesse  sentido  que  acredito  que  podemos  dizer  que  a  discussão  sobre

definição/caracterização das noções de particulares e universais é metaontológica, enquanto a

discussão sobre a distinção fundamental entre entidades particulares e universais é ontológica.
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Alguns  dos  critérios  discutidos  anteriormente  parecem  poder  funcionar  dentro  de

determinadas ontologias, ou se determinadas ontologias estão corretas: dizem o que há de

mais fundamental na realidade. Por exemplo, o critério aristotélico, baseado nas diferentes

relações espaciotemporais que particulares e universais podem ter, pode funcionar caso uma

ontologia com ideologia naturalista esteja correta. Já o critério russelliano (padrões numéricos

da instanciação) pode funcionar, caso existam particulares e universais de primeira ordem,

mas  não  existam  universais  de  ordens  superiores  e  atributos  particulares.  A menos  que

consigamos de alguma forma estabelecer a hierarquia de entidades, de modo que atributos de

ordens superiores não serão problema para a distinção proposta.

Na introdução desse capítulo, há uma citação de MacBride sobre a posição de quem

acredita  que  podemos  traçar  uma  distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e

universais.  A minha conclusão sobre  esse  ponto  é  a  de  que  a  distinção em causa é  uma

distinção que tem certos pressupostos ontológicos. Um desses pressupostos é a ideia de que

particulares e universais são os dois tipos de entidades mais básicas que há. Pressupomos aqui

que  há  entidades  particulares  e  universais,  e  essas  entidades  constituem duas  categorias

ontológicas  fundamentais.  O  que são  pressupostos  de  teorias  ontológicas  que  postulam

entidades particulares e universais, mas não de quaisquer teorias ontológicas.

Por  outro  lado,  uma  definição  ou  caracterização  das  noções  de  particulares  e

universais não precisa fazer suposições como a de que (1) particulares e universais existem e

(2) que constituem categorias ontológicas fundamentalmente distintas. Acredito que podemos

definir ou caracterizar as noções de particulares e universais sem fazer esse tipo de suposição.

Esses pressupostos (1) e (2) parecem aquilo que é admitido por teorias ontológicas realistas:

uma teoria que postula particulares e universais como entidades realmente existentes e como

categorias ontológicas básicas e fundamentais. Entretanto, temos uma gama de teorias que

recusam a existência de universais ou de particulares como entidades realmente existentes, ou

como entidades  fundamentais  e  não  analisáveis:  os  nominalistas  recusam a  existência  de

universais,  e  os  teóricos  dos feixes  de universais  recusam que há particulares genuínos  e

irredutíveis. Portanto, ambos recusam (1) e (2).

A  discussão  considerada  nesse  capítulo,  a  saber,  a  discussão  sobre  a  distinção

fundamental entre entidades particulares e universais, pode ser acusada de estar fazendo uma

confusão entre dois tipos de questões: a de definir/caracterizar as noções de particulares e

universais e a de distinguir as entidades particulares e universais fundamentalmente. Penso

que MacBride e outros teóricos (como Russell, Ramsey e Armstrong) não distinguem essas
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questões  em  detrimento  de  suas  posições.  Acredito  que  podemos  tratar  particulares  e

universais desses dois pontos de vista, e acredito também que distinguir adequadamente esses

dois tipos de pontos de vista sobre particulares e universais nos permite tratar de maneira mais

adequada essas noções.

Notemos,  como  já  foi  dito  ao  longo  do  capítulo,  que  algumas  das  posições

consideradas funcionam mais como um critério para a distinção, do que como uma definição

ou caracterização das noções de particulares e universais: por exemplo, a distinção aristotélica

que distingue particulares e universais a partir dos diferentes modos como essas entidades se

relacionam com o espaço e o tempo. Outro exemplo é a distinção baseada na instanciação,

que procura estabelecer  a  distinção,  não por  meio da definição do que são particulares  e

universais, mas por meio da relação que supostamente eles mantêm (ou podem manter) entre

si, que é a relação assimétrica de instanciação.

Procurarei no próximo capítulo articular uma caracterização das noções de particulares

e universais sem pressupor que essa caracterização deva estabelecer que entidades particulares

e universais distinguem fundamentalmente. Uma caracterização de particulares e universais

tem  sequer  que  se  comprometer  com  a  ideia  de que  existem  entidades  particulares  ou

universais, menos ainda, com a ideia de que tais entidades distinguem fundamentalmente, ou

que constituem as categorias ontológicas mais básicas constituintes da realidade.

Uma pergunta que podemos fazer nesse momento é: qual é a vantagem do tratamento

que será proposto sobre as noções de particulares e universais? A minha resposta é que uma

caracterização das noções de particulares e universais tem seu valor na medida em que é útil

em  discussões  ontológicas  posteriores.  Por  exemplo,  quando  alguém  nega  que  existem

entidades universais, essa pessoa tem que ter em mente minimamente que tipo de entidade ela

está negando a existência, o mesmo valendo para uma pessoa que postula tais entidades. A

caracterização é útil, portanto, para o debate entre o realismo e o nominalismo dos universais

e o debate sobre a natureza dos indivíduos ou particulares concretos. Esses debates visam

determinar, entre outras coisas, quais são as entidades mais básicas que existem na realidade:

se há particulares e universais, ou apenas particulares, ou apenas universais. Com relação ao

debate sobre universais, os nominalistas são conhecidos como aqueles que acreditam apenas

em  entidades  particulares  como  entidades  básicas,  enquanto  os  realistas  acreditam  que

devermos incluir também os universais como entidades básicas (alguns realistas podem negar

mesmo que haja  particulares  como entidades  básicas,  no caso dos  teóricos  dos  feixes  de

universais,  como  já  vimos).  Há  diferentes  tipos  de  realismos  e  de  nominalismos;  essas
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diferenças se dão de acordo com os tipos de particulares e universais aceitos por essas teorias,

como vimos no primeiro capítulo. A caracterização das noções de particulares e universais

ajuda-nos a esclarecer o que está em causa nesse debate e a diferença entre assumir uma ou

outra teoria realista ou nominalista.

Uma questão posterior seria a investigação de como distinguir entidades particulares e

universais. Em uma ontologia de particulares e universais específica, podemos distinguir essas

entidades fundamentalmente? Podemos articular um critério adequado para isso? Essa não é

uma questão que gostaria de abordar nessa tese. Penso, no entanto, que não ficou provado por

MacBride  que  não há  meios  de  se  traçar  tal  distinção.  Talvez  ele  tenha  mostrado que  a

distinção não pode ser feita de uma maneira ontologicamente neutra, mas não que não pode

ser  feita  a  partir  de uma teoria  ontológica  específica que inclui  certos  tipos  de  entidades

particulares e universais.



Capítulo 3: A caracterização de particulares e universais

1   Introdução

Neste capítulo o objetivo é propor uma caracterização das noções de particulares e

universais.  Para  isso,  listo  inicialmente  as  entidades  que  devem  ser  analisadas  e  alguns

pressupostos que guiarão a investigação. Posteriormente, busco estabelecer a relação entre as

noções de particulares e universais e outras noções que são adjacentes ou cognatas a essas. O

objetivo disso é mostrar que há outras noções que se aplicam às mesmas entidades às quais se

aplicam as noções de particulares e universais. Clarificar essas noções e o modo como elas se

aplicam às  entidades  que nos  interessam é algo  de  esclarecedor  para  o tópico  central  da

caracterização  de  particulares  e  universais.  Essas  noções  são  as  seguintes:  indivíduos  e

atributos, concreto e abstrato, extensões e intensões. Essa discussão é importante na medida

em que podemos a partir  dela  compreender a teia  de noções na qual  estão envolvidas as

noções de particulares e universais. Não defendo que as noções de particulares e universais se

reduzam a alguma dessas outras noções, mas antes, que as noções de particulares e universais

devem  ser  entendidas  conjuntamente  com  essas  outras.  Por  fim,  procuro  propor  a

caracterização das noções de particulares e universais.

1.1   Sobre os pressupostos da investigação e as entidades a serem analisadas

Uma vez que o objetivo nesse capítulo é estabelecer uma caracterização das noções de

particulares e universais, gostaria de explicitar aqui dois pressupostos dos quais parte essa

investigação:

(1)  Que  a  caracterização  não  pretende  estabelecer  uma  distinção  fundamental  entre  as

entidades particulares e universais.

(2) E que é necessário ser minimamente neutro em relação às teorias no debate ontológico

sobre particulares e universais: não podemos excluir determinadas entidades por definição ou

por algum motivo teoricamente carregado.

O pressuposto (1) parte da discussão anterior. Nele está a ideia de que podemos propor
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uma caracterização das noções de particulares e universais, sem que tenhamos que pressupor

que tal  caracterização deva estabelecer  que entidades  particulares e  universais  distinguem

fundamentalmente. A ideia é a de que podemos propor a caracterização que seja capaz de

estabelecer o que são particulares e universais, sem pressupor que deve haver tais entidades e

que elas têm que distinguir fundamentalmente. Isso não exclui a possibilidade dessas noções

(não mais entidades) distinguirem de uma maneira que pode ser dita “fundamental” a partir da

caracterização proposta. Mas não me comprometo com essa ideia aqui.

Em (2), temos o requerimento de neutralidade. Se queremos definir ou caracterizar

particulares e universais de uma forma minimamente neutra, temos que buscar atingir com a

nossa caracterização o maior número de supostas entidades no debate sobre particulares e

universais. Digo “minimamente” na medida em que podemos ter que fazer certas escolhas

ontologicamente relevantes, como na escolha dos casos paradigmáticos, que será importante

para a caracterização proposta. Quando digo que devemos ser neutros com relação ao debate

ontológico  sobre  particulares  e  universais,  quero  dizer  apenas  que  não  podemos  excluir

supostas entidades que são postuladas no debate sobre particulares e universais. Por exemplo,

não  vamos  excluir  atributos  necessariamente  não  instanciados  simplesmente  porque

acreditamos  que  não  há  esse  tipo  de  entidade.  Esses  atributos  já  foram  postulados  na

discussão  filosófica.  Alguns  platônicos  com  relação  a  universais  podem  achar  adequado

postular tais entidades (e.g. Loux, 1978), de modo que ela não pode ser excluída de nosso

debate. A neutralidade aqui requerida, nos impede de excluir também do debate os atributos

particulares (tropos): os particulares não são apenas indivíduos, temos também propriedade e

relações particulares. Acredito que a caracterização deve dar conta também desse dado de que

a noção de particular é suficientemente ampla tal que se aplica tanto a indivíduos, quanto a

atributos particulares, ou mesmo conjuntos (que são também entendidos como particulares).

A caracterização  das  noções  de  particulares  e  universais  aqui  proposta  focará  nas

seguintes entidades:

(a) Indivíduos (e agregados);

(b) Conjuntos;

(c) Atributos (propriedades e relações).

Algumas entidades são tratadas de modo secundário no debate aqui empreendido:
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(d) Fatos;

(e) Eventos;

(f) Proposições.

(g) Números.

As entidades (d),  (e)  e (f)  são tratadas de uma maneira secundária  por medida de

simplicidade  teórica.  Procurarei  pressupor  que  tais  entidades  podem  ser,  posteriormente,

analisadas em termos de entidades mais básicas (a), (b) e (c). O fato de que Sócrates bebeu

cicuta pode ser analisado em termos do indivíduo Sócrates, uma porção particular de cicuta e

a relação de beber (x bebe y) que se dá entre Sócrates e a porção de cicuta. O evento de

Sócrates bebendo a cicuta também pode ser analisado em termos dessas entidades a partir das

quais se analisa o fato em causa. Também deve-se adicionar aqui a referência a um tempo e

localização espacial para a análise do evento. De maneira semelhante, pode ser analisada a

proposição de que Sócrates bebeu cicuta em termos daquelas entidades.

Os  fatos,  os  eventos  e  as  proposições  podem  ser  entendidas  como  entidades

particulares ou universais. Temos fatos indiscutivelmente particulares como o de que Sócrates

bebeu cicuta, mas também temos fatos que podem ser vistos como universais como o de que o

sal se dissolve em água. Isso é um fato universal na medida em que não é um fato sobre uma

porção particular de sal sendo dissolvido por uma porção particular de água, mas um fato que

subjaz  a  qualquer  dissolução  particular  de  sal  em água,  descreve  algo  como uma lei  da

natureza.

Os eventos são comumente entendidos como particulares, talvez por envolver algum

particular em algum momento específico do tempo e algum lugar determinado do espaço.

Mas  podemos  argumentar  a  favor  da  existência  de  eventos  que  são  universais;  podemos

querer admitir que há o evento universal do sal se dissolver em água. A mim não é muito clara

a ideia de eventos universais, mas fica em aberto essa possibilidade.

As proposições podem ser pensadas como universais, no sentido em que uma mesma

proposição pode ser expressa por muitas frases particulares. Podemos interpretar essa ideia

como  a  de  que  uma  mesma  proposição  é  instanciada  por  várias  frases  particulares:  a

proposição  de  que  Sócrates  bebeu  cicuta  pode  ser  instanciada  tanto  pela  frase  da  língua
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portuguesa  “Sócrates  bebeu  cicuta”,  quanto  pela  frase  da  língua  inglesa  “Socrates  drank

hemlock”. Se somos nominalistas podemos querer recusar as proposições como uma espécie

de universal e reduzi-las a alguma noção aceitável para um nominalista. Além disso, pode-se

recusar que a relação entre frases e proposições é uma relação de instanciação. Podemos dizer

que é uma relação de expressão, por exemplo, e que tal relação é completamente diferente da

relação de instanciação. Por ora gostaria de ficar com a ideia mais flexível de que em uma

ontologia realista,  as  proposições  podem ser  interpretadas como universais,  no sentido de

poderem ser instanciadas, ou exemplificadas pelas frases que as expressam.

 Acredito que após a análise das entidades mais básicas (a), (b) e (c) em relação às

noções  de  particulares  e  universais,  pode-se  dizer  algo  sobre  a  particularidade  ou

universalidade das entidades (d), (e) e (f).

No  caso  dos  números  (g)  eles  serão  entendidos  como  particulares  ou  universais,

dependendo do tratamento que se busca dar a eles. Por exemplo alguns teóricos pensam que

os  números  são certos  tipos  de  propriedades  (Maddy,  1981):  o  conjunto  {a,  b,  c} tem a

propriedade  de  ter  3  elementos  (cardinalidade  3).  Se  assim os  compreendemos,  então  os

números serão tomados como universais: muitos outros conjuntos têm a propriedade de ter

três  membros.  Por  outro  lado,  compreendendo  os  números  como  certos  conjuntos  (e.g.

Zermelo (1908) define o 0 como o Ø, o 1 como o {Ø}, o 2 como o {{Ø}}, …, S(n) = {n}),

então os números são entendidos como particulares.  Se os números forem particulares ou

universais, parece que nada interfere em nossa discussão, eles vão acabar por ser algum tipo

de particular (conjunto) ou universal (propriedade de conjuntos).

Outro ponto importante que deve guiar a investigação nessa tese é com relação aos

exemplos ou casos paradigmáticos de particulares e universais.  De acordo com MacBride

(1998,  pp.  205-6),  os  conceitos  de  particulares  e  universais  são  introduzidos  no  discurso

filosófico por meio de exemplos paradigmáticos. Exemplos paradigmáticos de particulares

são: pessoas, objetos físicos, eventos, entre outros. Exemplos paradigmáticos de universais:

atributos como o de ser humano, ser triangular, as relações espaciais em geral, entre outras.

Ele adiciona ainda que as definições diferentes da distinção entre particulares e universais

correspondem a tentativas diferentes de se caracterizar a distinção, que é de algum modo

ilustrada pela diferença que há entre os particulares e universais, ambos paradigmáticos. E

ainda que determinar se há ou não uma distinção entre particulares e universais é determinar

quais as consequências que surgem da adoção de uma ou outra definição.
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Pretendo seguir aqui alguns dos preceitos de MacBride acima destacados. Estou de

acordo quanto  ao ponto que  temos de  considerar  esses  exemplos  paradigmáticos  que são

introduzidos na discussão filosófica para articular alguma definição/caracterização das noções

de  particulares  e  universais,  esses  exemplos  podem  ser  selecionados  na  discussão

empreendida no capítulo 1. A definição ou caracterização deve conseguir manter particulares

e universais paradigmáticos nas categorias a que devem pertencer. Contudo, rejeito que essa

caracterização  deva  estabelecer  uma  distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e

universais,  como  já  dito  acima  no  pressuposto  (1).  Uma  distinção  entre  particulares  e

universais pode ser viável a partir da caracterização proposta: podemos estabelecer que as

noções de particulares e universais  diferem. Mas não se segue disso que a distinção deve

estabelecer que certas entidades particulares e universais distinguem fundamentalmente.

2      Algumas noções correlatas às noções de particulares e universais

2.1   Indivíduos e atributos

A partir desse momento, procuro discutir como as noções de particulares e universais

se relacionam com algumas  noções  correlatas.  Não procuro determinar  que as  noções  de

particulares e universais são redutíveis ou analisáveis em termos dessas noções cognatas, mas

antes,  que  essas  noções  se  relacionam  de  alguma  maneira  com  as  entidades  que  são

paradigmaticamente particulares e universais de modo a nos ajudarem a caracterizar as noções

de particulares e universais.

Duas dessas noções são as de indivíduos e atributos. Intuitivamente, os particulares

são  associados  aos  indivíduos  e  os  universais  são  associados  aos  atributos.  Apesar  dos

indivíduos  serem  paradigmaticamente  particulares  e  muitos  atributos  serem

paradigmaticamente universais, a ideia de que particulares são indivíduos e universais são

atributos é incorreta. Há no debate ontológico particulares que não são indivíduos (tropos e

conjuntos de indivíduos) e atributos que não são universais (tropos).

Falemos primeiramente dos indivíduos.  Qualquer recorte que fazemos na realidade

espaciotemporal selecionamos um indivíduo, mais ou menos complexo, substancial ou não

substancial. Intuitivamente, um determinado cavalo é um indivíduo substancial, enquanto um

artefato como uma cadeira é um indivíduo não substancial.  Uma característica que parece

suficiente para algo ser um indivíduo é ter localização espaciotemporal singular. A ideia de
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que as  entidades  têm localização espaciotemporal  singular  é  a  de  que  tais  entidades  não

podem estar completamente presentes em duas ou mais posições espaciais não contíguas ao

mesmo tempo.  O indivíduo Sócrates,  por  exemplo,  não pode ocupar  completamente duas

posições  espaciais  não  contíguas  ao  mesmo  tempo.  Assim,  tomo  essas  entidades

espaciotemporais como nossos casos paradigmáticos de indivíduos. Seja uma molécula, ou

um átomo dessa molécula, uma pessoa como Platão, o braço de Platão,  o dedo anelar de

Platão, o anel no dedo anelar de Platão, o planeta Terra, a Via Láctea, etc., são todos casos de

indivíduos, mais ou menos complexos em suas composições.

Apenas  para  clarificar  a  ideia  de  que  os  indivíduos  são  entidades  com  posição

espaciotemporal singular,  podemos  admitir  que um indivíduo como os Estados Unidos da

América (EUA) (no caso, não substancial) pode ocupar posições espaciais não contíguas: o

Alasca e o Havaí são estados americanos que não estão contíguos espacialmente em relação

aos demais estados. Isso não é um problema na medida em que um indivíduo somente não

pode estar completamente presente em posições espaciais não contíguas a cada momento do

tempo. Mas podem ocupar parcialmente posições espaciais não contíguas ao mesmo tempo,

como no caso dos EUA. Esse parece o caso para outros agregados de indivíduos.

O caso sobre viagem no tempo (discutidos no capítulo 2, seção 3.6.2.) poderia levantar

algum problema aqui. Nesse contexto, defendi que o caso de viagem no tempo, por exemplo,

não  é  uma  objeção  óbvia  à ideia  de  que  os  particulares  concretos  têm uma  localização

singular.  Esse  caso  parece  exigir  teorias  muito  específicas  sobre  o  tempo  e  de  como  os

indivíduos estão no tempo. Essas teorias são tais que não nos comprometem com a ideia de

que  os  indivíduos  (ou  particulares  concretos)  podem ocupar  completamente  e  ao  mesmo

tempo posições espaciais diferentes.

Em  oposição  aos  indivíduos  é  defensável  que  temos  um  grupo  de  entidades

ontologicamente diferente desse primeiro grupo, que é o que estou chamando de “atributos”.

Essa  categoria  relativamente  difusa  é  composta  por  atributos  universais  e  particulares

(tropos). Uma forma de se compreender essa distinção entre indivíduos e atributos é a partir

da distinção entre os indivíduos e os modos como são esses indivíduos. Temos, por um lado, o

indivíduo Platão. Por outro lado, temos os modos como Platão é, entre esses modos está a

sabedoria. Ser sábio é um dos modos como Platão é. Primeiramente, os modos e os indivíduos

se distinguem na medida em que a noção de modo é qualitativa (diz respeito a determinadas

características de uma ou mais entidades), enquanto a noção de indivíduo é quantitativa (diz

respeito à delimitação de uma determinada entidade).
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Mas essa opção precisa ser melhor trabalhada para evitar objeções. Por exemplo, a

objeção de que se restringimos os modos aos modos como as coisas são, estaríamos excluindo

de início vários tipos de entidades que devem ser tratadas como modos. Entre essas entidades

estariam os atributos contingentemente não instanciados e os atributos necessariamente não

instanciados, dado que esses não são os modos como as coisas são, mas sim os modos como

as  coisas  não  são  (contingentemente)  e  os  modos  como  as  coisas  não  podem  ser,

respectivamente. A resposta a isso é que a noção de modo não precisa se restringir ao modo

como as coisas são atualmente, mas podemos também defender que existem modos que as

coisas podem ser, e ainda, que existem modos como as coisas não podem ser, sendo todas

essas noções qualitativas.

Os atributos universais (talvez não seja o caso para os tropos) diferem dos indivíduos

na medida em que não são espaciotemporalmente localizados como aqueles. Onde exatamente

podemos localizar a propriedade da sabedoria? As duas respostas comuns são 1) não está em

lugar algum e 2) está completamente onde quer que estejam os indivíduos sábios. Se optamos

por 1) temos uma entidade completamente diferente dos indivíduos quanto a sua localização

espaciotemporal. Se escolhemos 2) trazemos os atributos para a realidade espaciotemporal,

mas ainda podemos perguntar sobre a localização da sabedoria em cada indivíduo sábio, e não

é muito claro como vamos localizá-la. Não há um lugar determinado em Platão no qual está

localizada a sabedoria. Com relação às cores: parece que podemos determinar que o matiz de

vermelho  x  está  nas  superfícies  dos  objetos  que  têm  esse  matiz  como  cor,  assim

determinaríamos uma localização espacial mais ou menos determinada. Mas imaginemos que

durante 50 anos esse matiz de vermelho não tinha sido instanciado por algum objeto. Como

poderíamos localizar tal matiz nesse período de tempo em que não foi instanciado?

Há  ainda  o  caso  das  relações.  Se  é  difícil  localizar  as  propriedades  que  são

instanciadas por indivíduos isoladamente, mais difícil ainda é localizar as relações que são

instanciadas por pares, triplas, etc., de indivíduos. Por exemplo, a relação que há entre João e

José, segundo a qual, João está ao lado de José. Não é uma tarefa fácil a de determinar onde

no mundo se encontraria a relação de estar ao lado de que se dá entre João e José. Será que

está localizada em ambos indivíduos? Será que está localizada em algum lugar entre esses

indivíduos? Nenhuma das duas opções parecem boas.

O objetivo nesta seção foi mostrar que as noções de particulares e universais têm uma

relação importante com as noções de indivíduos e atributos: indivíduos e atributos estão entre

as entidades mais básicas às quais se pode chamar de “particulares” ou “universais”. Mas essa
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relação não é uma relação 1-1. Isso se deve, primordialmente, ao fato de que, primeiro, temos

atributos particulares por definição, que são os tropos (propriedades e relações) e, segundo,

temos entidades que são entendidas como particulares e não são indivíduos, nem atributos

particulares, que são os conjuntos.

2.2   Concreto e abstrato

Dada a diferença na localização de indivíduos e atributos detectada na seção anterior,

podemos determinar que os atributos têm uma natureza abstrata, enquanto os indivíduos têm

uma natureza concreta (são particulares concretos). As noções de concreto e abstrato são duas

noções correlatas às noções de particulares e universais, na medida em que as entidades que

são  classificadas  como  particulares  ou  universais,  podem também ser  classificadas  como

concretas  ou  abstratas.  Acredito  que  essas  noções  podem  ser  relevantes  em  uma

caracterização das noções de particulares e universais.

Pensa-se que certas entidades, se existem, são concretas, e outras são abstratas. Há

uma longa discussão sobre o que é para uma entidade ser concreta ou abstrata. A noção de

concreto é menos problemática na medida em que as entidades concretas, em sua maioria, são

aquelas com as quais podemos estar em contato causal. Basicamente, as entidades que venho

chamando de “indivíduos” são entidades concretas, por definição. Mas a noção de abstrato é

menos intuitiva. Segundo Lowe (1995, pp. 513-4), temos três concepções diferentes do que é

para uma entidade ser abstrata.

Em uma primeira concepção, a noção de abstrato está relacionada com a noção de

concreto, e é determinada pela relação que tais noções têm com as noções de espaço e tempo:

(1)  Entidades  concretas  existem no espaço e  no tempo,  enquanto  entidades  abstratas  não

existem no espaço e no tempo.

Assim, teríamos entidades concretas como os indivíduos, que são espaciotemporais,

enquanto  atributos,  números,  conjuntos  e  classes  seriam  entidades  abstratas,  não

espaciotemporais. Essa concepção encontrará seus problemas, entre eles o de como acoplar o

espaço  e  o  tempo  nesse  sistema.  Parece  que  as  noções  de  concretos  e  abstrato  são

suficientemente  gerais  para  aplicarem-se  também ao espaço e  ao  tempo.  Apesar  de  estar

ciente de que há problemas com essa concepção da distinção entre concreto e abstrato, não
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gostaria de me aprofundar nessa discussão.

A segunda concepção de  entidades  abstratas  é  baseada  na  relação de  dependência

ontológica  que  as  entidades  têm entre  si.  Essa  concepção pode ser  colocada  da  seguinte

maneira:

(2) Uma entidade é abstrata na medida em que é incapaz de gozar de existência independente

em relação a outras entidades15 (mais especificamente, de entidades pertencentes a categorias

ontologicamente diferentes).

Um exemplo  de  entidade  desse  tipo  são  os  tropos.  Tomemos  o  exemplo  da  cor

particular  de  uma  determinada  maçã:  podemos  separar  essa  propriedade  da  maçã  no

pensamento, mas a cor da maçã não pode existir independentemente da própria maça. Essa é a

concepção de entidades abstratas assumida por K. Campbell (1990) e D.C. Williams (1953),

defensores da teoria dos tropos. Lowe (1995, 2005) também parece estar de acordo com essa

concepção de entidades abstratas, dado que tem uma teoria aristotélica dos universais. Como

um bom aristotélico, busca trazer os universais para a realidade espaciotemporal, de modo que

vai recusar que os universais sejam abstratos no sentido (1).

Por  fim,  a  terceira  concepção  de  entidades  abstratas  é  baseada  nos  princípios  de

abstração de Frege, segundo os quais essas entidades são introduzidas por meio da abstração

de conceitos. Esses princípios são uma espécie de critério de identidade. Um exemplo desse

critério de identidade fregiano é o chamado “princípio de Hume”: o número de Fs é idêntico

ao número de Gs se, e somente se, os Fs e os Gs estão correlacionado 1-1 entre si (sendo F e

G quaisquer conceitos). A ideia é, pois, que o princípio de Hume introduz um tipo de objeto

abstrato, que são os números cardinais, por meio de uma relação de equivalência de conceitos.

Contra essa última concepção de entidades abstratas, Lowe (1995, pp. 517) argumenta

que não se pode introduzir algum tipo de objeto apenas fornecendo um critério de identidade

para ele, o que seria uma inversão da ordem da explicação. A ideia dele é a de que, ao invés de

abstrairmos uma classe de objetos a partir de um critério de identidade, temos que extrair um

critério de identidade de uma concepção metafisicamente defensável de determinado tipo de

entidade. Sendo assim, Lowe conclui que a abordagem fregiana da noção de abstrato não nos

fornece quaisquer critérios em questões de ontologia, uma vez que as entidades em ontologia

15 Podemos pensar, com razão, que eu dependo da existência de meus pais para a minha existência, ou dependi
inicialmente. Esse tipo de dependência não é ontológica no sentido em que a dependência que ocorre não é entre
entidades ontologicamente diferentes, mas de entidades de uma mesma categoria.
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não são postuladas por princípios estipulativos, mas sim por argumentos e análise metafísica.

Não gostaria de me aprofundar aqui nos problemas de cada uma das concepções de

abstrato, mas apenas determinar, aceitando o argumento de Lowe acima, que (1) e (2) são

mais relevantes para a discussão ontológica.

Apesar de não termos um acordo sobre como definir  ou caracterizar  as noções de

concreto e, principalmente, de abstrato, temos um relativo acordo quanto a natureza concreta

ou  abstrata  de  determinadas  entidades.  Os  indivíduos  são  paradigmaticamente  concretos,

enquanto atributos (universais e tropos) e conjuntos, são entidades abstratas nos sentidos (1)

ou (2). As divergências com relação à noção de abstrato são refletidas pelas teorias sobre os

atributos que vamos aceitar.

Um  realista  platônico,  que  pensa  que  os  atributos  universais  não  dependem  de

quaisquer entidades espaciotemporais para a sua existência e identidade, procurará tomar os

atributos como entidades abstratas no sentido de serem não espaciotemporais, enquanto os

indivíduos são entidades concretas no sentido de serem espaciotemporais, portanto, admitem

o sentido (1) de abstrato.

Um  realista  aristotélico,  por  outro  lado,  busca  trazer  os  atributos  à  realidade

espaciotemporal  afirmando  que,  diferentemente  dos  indivíduos  que  possuem apenas  uma

localização espacial a cada momento do tempo, os atributos universais podem ter múltiplas

localizações espaciais em cada momento do tempo. Sendo assim, os atributos têm algum tipo

de localização no espaço e  no tempo e não podem ser  abstratas no sentido (1).  Mas são

abstratos no sentido (2), dado que um atributo, dentro de uma teoria aristotélica, não pode

existir  sem que exista alguma instância sua,  isto é,  atributos existem dependentemente da

existência de suas instâncias espaciotemporais e estão completamente presentes em cada uma

delas. Uma teoria dos tropos também irá nessa direção, tomando os atributos como abstratos

na  medida  em  que  não  podem  existir  independentemente  dos  indivíduos  que  são  seus

portadores.

Para finalizar esse tópico, gostaria de concluir dizendo algo sobre a distinção entre

entidades particulares e universais e a distinção entre entidades concretas e abstratas. Como é

de se esperar, não há uma correlação 1-1 entre particulares e entidades concretas, mas apenas

em relação a universais e entidades abstratas.  Parece que toda entidade às quais podemos

chamar de “universais” são abstratas em algum dos dois sentidos de abstrato (1) e (2). Mas

nem toda entidade particular é concreta. Os tropos são particulares, mas são entendidos como

abstratos no sentido (2). Os conjuntos também são particulares, mas são entendidos como
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entidades abstratas tanto no sentido (1) quanto no sentido (2). D. Lewis (1986a, p.83) recusa

que os conjuntos compostos  por indivíduos sejam abstratos  no sentido (1),  ele  pensa que

conjuntos de indivíduos estão onde quer que estejam os indivíduos que são seus membros.

Mas mesmo assim, parece os conjuntos podem ser considerados abstratos pelo menos no

sentido (2), isso porque os conjuntos são ontologicamente dependentes dos indivíduos que são

seus membros, pelo menos no caso de conjuntos de indivíduos.

Com  relação  aos  tropos,  podemos  argumentar  que  essas  entidades  não  estão

completamente  livres  do  sentido  (1)  de  entidades  abstratas.  Apesar  dos  tropos  serem

temporalmente localizados, não é claro quais são as suas posições espaciais (se têm alguma).

Por exemplo, o tropo vermelho de uma determinada rosa tem a duração temporal do tempo

em que a rosa é vermelha. Poderíamos dizer que o tropo vermelho está nas pétalas da rosa.

Mas se destacamos uma pétala e consideramos novamente o tropo vermelho: agora temos dois

tropos diferentes, o tropo da rosa e o tropo da pétala. O mesmo podemos fazer em relação à

pétala: podemos parti-la em diversos pedaços todos com um tropo de vermelho específico. E a

nossa  pergunta  pode ser  colocada  novamente:  podemos  mesmo localizar  espacialmente  o

tropo de vermelho dessa rosa que estamos considerando? Assim como os universais, os tropos

não são facilmente localizados em suas instâncias (espacialmente, pelo menos). Da mesma

forma que os universais, não podemos localizar os tropos precisamente em suas instâncias,

menos ainda determinar o ponto (ou pontos contíguos) que um determinado tropo ocupa em

um dado momento do tempo, como seria o caso para os indivíduos. As coisas ficam mais

óbvias quando consideramos tropos relações: as relações são um tipo de entidade mais difíceis

de serem localizadas. O tropo relação de Ouro Preto estar ao norte de Florianópolis, não está

nem completamente em Ouro Preto, nem em Florianópolis, ou algum lugar entre essas duas

cidades. Dessa forma, se vamos admitir relações, sejam elas tropos ou universais aristotélicos,

teremos problemas em determinar o lugar dessas entidades no espaço e no tempo. Assim, os

tropos relações,  assim como as  relações  do realismo aristotélico,  podem ser  interpretadas

como não estando completamente livres do sentido (1) de entidades abstratas, dado que não

parecem ter  localizações  espaciais  muito  claras.  Entretanto,  quando falamos  que tropos e

universais aristotélicos são entidades abstratas, é mais plausível pensar que estamos usando a

noção  de  abstrato  no  sentido (2),  o  sentido  de  dependência  ontológica,  uma  vez  que  a

referência ao tempo parece essencial para o sentido (1) de entidades abstratas.

Além disso, outra conclusão relevante aqui é a de que as mesmas entidades que podem

ser classificadas como particulares ou universais são as entidades que podem ser classificadas
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como concretas ou abstratas. Basicamente, com relação às entidades aqui tratadas, indivíduos

são concretos e particulares; tropos atributos e conjuntos são abstratos e particulares, enquanto

temos atributos que são universais, além de abstratos em um dos dois sentidos acima.

3      Extensões e intensões

3.1   Introdução

Dada a distinção entre indivíduos e atributos, podemos introduzir uma distinção muito

cara  à  lógica  e  filosofia  da  linguagem do  séc.  XX,  que  é  a  distinção  entre  extensões  e

intensões.  Gostaria  de  identificar  extensões  a  indivíduos  e  intensões  a  atributos,  mais

especificamente que os indivíduos são um tipo de extensão e os atributos um tipo de intensão.

Penso que a distinção entre entidades extensionais e entidades intensionais nos ajudará, além

de compreender as noções de particulares e universais, também a entender o que está em

causa no debate ontológico entre os realistas e nominalistas. O debate será esclarecido na

medida em que eu procurarei determinar o quão extensionais ou intensionais são as entidades

admitidas  pelas  teorias  em debate,  umas  em relação  às  outras.  Isso,  pressupondo  certos

paradigmas  de  extensões  e  de  intensões,  e  relações  de  dependência  em  relação  a  esses

paradigmas.

Os indivíduos são entidades que podem ser chamadas “extensionais”. Mas há outros

tipos de entidades que podem assim serem chamadas. Por exemplo, os eventos e os conjuntos

devem ser entendidos como entidades extensionais, mas não como indivíduos propriamente

ditos. De forma paralela, penso que nem toda intensão será um atributo; as proposições, por

exemplo,  são  intensões  que  não  são  propriamente  atributos  (na  verdade  podem  ser

interpretadas  como  propriedades  de  frases,  de  forma  que  seriam  atributos  segundo  essa

interpretação). Não pretendo exaurir as categorias das entidades extensionais e das entidades

intensionais, mas apenas determinar que as entidades às quais chamo “indivíduos” pertencem

à  categoria  de  entidades  extensionais,  mais  propriamente,  que  essas  entidades  são  o

paradigma da extensionalidade, e que as entidades às quais chamo “atributos” são entidades

paradigmaticamente  intensionais.  Alguma  concepção  de  atributos  toma-os  como  mais  ou

menos intensionais. Adiante procuro propor um critério para estabelecermos essa diferença.

Segundo Imaguire (2015, p.390), um modo profícuo de se entender o debate no qual

estão engajados os filósofos realistas e nominalistas é a partir da ideia de que os nominalistas

têm simpatia por entidades extensionais, enquanto os realistas seriam simpáticos à admissão
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de entidades intensionais em suas ontologias. De modo que poderíamos dizer que uma teoria

realista tem uma tendência a ser mais intensional do que uma teoria nominalista, que por sua

vez são teorias com uma tendência mais extensional.

Concordo com Imaguire quanto à ideia de que esse é um modo profícuo de se entender

o debate entre realistas e nominalistas. Mas discordo quanto a ideia de que o debate é uma

mera questão de simpatia a determinados tipos de entidades. Entretanto, há também motivos

teóricos. Por exemplo, um filósofo nominalista pode acreditar ser possível, sem o recurso a

entidades  intensionais,  ou com um recurso  mínimo a entidades  desse tipo,  dar  conta dos

problemas que os realistas tentam resolver com a postulação de entidades intensionais. Isso

parece uma vantagem teórica, se dessa forma resolvemos bem os problemas nos quais estão

engajados  realistas  e  nominalistas;  uma  vez  que  as  entidades  extensionais  são-nos

intuitivamente muito mais aceitáveis do que as entidades intensionais. De modo semelhante

ocorre com o realista: não é uma mera questão de gosto admitir entidade intensionais, mas

pode  ser  uma questão  também de  necessidade  teórica.  Muitos  realistas  pensam que  sem

recorrer a entidades desse tipo não é possível um tratamento adequado aos problemas que

estão tentando resolver. Alguns podem mesmo pensar que ser impossível eliminar de todo as

entidades intensionais, mesmo dentro de uma teoria nominalista. Podemos ter realistas que

aderem a tal posição por gostar de entidades intensionais, mas isso não é regra. É plausível

pensar  que  muitos  outros  realistas  podem estar  interessados nas  intensões  por  motivo  de

necessidade teórica.

Dada a  importância  que  acredito  haver  nas  noções  de  extensão e  intensão  para  o

debate em causa, gostaria de tratar aqui de uma forma mais geral dessas noções para entender

como foram utilizadas  pelos  filósofos  analíticos  do  século  XX,  para  depois  aplicá-las  as

entidades que estão em disputa pelas teorias, o que será útil ao propormos uma caracterização

das noções de particulares e universais. As noções de extensão e intensão foram largamente

utilizadas  a  partir  do trabalho de  Carnap  Meaning and Necessity (1947).  Neste  contexto,

foram tratadas de um ponto de vista mais da semântica e da lógica. O meu interesse é tratar

essas noções de um ponto de vista metafísico, mas não posso me furtar a considerar essas

noções  como  tratadas  de  um  ponto  de  vista  lógico-semântico,  onde  elas  foram  mais

largamente tratadas e desenvolvidas. Acredito que o modo como Carnap trata essas noções é

iluminante para determinarmos os tipos de entidades que devem contar como paradigmas de

extensões e intensões. Por isso buscarei adiante explicar em linhas gerais  a concepção de

Carnap de extensão e intensão.
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A origem dessas noções pode ser remontada a Frege (1892a) com a sua distinção entre

a referência e o sentido de expressões linguística. De modo semelhante a Frege, Carnap busca

desenvolver um método de análise semântica do significado, o qual ele chama de “método de

extensão e intensão”. Esse método de Carnap é utilizado para tratar, não de entidades, mas de

expressões linguísticas. Essas noções se aplicam a várias classes de expressões linguísticas.

Mas tais noções são suficientemente gerais de modo que podem ser aplicadas a certos tipos de

entidades  extralinguísticas  e  não  apenas  a  entidades  linguísticas.  Procurarei  aqui,

primeiramente, explicitar as noções de extensão e intensão a partir do tratamento de Carnap,

posteriormente procurarei identificar os problemas em torno da distinção em causa.

Devemos notar aqui que o interesse de Carnap ao tratar das noções de extensão e

intensão não é a metafísica e a ontologia, mas sim a semântica e a filosofia da linguagem. Ele

busca  desenvolver  o  seu método de análise  semântica baseado nas  noções  de extensão e

intensão. A ideia básica é a de que uma expressão de uma linguagem tem uma extensão e uma

intensão,  contrariamente  às  teorias  tradicionais  do  significado  que  sustentam  que  as

expressões da linguagem funcionam como nomes de certas entidades extralinguísticas. Mas a

sua teoria sobre a linguagem traz consigo várias implicações metafísicas que acredito serem

relevantes nessa tese.

3.2   O método de extensão e intensão de Carnap

Carnap (1947, p.  2) começa a propor o seu método estabelecendo uma linguagem

simbólica  S1,  que  no  decorrer  de  sua  investigação  servirá  como  uma  linguagem  objeto

utilizada  de  ilustração  do  método  semântico  proposto.  Ele  introduz  alguns  conceitos

fundamentais para o seu método: verdade, falsidade e equivalência material; todos aplicados a

frases.  O termo “designador” é introduzido para todas as expressões para as quais se aplicam

uma  análise  semântica  do  significado.  Essas  expressões  são  as  frases,  os  predicadores

(expressões predicativas) e expressões de indivíduos (nomes e descrições definidas).  Aqui

entram as noções de extensão e intensão, que serão aplicadas a esses designadores. As noções

de extensão e intenção, tais como usadas por Carnap, são análogas às noções fregianas de

referência  de  um  termo  (a  entidade  que  o  termo  nomeia)  e  o  sentido  de  um  termo,

respectivamente. A grande diferença entre as noções fregianas de sentido e referência e as

noções de Carnap de extensão e intensão é que as noções de Carnap não se aplicam apenas a

entidades linguísticas, mas também a entidades extralinguísticas. De modo que são noções
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mais gerais do que as noções fregianas, e por isso são mais interessantes para essa tese do que

a distinção de Frege entre a referência e o sentido de um termo.

Antes  de introduzir  o  seu  método,  Carnap  busca  dar  alguma  explicação  sobre  a

linguagem objeto e a metalinguagem utilizadas em sua investigação. As linguagens objeto

utilizadas são primordialmente as linguagens simbólicas (basicamente a linguagem da lógica

proposicional e da lógica dos predicados) que são S1, S2, S3  (etc.), e expressões da língua

portuguesa  (inglesa  no  original).  O  sistema S1 é  composto  basicamente  pelos  conectivos

usados na lógica proposicional e dos predicados de primeira ordem, são eles: a negação “~”, a

disjunção “˅”, a conjunção “•”, a condicional (implicação material) “Ↄ” e bicondicional “≡”;

as variáveis x, y, z, etc.;  os quantificadores universal e existencial (x) (...x...) e (Ǝx) (...x...).

Uma regra de S1 é a de que todas as frases existentes nesse sistema e nos demais são fechadas,

isto é, não contêm variáveis livres. Há ainda dois operadores que ocorrem em S1, que são o

operador-iota  para  descrições  de  indivíduos  (“(ιx)  (...x...)”,  “o  único  indivíduo  x tal  que

...x...”), e o operador-lambda para expressões de abstrações (“(λx) (...x...)”, “a propriedade (ou

a classe) de  x que tal que ...x...”). Outro pormenor em relação a S1 (1947, p. 3) é que tal

sistema  contém  constantes  de  descrições  de  indivíduos  e  tipos  de  predicados,  que  são

constantes não lógicas. O número de predicados em S1, é tomado como sendo finito, enquanto

o número de constantes de indivíduos pode ser infinito.  As constantes  de predicados são

representadas por “P”, “Q”, etc., e as constantes de indivíduos são “a”, “b”, “c”, etc.

Uma  distinção  importante  para  Carnap  (1947,  p.  4)  é  a  distinção  entre  classes  e

propriedades16. Essa distinção está ligada às noções que nos interessam na investigação de

Carnap, que são as noções de extensão e intensão. Carnap procura caracterizar a distinção

entre extensões e intensões em termos da distinção entre classes e propriedades. Para entender

a distinção de Carnap, consideremos duas classes às quais correspondem os predicados “P” e

“Q”. Essas classes são idênticas no caso de possuírem os mesmos membros. Se é o caso que

elas possuem os mesmos membros, dizemos que “P” e “Q” são equivalentes. Já em relação a

duas propriedades P e Q, elas serão idênticas se “P” e “Q” são L-equivalentes. A noção de L-

equivalência  é  aquilo  que  chamamos  contemporaneamente  de “equivalência  lógica”.  Essa

equivalência  seguir-se-ia  das  regras  semânticas  apenas;  dito  em  outras  palavras,  seria

analiticamente verdadeira.

A ideia  de Carnap é  a  de  que a  intensão do predicado “P” será  a  propriedade P,

16 “Classe” é o termo de Canap para o que chamamos de “conjunto”. Durante a exposição das ideias de Carnap
vou me referir a classes, mas tendo em mente que elas devem ser entendidas como conjuntos e não como classes,
que são um tipo específico de conjuntos.
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enquanto a sua extensão será a classe de indivíduos que são P.  Daí segue-se que se dois

predicados têm a mesma extensão eles são equivalentes, mas se têm a mesma intensão serão

L-equivalentes. Carnap pretende que as noções de propriedades, intensão, entre outras, sejam

usadas  num sentido  objetivo,  o  que  não significa  que  teremos  uma hipostatização dessas

noções. A hipostatização pode ser entendida como um tipo de reificação, segundo a qual, se

uma entidade pode ser nomeada, segue-se que tal entidade existe de uma forma relativamente

independente dos demais tipos de entidades existentes. Carnap então tenta articular a ideia de

que a noção de propriedade, por exemplo, é objetiva, mas não se compromete em tratar as

propriedades  como entidades  independentes  de outros  tipos  de entidades,  como entidades

hipostatizadas.

Para dar apenas um exemplo de como vai funcionar essa ideia de Carnap, podemos

considerar um seguinte caso (a teoria se aplica a uma gama de casos,  mas o foco aqui é

diferente do foco de Carnap, de modo que não procuro exaurir os casos por ele tratados).

Tomemos o adjetivo “humano”, que será representado na linguagem simbólica por “H”. Ao

analisarmos o seu significado encontramos duas entidades das quais podemos estar falando, a

propriedade de ser  humano e a  classe dos humanos.  A frase “Hp” pode ser traduzida da

seguinte  forma na metalinguagem M, sendo b) e c)  as  traduções em termos de classes  e

propriedades, respectivamente:

a) Platão é humano.

b) Platão pertence à classe dos humanos.

c) Platão tem a propriedade de ser humano.

Ao  analisarmos  as  condições  de  identidade  das  classes  e  das  propriedades,

constatamos que as condições de identidade de classes são bastante  claras,  o mesmo não

acontecendo com as condições de identidade de propriedades. Carnap (1947, p. 18) procura

estabelecer as condições de identidade para as classes em termos da equivalência, e para as

propriedades  em  termos  da  L-equivalência.  Assim,  teríamos  as  seguintes  condições  de

identidade para tais entidades:

Duas  classes  são  idênticas  se,  e  somente  se,  os  seus  predicadores  são  equivalentes

(materialmente).
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Duas propriedades são idênticas se, e somente se, os seus predicadores são L-equivalentes

(logicamente equivalentes).

A extensão e a intensão com relação aos predicadores são tratados por Carnap (1947,

p. 18) também em termos de equivalência e L-equivalência. Se dois predicadores se aplicam

aos mesmos indivíduos, dizemos que tal predicador tem a mesma extensão e, portanto, são

equivalentes. Por outro lado, em relação à intensão desses predicadores, Carnap não fornece

as condições para que dois predicadores tenham a mesma intensão, mas apenas estabelece que

eles terão a mesma intensão quando forem L-equivalentes.  A extensão de um predicador de

primeira  ordem  será  a  classe  correspondente  e  a  sua  intensão  será  a  propriedade

correspondente. O que é exemplificado pelo exemplo acima do adjetivo “H”: a sua extensão é

a classe dos  humanos (ou os  indivíduos que compõem essa classe)  e  a  sua intensão é  a

propriedade de ser humano.

Carnap  (1947,  p.  23)  faz  uma analogia  do  caso  dos  predicadores  para  o  caso  de

designadores: dois designadores têm a mesma extensão (em S1) =df eles são equivalentes (em

S1); e dois designadores têm a mesma intensão (em S1) =df eles são L-equivalentes (em S1).

Até aqui, Carnap não define as noções de extensão e intensão, mas apenas as expressões “ter a

mesma extensão” e “ter a mesma intensão” em termos da equivalência e da L-equivalência.

Ele  pensa  que  para  falarmos  de  extensão  e  intensão  simpliciter temos  que  considerar  as

entidades às quais essas noções se aplicam, ou as expressões que parecem usadas para se

referir a essas entidades. Neste ponto, as expressões devem ser pensadas não apenas de um

ponto  de  vista  semântico,  mas  também  de  um  ponto  de  vista  metafísico.  No  caso  dos

predicadores essas entidades serão as classes, ou mais diretamente os membros dessas classes,

e as propriedades.

Carnap  (1947, p.  24) pensa que as  noções  de equivalência  e  de L-equivalência  se

aplicam não apenas  aos  predicadores,  mas  também às  intensões  desses  predicadores.  Por

exemplo, a noção de equivalência se aplica aos predicadores “Hx” (x é humano) e “Bx•Ix” (x

é  bípede  e  implume),  de  modo  a  podermos  dizer  que  são  equivalentes.  E  a  noção  de

equivalência aplica-se também às propriedades e relações, de modo que podemos dizer que as

propriedades  de  ser  humano  (H)  e  a  propriedade  de  ser  um  bípede  implume  (B•I)  são

equivalentes. O mesmo paralelismo que ocorre no caso dos predicadores e as suas intensões,

ocorre no caso das frases e proposições. Carnap pensa que há dois motivos para pensarmos

ser legítima a aplicação de tais termos a entidades. O primeiro motivo é o fato do contexto
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determinar se estamos falando de expressões linguísticas ou de suas extensões e intenções,

que são entidades extralinguísticas. O segundo motivo é que no uso linguístico dos termos,

eles vêm acompanhados de uma referência a um sistema de linguagem (e.g. S1), enquanto no

uso em relação a entidades não há qualquer referência a um sistema de linguagem, sequer faz

sentido falarmos que duas propriedades são equivalentes em S1. Podemos ter o caso de dois

designadores que são equivalentes em uma linguagem e não em outra, mas isso não pode ser o

caso  em  relação  às  propriedades,  pois  elas  são  entidades  extralinguísticas  –  é  um  fato

independente da linguagem o de que as propriedades de ser humano e de ser bípede implume

são equivalentes.

Ao  aplicarmos  as  noções  de  equivalência  e  de  L-equivalência  às  intensões  dos

designadores, temos que se dois designadores são equivalentes (em S1), então podemos dizer

que  as  suas  extensões  são  idênticas  e  as  suas  intensões  são  equivalentes.  E  se  dois

designadores são L-equivalentes (em S1), então podemos dizer que as suas intensões são L-

equivalentes, ou idênticas.

As noções de extensão e intensão e, consequentemente, as noções de equivalência e de

L-equivalência, aplicam-se a diversas outras noções como frases e proposições, expressões de

indivíduos e indivíduos, etc. Não entrarei aqui em detalhes de como essas noções aplicam-se a

essas outras. Apenas gostaria de me referir aqui ao modo como elas se aplicam às expressões

de indivíduos (nomes e descrições definidas) de acordo com a teoria de Carnap (1947, p.40).

A extensão de uma expressão de indivíduo será o indivíduo ao qual a expressão se

refere (ou o conjunto unitário composto por tal indivíduo). A sua intensão será um conceito de

indivíduo;  penso  que  esse  conceito  pode  ser  comparado  à  haecceita de  um determinado

indivíduo, ou a propriedade de ser determinado indivíduo. Assim, por exemplo, a intensão de

“Sócrates”  será  o  conceito  do  indivíduo  Sócrates  (ou  a  propriedade  de  ser  Sócrates).  A

intensão  de  “o  mestre  de  Platão”  será  o  conceito  indivíduo  o  mestre  de  Platão  (ou  a

propriedade de ser o mestre de Platão).

Com  o  seu  método  de  extensão  e  intensão,  Carnap  procura  reduzir  intensões  a

extensões  via  a  noção de estado-descrições,  que  seria  uma lista  completa  dos  valores  de

verdade de todas as afirmações possíveis (seria algo como os mundos possíveis Leibnizianos).

Essa ideia de Carnap tem inspiração no  Tractatus de Wittgenstein (1921). Assim, ele pode

dizer que uma equivalência se segue apenas das regras semânticas se ela é verdadeira em

todos os estados descrições. Um exemplo seria os dois predicados “ser solteiro” e “ser não

casado”: esses dois predicados são equivalentes em todos os estado-descrições. Dessa forma



119

podem ser substituídos um pelo outro em frases em que eles ocorrem.

Não é meu objetivo tratar de toda teoria de Carnap, mas antes, entender o modo como

ele  trata  as  noções  de  extensão e  intensão.  Penso que  as  noções  de  extensão e  intensão

articuladas por Carnap são de grande valor em ontologia, o que explica essa pequena seção

sobre suas ideias quanto a esse tópico. Em resumo, Carnap procura determinar que a extensão

das entidades linguísticas são classes, ou mais especificamente os seus membros, e as suas

intensões são propriedades (atributos em geral, e não apenas universais, mas também atributos

que podem ser interpretados como particulares, como a propriedade de ser Platão – no caso da

intensão do nome “Platão”).

Aplicando as  ideias  de  Carnap  à  ontologia,  podemos  lançar  a  hipótese  de  que  os

indivíduos  (as  extensões)  possuem  atributos  (intensões).  E,  inversamente,  os  atributos

(intensões) “possuem” extensões (a classe de indivíduos que exemplificam um determinado

atributo). Assim, por exemplo, o indivíduo Platão é uma extensão que tem por intensão a

propriedade de ser Platão (ou o conjunto de atributos que caracterizam Platão, ou o conceito

individual Platão). Por outro lado, a propriedade da sabedoria é uma intensão que tem por

extensão os indivíduos que são sábios, incluindo entre eles Platão, Sócrates, Aristóteles, etc.

Se uma teoria admite atributos contingentemente não instanciados e atributos necessariamente

não instanciados, então essas teorias admitem intensões que não têm extensões no mundo

atual e intensões que não têm extensões em quaisquer mundos possíveis, respectivamente.

Assim, se estamos de acordo com Carnap, os indivíduos devem ser tomados como

extensões e os atributos devem ser tomados como intensões. Mas como veremos, a distinção

entre entidades extensionais e intensionais deve admitir entidades mais ou menos extensionais

(ou intensionais), admitindo até mesmo uma classe de entidades híbridas que são os tropos,

que serão tratados como entidades  que são tanto  extensionais,  quanto intensionais.  Nesse

sentido,  estou  apenas  em parte  de  acordo  com Carnap.  Acredito  que  o  relevante  de  sua

discussão  é  que  conseguimos  selecionar  os  nossos  paradigmas  tanto  de  entidades

extensionais, quanto de entidades intensionais, que são os indivíduos e os atributos. Mas a

discussão que se segue, sobre sistemas de lógica extensionais e intensionais serve-nos, por um

lado, para vermos que essa distinção está relativamente de acordo com a teoria de Carnap e,

por outro lado, serve-nos para vermos que esses sistemas provavelmente terão que postular

entidades que são mais ou menos extensionais (ou intensionais).



120

3.3   A distinção entre uma lógica extensional e uma lógica intensional

Além das  aplicações  já  mencionadas  das  noções  de extensão e  intensão,  podemos

aplicá-las  também a  sistemas  de  lógica  formal.  Temos  sistemas  de  lógica  que  são  ditos

“extensionais”  e  outros  sistemas  que  são  ditos  “intensionais”.  Grosso  modo,  podemos

distinguir esses dois tipos de lógicas do seguinte modo: em uma lógica extensional temos que

levar  em  consideração  apenas  as  extensões  de  nossos  termos  (por  exemplo,  dos  nomes

próprios, que são os indivíduos denotados por esses nomes; dos predicados, que são as classes

de  indivíduos  aos  quais  se  aplicam tais  predicados,  etc.)  para  determinar  a  validade  ou

invalidade  dos  argumentos.  Entretanto,  em  uma  lógica  intensional  não  são  apenas  as

extensões que são importantes para determinar a validade ou invalidade dos argumentos, mas

importam também as  ideias,  ou  significados,  expressos  por  esses  termos,  isto  é,  as  suas

intensões.  Em uma lógica  intensional  temos  que  quantificar  sobre  entidades  intensionais,

como  conceitos,  atributos  (qualidades),  proposições,  entre  outras,  sobre  as  quais  não

quantificamos  em uma  lógica  extensional,  ou  que  são  irrelevantes  dentro  de  uma  lógica

extensional.

Um  critério  comumente  utilizado  para  distinguir  uma  lógica  extensional  de  uma

intensional é o critério da substitutibilidade, que se baseia no princípio da substitutibilidade.

Na lógica extensional a substituição de termos extensionalmente equivalentes preserva o valor

de verdade da frase na qual os termos são substituídos, e por isso tal substituição é permitida.

Por exemplo, o termo “o autor de A República” pode ser substituído pelo termo “Platão” na

frase “o autor de A República é sábio”, preservando o valor de verdade da frase original. No

caso de uma lógica intensional, essa substituição dos termos não preserva o valor de verdade

das frases. Em um contexto epistêmico ou modal, por exemplo,  que são intensionais, não

podemos fazer a substituição dos termos de modo a preservar o valor de verdade das frases.

Retomando o exemplo, não podemos, em um contexto epistêmico, substituir os termos “o

autor da república” e “Platão” preservando a verdade das frases: um agente a pode saber que

o autor de A república seja sábio, mas não saber que Platão é sábio, de modo que o termo “o

autor de  A república” não pode ser substituído pelo termo “Platão” na frase “a sabe que o

autor de A república é sábio” de modo a preservar o seu valor de verdade.

Em geral, pensa-se que a extensão de uma frase é o seu valor de verdade, enquanto a

sua  intensão  é  a  proposição  que  ela  expressa.  Sendo  assim,  segue-se  que  a  lógica

proposicional de primeira ordem é extensional, porque uma frase de determinado valor de
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verdade pode ser substituída por uma de igual valor de verdade em uma frase complexa, que o

valor de verdade desta última não se altera. O valor de verdade de uma frase complexa é

determinado exclusivamente pelos  valores  de verdade das  frases simples que compõem a

frase  complexa.  A  lógica  dos  predicados  de  primeira  ordem  também  é  extensional;

primeiramente, porque ela pressupõe a lógica proposicional que é extensional; além disso,

quando  temos  dois  predicados  extensionalmente  equivalentes,  podemos  substituí-los  em

frases nas quais tais predicados ocorrem, preservando o valor de verdade da frase resultante.

Dessa forma, o predicado “... é humano” pode substituir o predicado “... é bípede implume”

na frase “Platão é humano”, que o valor de verdade da frase resultante se mantém o mesmo

que o valor de verdade da frase original.

Ruth Barcan Marcus (1960, p.55) defende que, apesar de normalmente pensarmos que

a noção de extensionalidade,  contrariamente à noção de intensionalidade,  seja uma noção

clara, não temos de fato uma teoria bem definida da extensionalidade. Ela trata do tema de um

ponto de vista lógico, e não estritamente metafísico.  Entretanto, pensa ela, haveria alguns

acordos em relação a essa noção: (1) quais são os princípios da extensionalidade; (2) quais

objetos são ou devem ser extensionais; e (3) quais sistemas formais são extensionais. Esse

ponto (2) nos interessa mais aqui, na medida em que é o ponto mais metafísico sobre a noção

de extensionalidade.

O interesse de Marcus é na interpretação de sistemas lógicos intensionais (de lógica

modal, mais especificamente). Ela procura mostrar que, a partir das várias interpretações que

se pode dar à noção de equivalência (equivalência como equivalência material, identidade,

igualdade)  nos  princípios  de  extensionalidade,  podemos  ter  princípios  mais  ou  menos

extensionais e, por isso, não poderíamos falar da tese da extensionalidade  simpliciter, mas

apenas de princípios fortemente ou fracamente extensionais. Um princípio será extensional

em  dois  casos  interdependentes:  ou  o  princípio  em  causa  impõe  restrições  aos valores

possíveis de variáveis funcionais, de modo que algumas funções intensionais são barradas, ou

ele  tem  a  consequência  de  interpretar  a  identidade  como  sendo  uma  forma  fraca  de

equivalência (equivalência material, por exemplo). Segundo Marcus (1960,  p.57), o fato de

existir vários princípios, uns mais, outros menos extensionais, é o motivo para o desacordo

comum sobre se determinado sistema formal é extensional ou intensional.

Uma vez que não é o objetivo aqui os de tratar das noções de extensão e intensão de

um modo geral, mas apenas em relação a entidades extralinguísticas, tentarei me focar a partir

daqui nos aspectos mais metafísicos dessas noções, que em parte já estão nos autores acima
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descritos,  mas  apenas  como aspectos  secundários.  Um filósofo  que  se  foca  em aspectos

metafísicos de tais noções é Imaguire (2010, 2015). Segundo Imaguire (2010, p. 112), temos

basicamente duas concepções diferentes da distinção entre as noções de extensão e intensão.

Uma concepção tem inspiração mais metafísica, enquanto a outra tem inspiração semântica.

Imaguire defende que a concepção semântica pressupõe a metafísica, sendo essa última mais

fundamental.

A primeira concepção, a de inspiração metafísica, remonta a Platão: todas as coisas

que são humanas, assim são porque participam da forma pura da humanidade (a propriedade

de ser humano). Imaguire procura fazer uma interpretação sóbria das ideias de Platão. Ele

pensa que, nesse caso, o universal da humanidade funciona como uma espécie de regra capaz

de determinar a extensão de coisas que são humanas. Dessa forma, a extensão é uma coleção

de instâncias particulares e a intensão será uma regra capaz de determinar certas extensões. Já

a segunda concepção da distinção entre extensão e intensão é baseada nas ideias descritas

acima de Carnap, mais especificamente de Ruth Barcan Marcus (1960), segundo a qual a

extensionalidade pode ser definida em termo do princípio de substitutibilidade. Várias noções

então seriam ditas “extensionais” dado que satisfazem a esse princípio. Assim, como já visto,

as lógicas proposicionais e dos predicados são extensionais porque seus termos envolvidos,

quando equivalentes, permitem a substituição em uma frase, preservando o valor de verdade

das frases (a frase resultante terá o mesmo valor de verdade que a frase original).

Da mesma forma com a teoria dos conjuntos. Ela é uma teoria extensional na medida

em que as suas operações são completamente determinadas pelas extensões dos conjuntos,

sendo  os  aspectos  intensionais  dos  conjuntos  irrelevantes  em  tais  operações,  apesar  de

conjuntos terem em si certos aspectos intensionais. De modo que duas classes coextensionais

são intersubstituíveis:  a  classe  dos  humanos pode ser  substituída  pela  classe dos  bípedes

implumes, por exemplo. Outra teoria extensional é a mereologia. Essa é uma teoria sobre

coleções de indivíduos. A ideia básica desenvolvida é a de que duas totalidades mereológicas

A e B são completamente determinadas pelas suas partes. Sendo assim, se dois indivíduos A e

B são compostos pelas  mesmas partes,  eles são um só indivíduo,  de modo que podemos

novamente aplicarmos o critério da substitutibilidade nas frases nas quais eles ocorrem.

Imaguire  (2010)  pensa  que  apesar  da  segunda  concepção  parecer  mais  sofisticada

tecnicamente,  ela  deve  ser  definida  em  termos  da  primeira  concepção.  O  motivo  para

pensarmos isso é o fato de o conjunto determinado por uma regra (intensão) forma uma classe

equivalente (segundo a primeira concepção).  Temos que os elementos dessa classe são as
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entidades que o princípio de substitutibilidade requer para serem substituídas em contextos

extensionais.  No  caso  da  lógica  proposicional,  todas  as  instâncias  de  é  verdade (e

paralelamente, todas as instâncias de é falso) são substituíveis. Na lógica dos predicados (de

primeira  ordem),  todas  as  instâncias  coreferenciais  de  um  determinado  predicado  F são

substituíveis. A ideia de Imaguire é que para todo caso de substituição  salva veritate, essa

substituição  é  dada  em  termos  de  um  conjunto  (ou  classe  equivalente)  de  coisas  que

satisfazem uma  dada  condição,  isto  é,  obedecem certa  regra  intensional.  Dessa  forma,  a

concepção  metafísica  da  distinção  entre  extensões  e  intensões  (em  termos  de  regras

(intensões)  e  instâncias  particulares  determinadas  por  essas  regras  (extensões))  seria  mais

básica que a concepção semântica, baseada na substitutibilidade de termos coextensionais.

Estou de acordo com essa ideia de Imaguire. Além disso, acredito também que essa

primeira  concepção da distinção está  de  acordo com a  distinção de  Carnap entre  classes

(membros das classes) e propriedades. Carnap, em relação às noções de extensão e intensão,

que devem, segundo ele, serem aplicadas a entidades, determina que essas entidades são as

classes  (mais  exatamente  os  indivíduos  que  compõem  as  classes)  e  as  propriedades  (e

relações), que são as extensões e as intensões, respectivamente.  Essas propriedades e relações

são  as  regras  que  determinam  as  instâncias  particulares,  os  indivíduos  que  compõem

determinadas classes.

Assim,  chegamos  ao  seguinte  ponto:  quando  passamos  a  falar  de  entidades

extralinguísticas  e  não  mais  de  entidades  linguísticas,  as  noções  de  extensão  e  intensão

aplicam-se,  primordialmente17,  aos indivíduos (os membros dos conjuntos) e aos atributos

(propriedade e relações), respectivamente. Mesmo no caso da lógica, a discussão sobre se um

determinado sistema é extensional ou não pode ser caracterizada pela ideia de que em uma

lógica extensional o que importa são apenas os indivíduos que são quantificados por nossas

frases, mas em uma lógica intensional temos que levar em conta os atributos, as regras, ou os

modos como são esses indivíduos ou como estão relacionados.

Contudo, parece claro que as noções de extensões e indivíduos, e intensões e atributos,

não são, respectivamente, idênticas. Entretanto, penso que os nossos indivíduos (sejam eles

substanciais ou não) são os paradigmas de entidades extensionais. Já em relação às intensões,

acredito  que  as  entidades  que  devem  ser  tomadas  como  paradigmas  são  os  atributos

platônicos,  dado  que  são  entendidos  como  entidades  completamente  independentes  de

17 Aplicam-se também a, por exemplo, proposições e eventos. Mas se concodamos que em alguma medida essas 
proposições e eventos são compostos por aquelas entidades, então as noções de extensão e intensão se aplicam a 
tais entidades apenas de forma secundária.
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extensões.  Somente  em uma teoria  platônica  dos  atributos  (platonismo extremo)  teremos

margem para defendermos atributos necessariamente não instanciados, que são atributos que

não só não têm extensão, como não podem ter extensão; eles nunca determinam extensões.

3.4   Um argumento a favor da ideia de que certas entidades podem ser mais ou menos

extensionais (ou intensionais)

Da  discussão  precedente  podemos  concluir  que  há,  como  a  própria  R.B.  Marcus

defende, um relativo acordo sobre quais entidades seriam extensionais e, acrescento eu, quais

entidades seriam intensionais. Observe que aqui não estou defendendo que existe um ou outro

tipo de entidade, extensional ou intensional, mas apenas afirmando que se determinados tipos

de entidades existem, elas serão extensionais ou intensionais. Outro ponto a se observar é o

fato de que não estou propondo uma definição das noções de extensão ou intensão em termos

de condições necessárias e suficientes, mas apenas  recorrerei às entidades que os filósofos

têm tomado  como entidades  extensionais  e  intensionais,  propondo assim uma espécie  de

definição por meio de exemplos desses tipos de entidades. A minha proposta adiante vai além

da ideia de que as entidades podem ser divididas entre entidades extensionais e entidades

intensionais  simpliciter, procurarei defender que temos uma gradação de entidades mais ou

menos extensionais (ou intensionais), que tem como critério de comparação os paradigmas de

extensões e de intensões, que são os indivíduos e os atributos, respectivamente.

Ainda outro ponto, e este já foi vagamente mencionado, não penso que seja necessário

aqui exaurir as classes de entidades extensionais e de entidades intensionais: não é preciso

determinar todas as entidades que são ou extensionais, ou intensionais (exclusivamente), mas

apenas  aquelas  que  importam ao  debate  em que  estou  engajado,  que  são  os  indivíduos,

conjuntos,  classes,  atributos  universais  (propriedades  e  relações,  incluindo os  atributos  os

atributos necessariamente não instanciados), atributos particulares (tropos). Algo pode ser dito

posteriormente sobre, por exemplo, a extensionalidade de eventos, ou sobre a intensionalidade

de proposições. Mas isso não será o foco aqui.

Para  mostrar  que  certas  entidades  postuladas  por  algumas  teorias  são  mais

extensionais do que outras, proponho que consideremos um argumento de Nelson Goodman

(apud Imaguire 2010, 115). A ideia dele é a de que as entidades complexas postuladas pela

mereologia, que são os agregados mereológicos são mais extensionais do que as entidades da

teoria dos conjuntos, a saber, os conjuntos. Isso pelo seguinte motivo: enquanto a teoria dos
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conjuntos  reconhece  uma  diferença  entre  coleções  compostas  pelos  mesmos  elementos,

quando esses são selecionados em níveis diferentes (e.g. {m, n} ≠ {m,{n}} ≠ {{m},{n}}), na

mereologia isso não ocorre [(m + n) = (n + m) = (n+n+m+m)]. Essa diferença, que é relevante

para a teoria dos conjuntos e irrelevante para a mereologia, é um aspecto intensional capaz de

tornar  as  entidades  da  teoria  dos  conjuntos  menos  extensionais  que  as  entidades  da

mereologia. A ideia pode ser interpretada como a de que os conjuntos são mais dependentes

de noções intensionais do que agregados mereológicos e, por isso, seriam menos extensionais

(ou mais intensional). Entretanto, a teoria dos conjuntos é suficientemente extensional: são as

extensões dos conjuntos que contam para a existência e identidade desses conjuntos. Nesse

sentido, conjuntos são ditos “extensionais”.

No caso acima, o que torna os agregados mereológicos mais extensionais do que os

conjuntos é o fato de conjuntos dependerem de certos aspectos intensionais (certas relações de

conjuntos) que são irrelevantes para os agregados formados pelos mesmos indivíduos.

Penso que se admitimos que há de fato uma diferença no grau de extensionalidade das

entidades das duas teorias em causa, parece que podemos concluir que isso resulta em uma

diferença  na  extensionalidade  das  próprias  teorias  em causa.  Desse  modo,  tomaríamos  a

mereologia como mais extensional do que a teoria dos conjuntos.

Procuro,  apoiado  nessa  ideia  desenvolvida  no  argumento  de  Goodman,  lançar  a

hipótese de que as entidades podem ser tomadas como mais ou menos extensionais de acordo

com  o  nível  de  dependência que  essas  entidades  têm  com  os  paradigmas  extensionais

(indivíduos) e os paradigmas intensionais (os atributos puros). Assim, a dependência de uma

entidade em relação aos  paradigmas das  extensões  e  intensões  podem ser relevantes  para

determinarmos (comparativamente), se certas entidades são mais ou menos extensionais do

que outras, como veremos mais adiante. Isso será feito se admitirmos que a dependência em

relação às extensões paradigmáticas e intensões paradigmáticas admite diferentes níveis. O

que busco estabelecer a partir da distinção entre a dependência rígida e a genérica.

4      Extensões e intensões metafisicamente consideradas

4.1   Introdução

Neste ponto, busco tratar das noções de extensões e intensões de um ponto de vista

mais metafísico, que visa mostrar em que medida podemos tomar entidades (e possivelmente

teorias) como mais ou menos extensionais ou intensionais. A ideia que vou desenvolver é a de
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que as  entidades  são mais  ou menos extensionais/intensionais,  de acordo com o nível  de

dependência  ontológica  que  essas  entidades  têm com as  entidades  que  tomarei  como os

paradigmas  da  extensionalidade  e  da  intensionalidade,  que  são  indivíduos  e  atributos,

respectivamente. Seleciono essas entidades como paradigmas a partir da discussão da seção

anterior,  apoiado  em  grande  parte  nas  ideias  de  Carnap  sobre  extensões  e  intensões.  A

discussão sobre as teorias será mais complicada e não pretendo dar uma palavra final sobre a

extensionalidade/intensionalidade  das  teorias  ontológicas  sobre  particulares  e  universais,

como  veremos  no  momento  adequado.  Por  enquanto,  comecemos  por  caracterizar

minimamente a noção de dependência ontológica que será importante a partir daqui, não só

neste ponto, mas também para a caracterização final das noções de particulares e universais.

4.2   A relação de dependência ontológica

A noção de dependência ontológica será importante para estabelecermos a diferença de

extensionalidade/intensionalidade  das  entidades  no  debate  ontológico  sobre  particulares  e

universais,  além  de  ser  relevante  também para  a  minha  caracterização  de  particulares  e

universais. Por isso, proponho neste ponto da tese estabelecer, em linhas gerais, o que seria

essa relação de dependência ontológica à  qual  me refiro,  que admite  níveis  diferentes de

dependência.

Um primeiro ponto que podemos destacar é o fato de que a relação de dependência

dever ser entendida, não como uma relação apenas, mas como uma família de relações que se

dão entre certos tipos de entidades. Além disso, quando dizemos que uma entidade depende

de outra, podemos querer dizer com isso duas coisas. Por um lado, podemos querer dizer que

uma entidade depende de outras para existir e, por outro lado, que uma entidade depende de

outras entidades para a sua identidade. Temos basicamente duas teorias que procuram analisar

certos  tipos  de  dependência,  uma  em termos  de  noções  modais  como a  necessidade  e  a

possibilidade, e a outra em termos da noção de essência (dependência essencial). Não é o

objetivo aqui defender uma ou outra análise da relação de dependência, mas apenas de buscar

ter uma compreensão mínima de alguns tipos de dependências que serão úteis aqui.

A partir dos seguintes exemplos, podemos detectar dois tipos diferentes de relações de

dependência. Os exemplos são:
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(1) Os conjuntos dependem de seus membros.

(2)  A eletricidade depende dos elétrons.

As  duas  frases  em causa  expressam algum tipo  de  dependência  e  esses  tipos  são

claramente distintos. A dependência que existe no exemplo (1) é aquela segundo a qual o

conjunto  {a,  b,  c}  não  existiria  caso  não  existissem  os  seus  membros  a,  b e  c.  Essa

dependência é chamada “dependência existencial rígida”. Há também, no caso dos conjuntos,

o que podemos chamar de “dependência de identidade”, segundo a qual, se não tivesse havido

algum daqueles membros do conjunto em causa (ou tivesse havido mais membros, ou nenhum

membro,  ou  simplesmente  outros  membros),  então  o  conjunto  não  seria  mais  o  mesmo

conjunto, ou seria um conjunto diferente, dado que a sua identidade é determinada pelos seus

membros: mesmos membros, mesmos conjuntos.

A dependência, no caso dos conjuntos, é dita “rígida” na medida em que as entidades

dependentes (os conjuntos) dependem de membros específicos e não de quaisquer membros

para a sua existência e identidade. No exemplo, o conjunto {a, b, c} depende dos membros a,

b e  c, mas não de quaisquer membros. Outro exemplo de entidade rigidamente dependente

seria a dependência de um humano determinado em relação ao óvulo e ao espermatozoide que

o originou (tese da necessidade da origem de Kripke, 1980). Um ponto a se notar aqui é o fato

de que, intuitivamente e trivialmente, toda entidade depende de si mesma rigidamente para a

sua existência e identidade. Sócrates depende rigidamente da existência de si próprio para

existir e ser aquilo que é, o que parece óbvio. Outro ponto a se notar é que não estamos

restringindo a dependência apenas a entidades de tipos ontologicamente diferentes: o caso da

necessidade da origem é um exemplo de dependência entre entidades do mesmo tipo.

Segundo  uma  análise  modal  existencial  da  dependência,  podemos  definir  a

dependência existencial rígida (DER) da seguinte forma:

 

DER: se x depende rigidamente de y, então, necessariamente, x existe somente se y existe.

No exemplo (2), a dependência que ocorre é mais geral. A eletricidade depende de

elétrons para a sua existência, mas não de elétrons específicos; quaisquer elétrons supre o

requerimento  para  haver  a  eletricidade.  Assim,  essa  dependência  pode  ser  chamada  de

“dependência existencial genérica” (DEG). Outro caso desse tipo de dependência existencial
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é o caso de organismos biológicos. Um determinado organismo é composto de células, nesse

sentido depende das células que o compõe. Entretanto, concebemos que o mesmo organismo

persistiria mesmo que ocorresse uma troca de todas as suas células de maneira gradual. De

modo que esse organismo parece depender das suas células apenas de uma forma genérica e

não de uma forma rígida. Esse organismo depende que exista células de um certo tipo, mas

não é necessário que ele seja composto pelas células específicas a, b, c, etc.

Novamente, segundo uma análise modal existencial da dependência, podemos definir

esse tipo de dependência nos seguintes termos:

DEG: se x depende de Fs para a sua existência, então, necessariamente, x existe somente se

Fs existem. Sendo  F uma propriedade possuída por  aqueles  objetos dos quais  x depende

genericamente.

Pode-se concluir  aqui que a diferença fundamental entre  a dependência existencial

rígida e a genérica é que no primeiro caso, temos uma dependência com relação a certas

entidades  específicas,  já  no  segundo caso,  a  dependência  não é  com relação  a  entidades

específicas, mas em relação a existência de quaisquer entidades que possuem determinadas

propriedades.  O  mesmo  ocorre  em  relação  à  dependência  com  relação  à  identidade:  as

entidades  podem depender  rigidamente  ou  genericamente  de  outras  entidades  para  a  sua

identidade.

Uma objeção  aqui  pode  ser  a  ideia  de  que  a  diferença  entre  um tipo  e  outro  de

dependência pode não ser tão nítida assim como sugerido. Podemos dizer, por exemplo, que

os conjuntos, no geral, não conjuntos específicos, dependem genericamente de indivíduos,

enquanto esta eletricidade depende destes elétrons particulares18.

Acredito que isso não deve ser entendido exatamente como uma objeção, mas como

um esclarecimento. De fato, quando falamos de conjuntos no geral, essas entidades parecem

apenas genericamente dependentes de indivíduos, isso quando não é independente, como é o

caso do conjunto vazio. E quando falamos de casos particularizados de eletricidade, esses

casos  parecem  depender  rigidamente  dos  elétrons  envolvidos.  Esses  exemplos  soam

problemáticos na medida em que falei anteriormente de casos de conjuntos particulares e da

eletricidade no geral. Mas os casos não parecem a princípio incompatíveis entre si.

Um ponto que não gostaria de me aprofundar aqui é em relação  aos problemas que

18 Essa objeção foi sugerida pelo professor Marco Ruffino, em suas correções da tese.
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podem ser levantados em relação à  análise  modal  existencial  da dependência.  Precisamos

apenas de uma compreensão mínima da diferença entre os dois casos de dependência que nos

interessa aqui (os casos (1) e (2)). E a diferença é justamente o fato de que em (1) e casos

semelhantes, teremos uma dependência que é rígida e, em (2) e casos semelhantes, teremos

uma dependência que é genérica. Precisamos também notar que o tipo de dependência que

ocorre  em (1)  é  mais  forte  do  que  o tipo  de  dependência  que  ocorre  em (2),  ou seja,  a

dependência rígida é um tipo de dependência mais forte do que a dependência genérica. Isso

quer  dizer  que,  algo  que é  rigidamente  dependente  em relação a  uma entidade  x é  mais

fortemente dependente do que algo que é apenas genericamente dependente em relação a uma

entidade x.

Além  disso,  temos  que  notar  também  a  diferença  que  há  entre  a  dependência

existencial e a dependência de identidade. Esses dois tipos de dependência serão relevantes

para determinarmos o quanto uma entidade depende de outra. Por exemplo, se uma entidade

depende  rigidamente  tanto  para  a  sua  existência,  quanto  para  a  sua  identidade  de  outras

entidades, ela tem uma relação de dependência mais forte do que uma entidade que depende

rigidamente dessas entidades apenas para a sua existência ou identidade (exclusivamente).

Munidos  dessa  distinção  entre  dependência  rígida  e  genérica,  e  dependência

existencial  e  de  identidade,  podemos  voltar  ao  ponto  que  nos  interessa,  que  é  distinguir,

primeiramente, entidades  em mais ou menos extensionais ou intensionais e, posteriormente,

propor  uma  caracterização  de  particulares  e  universais  que  vai  levar  em consideração  a

relação de dependência ontológica.

4.3   A dependência ontológica em relação aos indivíduos (extensões) e em relação aos

atributos (intensões)

Podemos nos perguntar aqui por que deveríamos pensar que há alguma relação entre a

extensionalidade/intensionalidade e a dependência em relação aos indivíduos (extensões) e

atributos (intensões)? Consideremos a noção de extensão. Essa noção tem os indivíduos como

casos paradigmáticos. Os conjuntos requeridos pelas teorias nominalistas, que são conjuntos

compostos  por  indivíduos19,  têm  a  sua  identidade  e  existência  fortemente  ligadas  aos

indivíduos que são seus membros; eles são extensionais na medida em que sua identidade e

existência  dependem  desses  membros.  Essa  é  a  ideia  expressa  no  princípio  da

19 Falo aqui inicialmente apenas de conjuntos compostos de indivíduos, mas acredito que algo deve ser dito
sobre outros tipos de conjuntos, que também são extensionais e particulares.
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extensionalidade  de  conjuntos:  os  conjuntos  são  determinados  pelos  seus  membros.  Os

conjuntos  de  indivíduos  requeridos  pelos  nominalistas  das  classes  são  determinados  por

indivíduos. Portanto, as suas extensões são esses indivíduos.

Por outro lado, quando consideramos as entidades paradigmaticamente intensionais,

que são os atributos, podemos notar que essas entidades têm um nível menor de dependência

em relação aos indivíduos.  Um aristotélico,  por  exemplo,  defende que os  seus  universais

existem sob algum tipo de dependência em relação aos indivíduos que são suas instâncias;

contudo,  essa dependência  é  relativamente  fraca,  na medida em que esses  universais  não

dependem de instâncias específicas, mas de quaisquer instâncias. Isso quer dizer que esses

universais  dependem apenas  genericamente  dos  indivíduos  que  são  as  suas  instâncias  (e

apenas para a sua existência, não para a sua identidade). Um platônico, por outro lado, pensa

os  seus  universais  são  completamente  independentes  em relação  às  suas  instâncias.  Isso,

acredito eu, revela alguma relação que há entre a noção de extensionalidade/intensionalidade

com  a  noção  de  dependência  em  relação  aos  indivíduos:  a  extensionalidade  (e,

consequentemente, a intensionalidade) das entidades está ligada, pelo menos em parte, aos

diferentes níveis da relação de dependência que essas podem ter em relação aos indivíduos e

aos atributos.

Mas ao mesmo tempo, acredito ser necessário também tratarmos da dependência em

relação  aos  atributos  (intensões).  Quando  consideramos  algumas  teorias  nominalistas,  a

relação de dependência em relação aos atributos pode ser reveladora da diferença que há entre

as  entidades  postuladas  por  aquelas  teorias.  Por  exemplo,  os  tropos  são  entidades  que

podemos  dizer  que  são  extensionais,  na  medida  em  que  determinam  uma  extensão  (a

sabedoria  de  Platão  determina  Platão).  Mas  essas  entidades  também  são  altamente

dependentes dos atributos: tropos são atributos e parece algo trivial que toda entidade depende

rigidamente  de si  mesma,  tanto  para a  sua  identidade,  quanto  para a  sua  existência.  Isso

parece suficiente para tornar os tropos como entidades menos extensionais do que indivíduos,

mas menos intensionais do que os atributos realistas (platônicos e aristotélicos). Penso que os

tropos  podem ser  considerados  o  meio  termo  da  discussão:  é  uma  entidade  que  é  tanto

extensional,  quanto  intensional;  dependem  fortemente  (rigidamente)  tanto  de  extensões,

quanto de intensões.

Notemos que a dependência em relação aos indivíduos é menos controversa do que a

dependência em relação aos  atributos.  Isso quer  dizer  que a dependência  em relação aos

atributos  é  um tópico  mais  difícil  de  ser  tratado  do  que  a  dependência  em relação  aos
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indivíduos.  Isso  é  o  caso  uma vez  que  a  noção  de  indivíduos  (extensões)  é  muito  mais

palpável,  epistemicamente  falando,  do  que  a  noção  de  atributos  (intensões).  Mesmo  os

filósofos que negam a existência  sui generis de indivíduos (por exemplo,  um teórico dos

tropos que pensa que indivíduos são redutíveis a tropos compresentes, como Williams, 1953)

têm que, de alguma forma, conseguir alojá-los em suas teorias, dado que é muito intuitiva a

ideia de que tais entidades existem, fundamentalmente ou não.

Por outro lado, não é certo que podemos nos livrar de toda intensão em nossas teorias

ontológicas,  tomando-as  como objetos  redutíveis  a  algum tipo  de extensão.  Por  exemplo,

quando se busca reduzir atributos realistas a conjuntos de indivíduos. Primeiramente, parece

que em alguma medida todas as entidades dependem de intensões. Tomemos como exemplo

uma molécula de água. Colocando de uma maneira simplificada, ela é uma entidade composta

a partir de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio e mais alguma relação de interação

adequada  entre  esses  três  átomos.  Essa  relação  de  interação  adequada  é  algum  tipo  de

intensão, por mais que seja uma relação física entre entidades extensionais, capaz de gerar

outra entidade extensional que é a molécula de água. Se não houver essa relação (intensão),

não parece o caso de que teremos uma molécula de água (quimicamente falando, as coisas são

bem mais complicadas, mas o exemplo simplificado serve-nos para entender o que está em

causa).  A molécula  não  parece  redutível  apenas  às  suas  “partes”  extensionais,  depende

também  que  essas  extensões  estejam  organizadas  de  alguma  dada  maneira  por  alguma

intensão.

O mesmo que ocorre com a molécula de água parece ocorrer também em relação aos

demais indivíduos complexos. Se o mundo exibe uma complexidade infinita (mundos Gunk),

então seriam todos os  indivíduos sujeitos  a  essa dependência de intensões.  Se não,  então

teremos  algumas  entidades  completamente  extensionais,  independentes  de  quaisquer

intensões.  É  argumentável  ainda  que,  mesmo que tenhamos  indivíduos  simples,  isto  é,  o

mundo não exibe uma complexidade infinita, esses indivíduos parecem depender de alguma

intensão.  Por  exemplo,  esses  indivíduos  devem ter  algumas  propriedades  físicas  que  não

conhecemos  ainda  (ou  que  nunca  viremos  a  conhecer).  Depende  também  de  algumas

propriedades físicas para a sua identidade, para determinar que são indivíduos de certos tipos

e não de outros.

Os indivíduos do nosso dia-a-dia também parecem depender, em alguma medida, de

intensões  para  a  sua  identidade,  talvez  também  para  a  sua  existência.  Por  exemplo,  o

indivíduo Sócrates parece depender da intensão ser da espécie humana para a sua identidade
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(provavelmente  dependerá  também  de  outras  intensões),  ao  mesmo  tempo  que  também

depende dessa intensão para a sua existência. Uma discussão adicional é saber em que medida

Sócrates depende dessas intensões, se rigidamente ou genericamente. Um essencialista tende a

defender que a dependência de Sócrates em relação a tal intensão é rígida: Sócrates existe e é

aquilo que é, somente se instancia o atributo de ser da espécie humana (entre outros). Já um

filósofo que não se compromete com algum tipo de essencialismo pode defender que Sócrates

depende apenas genericamente daquele atributo: Sócrates poderia ser um chinelo de quarto,

por  exemplo,  e  ainda  sim seria  Sócrates.  A ideia  seria  que  Sócrates  depende  de  alguma

propriedade para existir  e ser aquilo que é, mas não é necessário que sejam propriedades

específicas, poderia ser qualquer propriedade instanciável. Entretanto, uma decisão sobre essa

discussão ultrapassa em muito o objetivo dessa tese.  Mas é relevante para falarmos do tópico

da dependência em relação às intensões.

O  estatuto  ontológico  das  intensões  é  importante  aqui:  se  somos  realistas  dos

universais,  parece que somos no mínimo simpáticos à  admissão de entidades intensionais

como entidades sui generis. Mas se somos nominalistas vamos buscar reduzir essas intensões

a noções menos intensionais, ou mais extensionais. Essa concepção aliada à ideia de que os

indivíduos  dependem em alguma medida  dessas  intensões,  nos  sugere  que  os  indivíduos

considerados dentro de uma teoria realista dos universais têm uma tendência a serem mais

intensionais do que em uma teoria nominalista. Isso quer dizer que os indivíduos seriam mais

fortemente  dependentes  de  noções  intensionais  dentro  de  uma  teoria  realista,  do  que  os

indivíduos dentro de uma teoria nominalista.

Inicialmente,  parece adequado falarmos de entidades puramente intensionais.  Essas

entidades  seriam os  atributos  puros,  que  são  as  propriedade  e  relações entendidas  como

completamente  independentes  dos  indivíduos.  Em  geral,  os  atributos  admitidos  por  pelo

menos algumas teorias platônicas podem ser ditos “puramente intensionais”. Mas com relação

às extensões, podemos falar de entidades puramente extensionais? Um certo tipo de entidade

particular,  postulada  por  algumas  teorias  ontológicas  pode  ser  um forte  candidato  a  uma

entidade puramente extensional, no sentido de, em tese, ser completamente independente de

quaisquer atributos. Essas entidades são os substratos nus. Essas entidades, por definição, não

têm  quaisquer  atributos;  seriam  entidades  que  os  atributos  se  aderem  para  formar  os

indivíduos,  segundo  as  teorias  dos  substratos  mais  atributos  (mencionadas  no  primeiro

capítulo, seção 2.4.3.). Os substratos  nus são pensados como a fonte, ou o fundamento da

individualidade (ou particularidade) dos indivíduos,  que seriam compostos desse substrato
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mais as suas propriedades intrínsecas.

No  entanto,  pode-se  ainda  ser  cético  quanto  à  ideia  de  que  tal  entidade  é

completamente  independente  de  intensões.  Por  exemplo,  podemos  argumentar  que  tal

entidade, de alguma maneira, depende da intensão “ser uma entidade sem qualquer atributo”.

Diríamos nesse caso que o substrato é o que é, na medida em que é uma entidade que não tem

qualquer atributo. Se tomamos essa intensão como um atributo, teríamos o absurdo de uma

entidade  que  tem o  atributo  de  não  ter  atributos.  Sendo  assim,  se  queremos  defender  a

existência de substratos nus, temos que defender que aquela intensão não conta como um

atributo. Ou ainda, podemos defender que tais entidades (substratos nus) não dependem de

quaisquer intensões, o que pode ser o caminho mais natural para o defensor dessa posição.

Outras entidades que podem ser vistas como fortes candidatos a entidades puramente

extensionais são os átomos (as partículas indivisíveis da matéria). Mas podemos argumentar

que esses átomos têm que ter algum componente intensional, que são as suas propriedades

físicas fundamentais. Não sendo assim, puramente extensional.

Por fim, não pretendo que a relação de dependência em relação aos atributos seja tão

precisa quanto a relação de dependência em relação a indivíduos. Mas acredito que ela será

relevante na discussão que se segue, assim como a relação de dependência em relação aos

indivíduos.

4.4   A gradação das entidades em mais ou menos extensional (intensional)

Neste ponto procuro estabelecer, de uma maneira informal, um modo de distinguirmos

entidades  em  termos  delas  serem  mais  ou  menos  extensionais  (ou  mais  ou  menos

intensionais). A ideia é, pois, a de que entidades podem ser mais ou menos extensionais de

acordo com o nível de dependência em relação a indivíduos e a atributos.

A minha  hipótese  é,  em  resumo,  a  de  que  temos  entidades  paradigmaticamente

extensionais e paradigmaticamente intensionais, que são respectivamente os indivíduos e os

atributos puros, sendo que as demais entidades do debate sobre particulares e universais são

menos extensionais do que os primeiros, mas mais extensionais do que os últimos. E para

determinarmos a diferença na extensionalidade/intensionalidade daquelas entidades, usamos a

noção de dependência ontológica em relação a entidades paradigmaticamente extensionais e

intensionais.  A extensionalidade/intensionalidade  de  uma  entidade  vai  ser  dada  nas  duas

direções:  tanto  em relação  à  dependência  a  indivíduos  (extensões),  quanto  em relação  à
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dependência a atributos (intensões). Esses tópicos serão tratados separadamente na próxima

seção.

Uma objeção  inicial  que  temos  que  enfrentar  é  que,  com relação  às  extensões,  é

plausível argumentar que as coisas não são tão simples como dito acima: dentre as entidades

que tomo como extensões paradigmáticas, há entre elas aquelas que são intuitivamente mais

extensionais do que outras. Um exemplo já dado anteriormente é o da molécula de água: ela é

uma entidade composta por dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio e mais alguma

relação  adequada  entre  esses  três  átomos  que  os  permite  formar  essa  molécula.  Mas  as

relações são entidades intensionais, de modo que uma molécula de água tem mais elementos

intensionais do que os átomos que a compõem, pois inclui também uma relação adequada

entre esses átomos, além dos próprios átomos20. Assim, poderíamos concluir que os átomos

em causa são entidades mais extensionais do que as moléculas formadas por eles. O mesmo

parece valer para qualquer outra entidade composta. Quando consideramos uma cadeira e a

matéria da qual ela é feita, intuitivamente, podemos pensar que essa matéria é uma entidade

mais  extensional  do que  a  própria  cadeira.  De fato,  essa  cadeira  depende muito  mais  de

elementos intensionais do que a matéria da cadeira. A matéria subsistiria a muitas situações

sem nunca ter sido uma cadeira.

Outra complicação que podemos ter que enfrentar é com relação à hipótese de mundos

Gunk: se o mundo exibir uma complexidade infinita – os objetos são compostos por objetos

que são compostos, que por sua vez são compostos por outros objetos compostos, e assim ad

infinitum –,  então  não  teremos  uma  entidade  que  seja  puramente  extensional  como

inicialmente requeríamos, uma vez que toda entidade extensional teria elementos intensionais

(relações de composição). Qualquer entidade que consideremos nesse contexto, essa entidade

terá algum elemento intensional em sua constituição, que são as relações que se dão entre suas

partes constituintes para formá-la.

Por medida de simplicidade teórica e para evitar, pelo menos por ora, os problemas

acima detectados em relação às extensões, tomarei a todos os indivíduos como igualmente

extensionais, independentemente do nível de complexidade de sua estrutura e das relações que

isso  envolve.  Isso  nos  permite  evitar  também o  segundo  ponto,  que  é  o  de  não  termos

entidades  puramente  extensionais:  dado  que  não  importa  o  nível  de  complexidade  das

entidades para as  suas extensionalidades,  é  plausível  tomar toda entidade dita  “concreta”,

20 Estou de acordo aqui com Kit Fine (1999, p. 62), que defende que um complexo mereológico não é totalmente
analisável em termos de suas partes, mas também é necessário uma relação adequada entre essas partes que
compõem o complexo em  causa.
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como sendo entidades paradigmaticamente extensionais, mesmo que não tenhamos o direito

de chamá-las “puramente extensionais”, no sentido de serem compostas essencialmente por

elementos que são extensionais.

Os meus pontos de partida, os exemplos ou casos paradigmáticos, podem ser acusados

de  estarem  pressupondo  alguma  teoria  ontológica  sobre  particulares  e  universais,

nomeadamente uma teoria que admite indivíduos e atributos. Acredito que ao pressupormos

uma teoria ontológica, estamos motivados a pensar que determinada entidade é fundamental:

por exemplo, podemos pensar que os indivíduos são entidades fundamentais e irredutíveis a

outros tipos de entidades mais básicas.  Entretanto,  não é esse o meu pensamento:  apenas

suponho que, se há indivíduos, eles são as entidades mais extensionais que há. Mas isso não

supõem que os  indivíduos sejam fundamentais.  Suponha que  defendemos uma teoria  dos

feixes  de  universais.  Assim,  pensamos  que  os  indivíduos  são  redutíveis  a  propriedades

intrínsecas (universais) e, portanto, menos fundamentais dos que tais propriedades. Mesmo

nesse  contexto,  em  que  temos  indivíduos  como  redutíveis  a  propriedades,  teremos  os

indivíduos como as entidades mais extensionais. Entretanto, não são mais fundamentais. Esse

caso,  serve  para  mostrar  que  são  duas  coisas  diferentes  selecionar  determinados  casos

paradigmáticos  e  ter  uma  teoria  ontológica  substancial  que  toma  tais  casos  como

fundamentalmente existentes.

4.4.1    A dependência das entidades em relação aos indivíduos (extensões) e os seus

diferentes níveis

4.4.1.1   Alguns princípios

Dado  o  que  foi  dito  até  agora  sobre  a  dependência  em relação  a  indivíduos  (ou

extensões paradigmáticas), gostaria de estabelecer alguns princípios. Primeiramente, coloco

na sequência algumas siglas e o que elas significam para simplificar a exposição do ponto em

questão:

DRE: Depende rigidamente de extensões paradigmáticas.

DGE: Depende genericamente de extensões paradigmáticas.

IE: Independe de extensões paradigmáticas.

Os princípios são:



136

(1) Se uma entidade qualquer x DRE para existência e identidade, então x é uma entidade

extensional em seu maior grau.

(2) Se x DRE para a sua existência e DGE para a sua identidade (ou vice-versa: DRE

identidade  e  DGE existência),  então  x  é  uma entidade  menos  extensional  do  que

aquela de acordo com (1).

(3) Se x DRE para a sua existência e IE para a sua identidade (ou vice-versa), então x é

uma entidade menos extensional do que aquelas de acordo com os princípios (1) e (2).

(4) Se  x  DGE  para  a  sua  existência  e  identidade,  então  x  é  uma  entidade  menos

extensional do que aquelas de acordo com os princípios de (1) a (3).

(5) Se x DGE para a sua existência e IE para a sua identidade (ou vice-versa), então x é

uma entidade menos extensional do que aquelas de acordo com os princípios de (1) a

(4).

(6) Se x IE para a sua existência e identidade, então x é uma entidade menos extensional

do que aquelas de acordo com os princípios de (1) a (5).

 

Pretendo relacionar esse grau de dependência em relação às extensões paradigmáticas

(indivíduos) que as entidades possuem, ao nível de extensionalidade de uma entidade. Assim,

quanto  maior  o  grau  de  dependência  de  uma  entidade  em relação  aos  indivíduos,  mais

extensional será tal entidade. O que pretendo fazer é um método para comparar certos tipos de

entidades que serão mais ou menos extensionais de acordo com o grau de dependência em

relação aos indivíduos como descrito acima. Esse método é informal na medida em que busca

comparar  informalmente  (sem  recursos  a  métodos  formais)  as  entidades  postuladas  por

diversas teorias que estão no debate sobre particulares e universais. Mais adiante, procurarei

explorar a ideia de que as entidades dependem de atributos, que são paradigmas de intensões;

isso  nos  ajudará  a  clarificar  em que  medida  as  entidades  analisadas  são  mais  ou  menos

extensionais. Mas por enquanto, concentremo-nos na dependência em relação aos indivíduos.

4.4.1.2   Indivíduos e conjuntos (de indivíduos)21

Primeiramente, gostaria de comparar aqui dois tipos de entidades que são tomadas,

21 Além de falar de por enquanto apenas de conjuntos compostos de indivíduos, que são as entidades requeridas
pelos  nominalistas  das  classes,  também  não  pretendo  distinguir  aqui  conjuntos  e  classes,  por  medida  de
simplicidade. Mas acredito que isso pode ser adequadamente feito.
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paradigmaticamente,  como entidades  extensionais.  São elas  os  indivíduos  e  os  conjuntos.

Consideremos os indivíduos. Parece o caso que toda entidade depende de si mesma para a sua

existência e identidade; e essa dependência será rígida. Portanto, a dependência que há entre

um indivíduo  e  si  mesmo é  uma dependência  no  grau  mais  alto  possível:  os  indivíduos

dependem  de  si  rigidamente  tanto  para  a  sua  identidade,  quanto  para  a  sua  existência,

trivialmente.

Agora  considerando  os  conjuntos:  os  conjuntos  também são  dependentes  de  seus

membros,  tanto para a  sua existência quanto para a sua identidade.  O conjunto {a,  b,  c}

depende dos indivíduos a, b e c rigidamente para sua identidade, de tal modo que os conjuntos

{a, b} ou {b, c} são completamente diferentes daquele primeiro quanto às suas identidades. E

além disso, o conjunto {a,  b,  c} depende rigidamente dos indivíduos a,  b e c com relação à

sua existência: se não existissem esses três indivíduos específicos  a, b e  c, não existiria o

conjunto {a,  b,  c}. Dessa forma, indivíduos e conjuntos estão igualmente de acordo com o

princípio (1), segundo o qual, as entidades que dependem dos indivíduos rigidamente, tanto

para a sua existência, quanto para a sua identidade, são as entidades com o maior grau de

dependência  em  relação  aos  indivíduos  e,  portanto,  as  entidades  mais  extensionais  que

podemos  ter  em uma ontologia,  pelo  menos  em relação  à  dependência  com relação  aos

indivíduos (desconsiderando a dependência em relação aos atributos).

4.4.1.3   Os atributos aristotélicos e platônicos

Gostaria  agora  de  considerar  outros  tipos  de  entidades  que  são  tomadas  como

entidades intensionais, com o intuito de compará-las e, a partir da ideia de tomar entidades

como mais ou menos extensionais de acordo com o nível de dependência que tais entidades

têm em relação aos indivíduos, determinar quais são mais ou menos extensionais. São essas

entidades os atributos aristotélicos e os atributos platônicos.

Consideremos,  primeiramente,  os  atributos  aristotélicos.  Como  vimos  no  primeiro

capítulo (seção 2.3.2.2), uma característica fundamental desse tipo de entidade que é invocada

pelas chamadas “teorias aristotélicas dos universais” é o fato delas serem ontologicamente

dependentes dos indivíduos que as instanciam. Atributos existem apenas na medida em que

são atributos  de  algo.  Não há  a  propriedade da  brancura  se  não  houver  objetos  que  são

brancos.  Uma  implicação  disso  é  que  só  poderão  existir  atributos  que  são  atualmente

instanciados, quer dizer, atributos que têm alguma instância no mundo atual. Não existem
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atributos que são contingentemente não instanciados ou atributos que são necessariamente não

instanciados. Não precisamos ser radicais e tomarmos como existentes apenas os atributos

existentes no momento presente, mas podemos admitir que todo atributo já instanciado no

mundo atual, seja em qual tempo for, passado, presente ou futuro, é um atributo que merece

ser dito “existente” dentro de uma teoria aristotélica. Mas o que exatamente estamos querendo

dizer  que  os  atributos  aristotélicos  são  “ontologicamente  dependentes  em  relação  aos

indivíduos” (ou suas instâncias espaciotemporais)?

Essa dependência que há entre os atributos aristotélicos e os indivíduos não pode ser

rígida para a identidade, nem para a existência dos atributos. Um motivo para pensar assim é

o fato de que o desaparecimento de uma instância, ou mesmo de todas as instâncias, não é

suficiente para acarretar algo à natureza do atributo (à sua identidade), talvez à sua existência,

dependendo da teoria do tempo que se aceita. Tais atributos dependem de instâncias quaisquer

apenas  para  a  sua  existência,  mas  não  para  a  sua  identidade.  Podemos  concluir  que,  a

dependência que há neste caso é uma dependência existencial genérica, na medida em que não

exige  que  haja  instâncias  específicas  para  a  existência  dos  atributos.  Quaisquer  objetos

brancos satisfazem o requerimento para que haja o universal da brancura, se de fato há tal

universal. Quanto à identidade, os atributos aristotélicos são independentes de suas instâncias

espaciotemporais:  parece  que  a  propriedade  da  sabedoria  é  diferente  da  propriedade  da

coragem, independentemente dos indivíduos que atualmente instanciam essas propriedades.

Ou seja, elas distinguem pelo que elas mesmas são: intensionais. Pode-se pensar mesmo que

são as instâncias espaciotemporais que dependem de atributos para a sua identidade, e não o

contrário. Portanto, os atributos aristotélicos estão de acordo com o princípio (5).

Agora, consideremos os atributos platônicos. Uma das características que nos permite

distinguir  os atributos  platônicos  dos  aristotélicos  é  o fato dos atributos  platônicos  serem

completamente  independentes  dos  indivíduos,  ou  de  suas  instâncias;  contrariamente  aos

atributos aristotélicos, que têm algum nível de dependência em relação aos indivíduos que os

instanciam,  a  dependência  existencial  genérica.  Sendo  assim,  os  atributos  platônicos  não

dependem de suas instâncias nem para a sua identidade, nem para a sua existência, seja rígida

ou  genericamente.  De  modo  que,  se  estamos  de  acordo  com a  ideia  de  que  o  nível  da

dependência em relação aos indivíduos revela-nos algo sobre o nível da extensionalidade das

entidades,  então  os  atributos  postulados  por  teorias  platônicas  são  as  entidades  menos

extensionais. Somente dentro de uma concepção platônica de atributos é possível articular a

ideia  de  atributos  contingentemente  não  instanciados  e  de  atributos  necessariamente  não
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instanciados. Essas entidades são tais que, se existem, não possuem e nem podem possuir (no

caso dos não instanciáveis) quaisquer instâncias no mundo atual. Os atributos platônicos estão

de acordo com o princípio (6).

4.4.1.4   Os tropos e a relação de semelhança

Neste ponto, gostaria de me voltar aos tropos e em seguida à relação de semelhança,

requerida  pela  teoria  nominalista  da semelhança.  Os tropos,  como sabemos,  são atributos

entendidos como particulares, contrariamente aos atributos platônicos e aristotélicos, que são

entendidos  como universais.  Eles  também são entendidos  como entidades  dependentes  de

suas instâncias espaciotemporais, ou dos indivíduos dos quais são tropos (Williams, 1953;

Campbell, 1990). Essa dependência dos tropos em relação aos indivíduos não é genérica, mas

sim rígida, uma vez que tropos específicos dependem de indivíduos específicos para as suas

existências22.

No entanto, não é claro em que medida esses tropos dependem de indivíduos para a

sua identidade. O ponto aqui é o seguinte. Parece que a existência de Platão e Sócrates é

suficiente para distinguirmos a sabedoria de Platão da sabedoria de Sócrates. Entretanto, a

existência de Platão não é suficiente para distinguirmos a sabedoria de Platão da coragem de

Platão. Dado isso, parece que os tropos dependem de outras coisas para a sua identidade além

dos indivíduos dos quais são atributos. Acredito que isso pode estar a sugerir que os tropos

dependem  apenas  genericamente  dos  indivíduos  para  as  suas  identidades,  mas  não

rigidamente.

Em princípio, temos duas opções: ou o tropo depende apenas de si mesmo para ser

aquilo que ele é (para a sua identidade), mas não do indivíduo que é a sua instância; ou ele

depende desse indivíduo também para a sua identidade. Se ficamos com a primeira opção,

vamos pensar que a dependência dos tropos em relação aos indivíduos dos quais são atributos

é  rígida  quanto  a  sua  existência,  mas são  independentes  dos  indivíduos  para  a  suas

identidades.  Mas  se  ficamos  com  a  segunda  opção,  a  de  que  os  tropos  dependem  dos

indivíduos também para as suas identidades, temos que nos perguntar em que medida há essa

dependência, se ela é rígida ou genérica. E isso não fica muito claro. Penso que podemos

deixar  em suspenso  essa  questão  e  prosseguirmos  na  nossa  investigação.  Afinal,  quando

tratarmos adiante da dependência em relação às intensões será clarificada a posição dos tropos

22 Falo aqui de “instâncias de tropos”, mesmo sabendo que os tropos não têm instâncias no sentido realista do
termo.
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em relação  às  demais  entidade  do  debate  ontológico,  no  que  diz  respeito  aos  níveis  de

extensionalidade/intensionalidade que essas entidades possuem.

Comparando agora os tropos e os atributos aristotélicos a partir do que foi dito até

aqui,  podemos  concluir,  primeiramente,  que  tropos  e  atributos  aristotélicos  dependem de

indivíduos para as suas existências. Com relação às suas identidades, para um aristotélico a

identidade dos universais é independente desses indivíduos, enquanto sobre os tropos, esse

ponto está em aberto como dito no parágrafo anterior.  Contudo, podemos concluir que os

tropos têm uma relação de dependência  em relação aos  indivíduos  mais  forte  do  que os

atributos aristotélicos. Isso porque os tropos dependem rigidamente dos indivíduos para a sua

existência,  enquanto a  dependência  existencial  dos  atributos  aristotélicos  em relação  aos

indivíduos é apenas genérica. Sendo assim, gostaria de concluir que os tropos são entidades

mais extensionais do que os atributos aristotélicos, e estão de acordo com o princípio (2) ou

(3).

Outra entidade que é requerida por alguns filósofos no debate sobre particulares e

universais é a relação de semelhança. Eles recorrem esse tipo de entidade para eliminar o

compromisso com entidades universais. Se a relação em causa pode ser entendida como uma

entidade, então ela será uma entidade em alguma medida intensional, pois as relações são um

tipo de atributo, e os atributos têm fortes aspectos intensionais (alguns mais, outros menos,

como argumentado até aqui). A pergunta a se fazer é: em que medida tal relação é intensional,

comparativamente às demais entidades intensionais?

Penso que a melhor forma de compreender a relação de semelhança é comparando-a a

um  atributo  aristotélico,  apesar  de  podermos  argumentar  contra  essa  ideia.  Temos,  pelo

menos, dois motivos para assim pensar. O primeiro é o fato de que tal relação parece uma

entidade capaz de ocorrer de forma análoga aos universais. Russell (1912, pp. 155-6) procura

mostra isso em seu argumento contra os nominalistas da semelhança: não parece o caso de

haver uma semelhança diferente a cada par de coisas brancas semelhantes, de modo que a

semelhança entre  todos esses  pares  será a  mesma e,  portanto,  uma entidade universal.  O

segundo é o fato de só ser plausível falar aqui da semelhança entre indivíduos que existem no

mundo atual,  de  modo  que  a  semelhança  é  entendida  como um universal  que  existe  em

dependência da existência de indivíduos que se assemelham. Se esse é o caso, a relação de

semelhança é igualmente extensional como os demais universais aristotélicos.

Em todo caso, se conseguimos defender que a semelhança entre indivíduos é uma

espécie de tropo, então podemos pensar tais  entidades como mais extensionais do que os
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atributos aristotélicos e igualmente extensionais como os demais tropos relações. Uma teoria

que admite a semelhança como um universal será mais econômica em relação à quantidade de

entidades intensionais postuladas do que a teoria que admite a semelhança como uma espécie

de tropo; essa última precisa postular um número relativamente grande de relações tropos de

semelhança,  enquanto  a  primeira  postula  apenas  uma  entidade  intensional.  Isso  pode  ter

relevância quando consideramos a extensionalidade e intensionalidade das próprias teorias

ontológicas, e não especificamente das entidades por elas postuladas.

Para  concluir  essa  seção  podemos  determinar,  conforme  o  argumentado,  que  as

entidades aqui tratadas podem ser dispostas da seguinte maneira, de acordo com o seu nível

de extensionalidade (partindo das mais extensionais,  à esquerda, às menos extensionais,  à

direita), no que concerne à dependência em relação aos indivíduos:

Indivíduos e conjuntos de indivíduos Tropos Atributos aristotélicos Atributos platônicos

4.4.2      A dependência ontológica em relação aos atributos

4.4.2.1   Alguns princípios

Assim como na discussão sobre a dependência em relação aos indivíduos, podemos

estabelecer aqui princípios semelhantes àqueles. Novamente, uso algumas abreviações para

facilitar a exposição do ponto:

DRI: Depende rigidamente de intensões paradigmáticas.

DGI: Depende genericamente de intensões paradigmáticas.

II: Independe de intensões paradigmáticas.

Os princípios são:

(1) Se uma entidade qualquer x DRI para a sua existência e identidade, então x é uma

entidade intensional em seu maior grau.

(2) Se x DRI para  a  sua existência  e  DGI para  a  sua identidade  (ou vice-versa:  DRI

identidade e DGI existência), então x é menos intensional do que as entidades que

estão de acordo com o princípio (1).
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(3) Se x DRI para a sua existência e II para a sua identidade (ou vice-versa), então x é

uma entidade menos intensional do que aquelas de acordo com os princípios (1) e (2).

(4) Se x DGI para a sua existência e identidade, então x é uma entidade menos intensional

do que aquelas de acordo com os princípios de (1) a (3).

(5) Se x DGI para a sua existência e II para a sua identidade (ou vice-versa), então x é

uma entidade menos intensional do que aquelas de acordo com os princípios de (1) a

(4).

(6) Se x II para a sua existência e identidade, então x é uma entidade menos intensionais

do que aquelas que estão de acordo com os princípios de (1) a (5).

Nesse  ponto,  portanto,  o  objetivo  é  associar  o  nível  de  intensionalidade  de  uma

entidade ao grau de dependência que essa entidade tem em relação aos atributos, que são os

paradigmas da intensionalidade, como suposto. Para avaliar isso, comecemos pelas entidades

mais  claramente dependentes  dos  atributos,  até  ascender  a  outras  entidades  que  levantam

maiores discussões.

4.4.2.2   Os atributos platônicos e aristotélicos

Sobre a dependência em relação a atributos podemos dizer que ambas concepções de

atributos, tanto a platônicas, quanto a aristotélicas, podem ser entendidas como igualmente

dependentes  de  intensões  paradigmáticas  (atributos).  Isso  se  segue  da  ideia  de  que  as

entidades  dependem  de  si  mesmas,  tanto  para  a  suas  existências  quanto  para  as  suas

identidades. De modo que, tanto os atributos platônicos, quanto os aristotélicos, dependem

igualmente de atributos para as suas existências e identidades, o que os colocam de acordo

com o princípio (1) logo acima.

4.4.2.3   Os tropos

Os tropos dependem de atributos para as suas identidades, uma vez que tropos são

atributos. O tropo da sabedoria de Sócrates depende de ser um tropo de sabedoria para a sua

identidade, e não apenas de ser um tropo de Sócrates. Mas essa dependência em relação à

propriedade da sabedoria é rígida ou genérica? Acredito que com relação à sua identidade, a

propriedade  da  sabedoria  de  Sócrates  depende  rigidamente  de  ser  uma  propriedade  de



143

sabedoria, no sentido em que ela é o que é, devido ao fato de ser um tropo de certo tipo23 (de

sabedoria)  e não de outro tipo (e.g.  de coragem).  Assim,  tropos específicos dependem de

atributos  específicos.  De  modo  que  podemos  determinar  que  os  tropos  são  rigidamente

dependentes de atributos (intensões) para as suas identidades.

 Os tropos dependem também de atributos para a sua existência:  se não existissem

atributos, não existiria o tropo da sabedoria de Sócrates, dado que esse tropo é um atributo.

Mas  essa  dependência  é  rígida  ou  genérica?  É plausível  pensar  que  os  tropos  dependem

rigidamente em relação aos atributos, pois, parece implausível pensar que poderia existir a

propriedade da sabedoria de Sócrates, mas essa propriedade não ser um atributo. O fato de ser

um atributo faz dela uma entidade fortemente intensional. Assim, gostaria de determinar que

os  tropos  dependem rigidamente  de  atributos  também em relação  à  existência.  Podemos

pensá-los também como apenas genericamente dependentes dos atributos: tropos dependem

de quaisquer atributos, mas não de atributos específicos. Mesmo admitindo isso, podemos

pensá-los como uma entidade com alto nível  de intensionalidade,  na medida em que terá

alguma dependência rígida em relação aos atributos.

Os tropos, portanto, satisfazem o princípio (1), ou o princípio (2) (no caso em que os

tropos dependem apenas genericamente de atributos para a sua existência).

4.4.2.4   Os conjuntos de indivíduos

Agora  considerando  os  conjuntos  de  indivíduos,  podemos  nos  perguntar:  em que

medida esses conjuntos dependem de intensões? Aqui parece que as coisas se complicam.

Podemos dizer que o conjunto {a, b, c} não depende de atributos para a sua existência, nem

para a sua identidade, precisa apenas dos seus membros a, b e c. Mas é plausível argumentar

que esse conjunto depende de pelo menos um atributo, que é a relação de ser membro de. Essa

dependência parece-me uma dependência rígida, tanto para a sua existência quanto para a sua

identidade. O conjunto em causa não existiria se não fosse o caso a relação de ser membro de

que ele tem com seus membros a, b e c. Isso coloca tais entidades de acordo com o princípio

(1).

Disse anteriormente que os conjuntos parecem depender rigidamente de pelo menos da

23 Gostaria de falar aqui de “tipos de tropos” em um sentido pré-teórico, não me comprometendo com a ideia de
que uma teoria dos tropos têm que aceitar esses tipos como entidades irredutíveis. Em princípio, isso pode ser
analisado dentro de uma teoria dos tropos certos conjuntos de tropos, ou mesmo em termos da semelhança entre
tropos.
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relação de ser membro de. Mas é ainda argumentável que os conjuntos dependem rigidamente

de outros atributos, que são algumas propriedades necessárias de conjuntos: ser subconjunto,

ser ordenável, etc.   

4.4.2.5   Os indivíduos

O caso dos indivíduos e a relação de dependência em relação aos atributos pode ser

ainda mais complexo. Isso porque teorias ontológicas diferentes têm a tendência a tomar tais

entidades como mais ou menos dependentes de atributos. Por exemplo, em uma teoria dos

feixes de universais aliada a uma teoria essencialista, os indivíduos que são os feixes, são

dependentes  de  certos  atributos  para  suas  existências  e  identidades:  Sócrates  depende

rigidamente do atributo de ser da espécie humana para a sua existência e não existiria se não

fosse da espécie humana (por exemplo), e também depende rigidamente desse atributo para a

sua identidade (Sócrates é o que ele é porque exibe entre outras coisas, o atributo da espécie

humana).  Caso a teoria  dos feixes  de universais  esteja correta,  os indivíduos estariam de

acordo com o princípio (1).

Mas podemos ter uma teoria sobre os indivíduos que não suponha a existência de

atributos (seja universais ou tropos), e o nível de dependência em relação aos atributos será

diferente, se comparando alguns tipos de nominalismos. Por exemplo, para o nominalismo

mereológico,  segundo o qual há apenas indivíduos e agregados de indivíduos, não parece

haver qualquer dependência dos indivíduos (nem dos agregados) em relação a atributos. O

que  colocaria  tais  entidades  de  acordo  com  o  princípio  (6).  Nesse  sentido,  a  teoria

mereológica  é  fortemente  extensional,  na  medida  em  que  é  fortemente  extensional  e

fracamente  intensional.  O  mesmo  parece  valer  para  outras  teorias  nominalistas:  no

nominalismo das classes, os indivíduos são entidades que também estão de acordo com o

princípio (6). Em uma teoria aristotélica os indivíduos (pelo menos os substanciais) estariam

de acordo com os princípios (1) ou (2). Os indivíduos, portanto, levantam muitos problemas

relacionados ao modo como vamos tratá-los em relação à dependência no que diz respeito aos

atributos. Isso dependerá em grande parte de que tipo de teoria vamos assumir em relação aos

atributos e em relação aos indivíduos.

Não acredito que seja possível traçar um quadro muito fiel das diferentes entidades

sobre a dependência em relação a atributos, pois é necessária alguma discussão sobre em que

medida as entidades são mais ou menos dependentes de intensões, e isso vai depender de
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quais as teorias específicas vamos assumir sobre essas entidades.

4.4.3    Comparando  a  dependência  em  relação  aos  indivíduos  e  a  dependência  em

relação aos atributos

O  objetivo  dessa  seção  é  mostrar  que  aquela  diferença  na  extensionalidade  e

intensionalidade  das  entidades  postuladas  pelas  teorias  ontológicas  pode  ser  estabelecida

considerando essas duas relações de dependência: em relação a indivíduos e em relação a

atributos. Em primeiro lugar, podemos estabelecer que, por um lado, teremos os indivíduos

como entidades paradigmaticamente extensionais. Por outro lado, teremos os atributos (puros)

como entidades paradigmaticamente intensionais. Apesar dos problemas que há em relação

aos indivíduos, sobre em que medida essas entidades dependem de noções intensionais, uma

coisa é certa: dentro de qualquer ontologia que inclui indivíduos, eles devem ser tomados

como  entidades  fortemente  extensionais,  independente  do  seu  nível  de  dependência  em

relação a entidades intensionais.

Apesar  de  haver  alguns  problemas  para  determinar  em que  medida  uma entidade

depende de outra, é o caso dos indivíduos em relação aos atributos, e dos tropos em relação

aos indivíduos, podemos em alguma medida determinar o quão extensionais/intensionais são

as entidades que encontramos no debate ontológico sobre particulares e universais, umas em

relação às outras.

Primeiramente, podemos determinar que os indivíduos e conjuntos de indivíduos são

igualmente extensionais no que diz  respeito  à dependência em relação aos indivíduos,  os

conjuntos  dependem  em  um  nível  maior  do  que  indivíduos  em  relação  às  intensões

paradigmáticas. Assim, acredito que podemos tomar os conjuntos como uma entidade com

forte  componente  extensional,  mas  que  compartivamente  aos  indivíduos  que  são  seus

membros, essas entidades devem ser vistas como mais intensionais. Os tropos são entidades

com forte componente extensional, mas também têm forte componente intensional, o que os

torna  mais  intensional  do  que  os  conjuntos,  mas  menos  intensional  do  que  atributos

aristotélicos.  Esses  atributos,  por  sua  vez,  são  mais  extensionais  do  que  os  atributos

platônicos, apesar de terem também forte componente intensional. O que vai dar no seguinte

quadro:
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Mais intensionais →                                                                                 ← Mais extensionais

Indivíduos  Conjuntos Tropos Atributos aristotélicos Atributos platônicos

Esse  quadro  parece  fiel  à  intuição  sobre  quais  entidades  seriam  mais  ou  menos

extensionais  (ou  mais  ou  menos  intensionais)  dentro  da  discussão  ontológicas  sobre

particulares e universais.

4.5   A extensionalidade e intensionalidade das teorias ontológicas

Se  temos  razões  em  pensar  que  as  entidades  podem  ser  mais  ou  menos

extensionais/intensionais,  uma  vez  que  têm  diferentes  níveis  de  dependência  com  os

paradigmas extensionais e intensionais, podemos pensar também as teorias ontológicas, de

acordo com as entidades que postulam, como teorias mais ou menos extensionais/intensionais.

Mas  esse  tópico  levanta  mais  problemas  do  que  o  tópico  sobre  a  extensionalidade  das

entidades.  Isso porque há teorias  muito diferentes  no debate,  isto  é,  teorias  que postulam

números e tipos diferentes de entidades. Isso torna a tarefa de determinar qual teoria é mais

extensional  do  que  a  outra  algo  extremamente  difícil,  mesmo  assumindo  todos  aqueles

pressupostos  em  relação  à  dependência  de  indivíduos  e  atributos.  Por  esse  motivo,  não

pretendo  aqui  estabelecer  um método  para  determinar  quais  teorias  específicas  são  mais

extensionais do que as outras, estabelecendo assim uma hierarquia de teorias que vai da mais

extensional à mais intensional, como foi feito em relação às entidades. Mas pretendo apenas

mostrar, por meio de exemplos, que de uma forma geral certas teorias serão mais extensionais

do que outras.

Comecemos por estabelecer os extremos de uma possível hierarquia de teorias mais ou

menos extensionais. Se admitimos que as entidades mais extensionais que temos, segundo a

discussão anterior, são os indivíduos, parece que a teoria ontológica mais extensional tende a

ser aquela que postula a existência apenas de indivíduos (e agregado de indivíduos). Essa

teoria seria o nominalismo mereológico. Uma teoria como esta está, supostamente, livre de

entidades  intensionais,  uma  vez  que  admite  apenas  entidades  extensionais.  Pode-se

argumentar, que uma teoria, mesmo tão extensional, não consegue se livrar por completo de

noções  intensionais,  como certas  relações  entre  indivíduos menos complexos para formar

indivíduos mais complexos (a relação de  ser parte de). Contudo isso não é suficiente para

tirar  da mereologia o título de teoria  mais  extensional  no debate ontológico.  Mesmo que
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consigamos  argumentar  a  favor  da  ideia  de  que  essa  teoria  depende  de  alguma  noção

intensional,  parece provável que as demais teorias dependerão mais fortemente de noções

intensionais.

No outro extremo, uma teoria possível, mas não sei até que ponto já defendida, seria

uma teoria dos indivíduos como feixes de atributos, sendo esses atributos entendidos como

atributos  platônicos,  isso é,  como entidades  completamente independentes  dos  indivíduos.

Talvez essa seja a teoria dos feixes de Russell (1940), mas pode-se argumentar que essa teoria

dos feixes é aristotélica, e não platônica. À parte os problemas que uma teoria platônica dos

feixes de atributos pode ter, ela será uma teoria fortemente intensional na medida em que

postula apenas uma categoria de entidades e essas são entidades intensionais, em seu maior

grau  de  intensionalidade,  que  são  os  atributos  platônicos.  Além disso  procura  reduzir  as

entidades  extensionais  (os  indivíduos)  a  entidades  intensionais,  que  são  os  atributos  que

constituem o feixe24.

A mereologia pode ser caracterizada por uma teoria que postula a existência apenas de

indivíduos e agregados de indivíduos, os chamados “agregados mereológicos”. Portanto, é

uma  teoria  que  postula  apenas  entidades  paradigmaticamente  extensionais.  Outra  teoria

ontológica que é conhecida por ser uma teoria extensional é o nominalismo das classes de

David Lewis (1986). Essa teoria postula indivíduos e conjuntos de indivíduos. Ela é entendida

como uma teoria extensional uma vez que postula entidades paradigmaticamente extensionais,

que são os indivíduos, e também os conjuntos, que são entidades fortemente dependentes dos

indivíduos que são seus membros. Pode haver outros conjuntos, por exemplo, conjuntos de

conjuntos, ou conjuntos de propriedades, mas esses não parecem relevantes nesse ponto.

A pergunta que se pode fazer é: qual dessas duas teorias é mais extensional do que a

outra? Acredito que, se a discussão anterior está correta, a resposta é simples. O nominalismo

mereológico se compromete com a existência apenas de indivíduos e agregados, enquanto o

nominalismo das classes admite, além dos indivíduos, também os conjuntos de indivíduos. E

como  vimos,  os  conjuntos  parecem mais  dependentes  de  noções  intensionais  do  que  os

indivíduos  e  os  agregados  de  indivíduos.  De  modo  que,  se  estamos  corretos,  podemos

concluir que o nominalismo mereológico é uma teoria ontológica mais extensional do que o

nominalismo das classes.

Agora,  pensemos  a  seguinte  situação.  Temos  duas  teorias,  uma aristotélica  e  uma

teoria nominalista da semelhança. Imaginemos que ambas postulam a mesma quantidade de

24 Supondo aqui que atributos platônicos podem estar nos feixes.
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indivíduos, mas discordam quanto a como entender os atributos desses indivíduos: a teoria

aristotélica  sustentará  que  esses  atributos  são  atributos  no  sentido  aristotélico  do  termo,

atributos  universais  instanciados  em algum lugar  e  em algum momento  no  mundo atual;

enquanto  para  o  nominalismo da  semelhança,  esses  atributos  são  reduzidos  à  relação  de

semelhança  entre  esses  indivíduos.  Tomemos  aqui  a  relação  de  semelhança  como  um

universal. Novamente, podemos nos perguntar aqui qual das duas teorias é mais extensional.

A  resposta  nesse  caso  não  parece  difícil:  obviamente,  a  teoria  mais  extensional  é  o

nominalismo da semelhança, uma vez que ela postula apenas uma intensão, que é a relação de

semelhança,  enquanto  a  teoria  aristotélica  postula  uma  infinidade  de  intensões.  A teoria

nominalista  da  semelhança,  na  medida  em que  é  quantitativamente  mais  econômica  em

relação às entidades intensionais que postula, será uma teoria mais extensional do que uma

teoria  aristotélica.  Nesse  último  ponto,  podemos  destacar  o  fato  de  que  é  relevante

considerarmos  a  quantidade  de  intensões  postuladas,  e  não  apenas  a  qualidade  dessas

intensões (se são mais ou menos dependentes dos paradigmas extensionais e intensionais).

Um outro caso em que não temos muitas dificuldades em determinar quais teorias são

mais extensionais do que outras é quando consideramos duas possíveis versões da teoria dos

tropos. Suponhamos, por exemplo, que alguém defende uma teoria segundo a qual existem

tropos e indivíduos como entidades fundamentais, e outra pessoa defende uma teoria segundo

a  qual  existem  tropos  e  os  indivíduos  são  redutíveis  a  feixes  de  tropos  compresentes.

Imaginemos ainda que tais pessoas não divergem quanto à quantidade de tropos existentes.

Qual das teorias será mais extensional? Parece que, dado que a primeira postula entidades

extensionais e intensionais, enquanto a segunda postula apenas entidades intensionais, e dado

ainda  que  essas  pessoas  não  discordam  quanto  à  quantidade  de  entidades  intensionais

existentes, a primeira teoria será claramente mais extensional do que a segunda. O mesmo

deve valer para teorias aristotélicas e platônicas dos atributos. Comparando, por exemplo,

duas teorias aristotélicas que postulam a mesma quantidade de atributos, mas uma defende

que os indivíduos são redutíveis a feixes de atributos enquanto a outra não, a teoria que reduz

indivíduos a feixes de atributos parece mais intensional do que a teoria que não promove essa

redução, isto é, que postula indivíduos como entidades irredutíveis a atributos apenas.

Mas as coisas não são tão simples como parecem. Primeiramente,  consideremos o

seguinte caso. Imaginemos dois filósofos, um que defende uma teoria aristotélica, enquanto o

outro defende uma teoria dos tropos. Imaginemos que ambos concordam com o número de

indivíduos  (genuínos)  existentes,  mas  discordam  apenas  quanto  aos  atributos  de  tais
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indivíduos.  Enquanto  o  primeiro  pensa  que  os  atributos  instanciados  por  determinado

indivíduo são universais aristotélicos, o segundo acredita que esses atributos são tropos. Dado

que em relação às entidades extensionais eles estão de acordo quanto às que existem, e dado

que os tropos são entidades mais extensionais do que atributos universais aristotélicos, então

temos que a teoria do filósofo dos tropos será mais extensional do que a teoria do filósofo

aristotélico.  Qualitativamente falando,  as entidades admitidas  pelo filósofo dos  tropos são

mais extensionais do que as entidades do aristotélico. Entretanto, quantitativamente falando, a

teoria aristotélica é menos intensional do que a teoria dos tropos, dado que, por exemplo, um

aristotélico precisa postular apenas um atributo da sabedoria para todas as instâncias desse

atributo, enquanto um teórico dos tropos precisa postular um atributo particular da sabedoria

para cada indivíduo que é sábio. Aqui temos um problema: o que é mais relevante para uma

teoria ser mais extensional do que outra, apenas o tipo de entidade postulada, ou a quantidade

de entidades postuladas?

Outro  caso  problemático  seria  quando  consideramos  teorias  mais  complexas  em

relação a outras teorias. Neste caso também teremos dificuldades de determinar quais teorias

são mais ou menos extensionais.  Para vermos um exemplo de como as coisas podem ser

complicadas, pensemos em duas teorias aristotélicas sobre particulares e universais, a teoria

das quatro categorias defendida contemporaneamente por Lowe (2005) e a teoria de estados

de coisas defendida por Armstrong (1978b, 1997). A teoria das quatro categorias divide as

entidades em quatro categorias básicas, irredutíveis umas às outras, apesar de termos uma das

categorias como mais fundamental, da qual todas às outras de alguma forma dependem. Essas

categorias  são  a  da  substância  primária  (nossos  indivíduos  substanciais,  por  exemplo,

Sócrates),  a  da  substância  secundária,  que  seriam  os  tipos  aos  quais  se  subsumem  as

substâncias secundárias (ser da espécie humana), os atributos particulares (tropos, como a

massa de Sócrates) e os atributos universais (a massa enquanto atributo universal). Essa teoria

tem, portanto, três categorias de entidades intensionais (umas mais extensionais que outras:

tropos como já vimos são mais  extensionais que atributos universais)  e uma categoria de

entidades extensionais, que são as substâncias primárias. Essa teoria é aristotélica na medida

em que, todas as entidades intensionais existem com algum nível de dependência em relação

às substâncias primárias, que são entidades extensionais, o que já chamamos de “indivíduos

substanciais” (em oposição aos indivíduos não substanciais). Já a teoria dos estados de coisas

sustenta que temos dois tipos de entidades que formam os indivíduos. Eles são compostos por

uma espécie de substrato no qual se aderem os seus atributos (universais). O substrato mais os
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atributos universais unem-se em estados de coisas formando os indivíduos. O substrato e os

seus atributos são separáveis apenas no pensamento, mas ainda assim podemos pensar tais

entidades como dois tipos distintos de entidades. A teoria é aristotélica na medida em que os

atributos em causa existem apenas enquanto existem os indivíduos que são seus portadores.

Tais atributos dependem da existência de suas instâncias. De modo que nos dois casos estão

excluídas a possibilidade de existirem atributos não instanciados, o que é uma característica

fundamental das teorias aristotélicas. A pergunta a se fazer aqui é: qual das duas teorias é mais

extensional?

Acredito que é uma tarefa muito difícil a de determinar nesse último caso qual das

duas teorias é mais extensional do que a outra, se é a teoria das quatro categorias, ou a teoria

dos  estados  de  coisas.  Não  penso  que  essa  seja  uma  tarefa  impossível,  mas  é  algo  que

demanda  uma  grande  atenção  a  duas  coisas.  Em  primeiro  lugar  temos  que  nos  ater  à

quantidade  de  entidades  extensionais  e  intensionais  de  determinado  tipo  que  as  teorias

postulam. Imaginemos a seguinte situação como possível. Temos duas teorias aristotélicas e

ambas  postulam a  mesma  quantidade  de  indivíduos  que  a  outra,  mas  uma  postula  mais

atributos universais do que a outra, por exemplo, um aristotélico pode querer defender que

somente precisamos dos atributos necessários à física, enquanto outro pode querer postular

atributos necessários a outras ciências, como a química ou a biologia. Neste caso, a teoria do

primeiro seria mais extensional do que as demais teorias, na medida em que serão admitidas

menos entidades intensionais do que nas demais teorias. Em segundo lugar, temos que nos

ater à quantidade de entidades extensionais e intensionais de tipos diferentes que as teorias

postulam. Assim,  a  teoria  de Lowe (2005) seria  mais  intensional  do que a de Armstrong

(1978,  1997),  pois  postula  uma  quantidade  maior  de  tipos  de  entidades  intensionais.

Entretanto,  no  caso  descrito  anteriormente,  não  conseguimos  determinar  facilmente  a

diferença de extensionalidade/intensionalidade dessas teorias quanto ao primeiro ponto: sobre

a quantidade de entidades do mesmo tipo.

Eu poderia listar aqui várias teorias hipotéticas para avaliar em que sentido elas serão

mais ou menos extensionais/intensionais. Mas a lista poderia se estender além do necessário,

dado que não pretendo dar uma solução final para o ponto, mas apenas dar exemplos de como

isso pode ocorrer.

Procurei mostrar alguns casos que complicam a proposta de determinar quais teorias

são  mais  ou  menos  extensionais  a  partir  da  distinção  entre  entidades  mais  ou  menos

extensionais (ou intensionais). Entretanto,  penso que em relação às entidades presentes na
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discussão  ontológica  e  postuladas  pelas  teorias  concorrentes  podemos  determinar  os  seus

níveis de extensionalidade/intensionalidade baseados na ideia de que quanto mais forte é a

dependência das entidades em relação aos indivíduos, mais extensionais serão tais entidades.

E,  por  outro  lado,  quanto  mais  forte  for  a  dependência  em  relação  aos  atributos,  mas

intensionais  são  as  entidades.  Admitindo  a  possibilidade  de  cruzamento  das  noções:  por

exemplo, os tropos, são entidades fortemente extensionais e fortemente intensionais.

5      A caracterização de particulares e universais

5.1   Introdução

Neste  momento,  acredito  estar  apto  a  caracterizar  as  noções  de  particulares  e

universais. Mas algumas poucas coisas podem ser ditas antes disso. A primeira delas é que a

caracterização proposta não se compromete com a suposição de que entidades particulares e

universais traçam uma distinção fundamental na realidade, como já dito inicialmente neste

capítulo. Isso porque, uma teoria que pretende traçar uma distinção fundamental na realidade

precisa já ter dito algo sobre quais entidades são admitidas e que constituem toda a realidade.

Não são todas as entidades encontradas no debate sobre particulares e universais realmente

existentes. De acordo com a teoria que defendemos, assumimos um ou outro tipo de entidade

como  realmente  existente.  E  uma  distinção  fundamental  entre  entidades  particulares  e

universais  parece  exigir  alguma teoria  substancial  sobre  particulares  e  universais.  O meu

objetivo aqui não é ter  uma teoria substancial sobre particulares e universais, mas apenas

caracterizar tais noções, visando clarificar o debate em torno delas. A ideia é articular uma

teoria mínima sobre essas noções, de modo a ser útil nos debates ontológicos subsequentes.

As noções de particulares e universais podem (e devem) distinguir a partir da caracterização

proposta, mas como pretendo já ter estabelecido, isso é uma questão diferente daquela sobre a

distinção fundamental entre entidades particulares e universais.

Até agora tenho falado de particulares e universais sem dar uma caracterização de tais

noções. Vimos que elas se relacionam com outras noções que são importantes em metafísica e

ontologia,  como as noções  de indivíduos e atributos,  concreto e  abstrato,  e  as  noções de

extensão e intensão. Acredito que essas noções cognatas às de particulares e universais nos

fornecem  meios  de  caracterizar  as  noções  de  particulares  e  universais  de  uma  maneira

adequada.  Além  disso,  acredito  que  algumas  outras  noções  podem  ser  úteis,  como  o

pressuposto de que a múltipla instanciabilidade é uma condição suficiente (não necessária)
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para algo ser universal. Gostaria de associar também a particularidade das entidades com o

fato  delas  terem  uma  relação  de  dependência  rígida  com  as  entidades  paradigmática  e

primitivamente  particulares:  os  indivíduos.  A ideia  é  a  de  que  ser  um  indivíduo  é  algo

suficiente  para  algo  ser  particular,  mas  não  é  necessário,  na  medida  em  que  há  outros

particulares que não são indivíduos: aquelas entidades que têm uma dependência rígida em

relação aos indivíduos.

5.2   Os sentidos restritos e irrestritos das noções de particulares e universais

Gostaria de considerar aqui algumas ambiguidades que podem ocorrer com relação às

noções de particulares e universais. Podemos entender ambas as noções de uma forma ampla

ou de uma forma restrita. Com relação aos universais, podemos pensar que ser um universal é

uma característica que certas entidades de uma dada ontologia têm. Por exemplo, podemos

dizer  que ser universal  é ser multiplamente instanciável,  e  tudo que não é  multiplamente

instanciável é particular. Por outro lado, podemos pensar a noção de universal, não mais como

uma característica que certas entidades devem ter, mas com uma categoria de entidades, que

em  determinada  ontologia  realista,  vai  incluir  não  apenas  entidades  multiplamente

instanciáveis,  mas  também entidades  que  são  singularmente  instanciáveis  (caso  tivermos

exemplos genuínos), e em um realismo extremo até mesmo entidades que não podem ser

instanciadas,  como  a  propriedade  de  ser  um  quadrado  redondo.  Nesse  segundo  sentido,

estamos tomando a noção de universal de uma maneira ampla, e naquele primeiro sentido

estamos tomando a noção de universal de uma forma restrita. Se a caracterização que busco

estabelecer aqui se pretende teoricamente neutra ao debate ontológico sobre particulares e

universais, ela deve levar em consideração uma noção de universal ampla, não uma restrita.

Uma  noção  restrita  de  universal  cabe  mais  a  uma  teoria  ontológica  específica  sobre

universais.

O mesmo ocorre com a noção de particular. Podemos entendê-la de uma forma ampla

ou de uma forma restrita. Podemos querer que a noção de particular seja aplicável apenas a

entidades  localizadas  espaciotemporalmente,  que  são  os  indivíduos  e  os  agregados  de

indivíduos, por exemplo. Em uma teoria dos tropos um particular genuíno pode ser um tropo.

Em uma teoria das classes temos dois tipos de particulares, os indivíduos e os conjuntos.

Dessa forma, dado que busco a imparcialidade nas questões ontológicas sobre particulares e

universais  (por exemplo,  não quero saber exatamente se temos razões para aceitar  um ou
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outro tipo de entidade, particular ou universal), então buscarei tomar a noção de particular,

também de uma forma ampla, como aplicando-se a uma gama de entidades que podem ser

ditas “particulares”.   

Historicamente,  os  universais  foram  entendidos  como  entidades  que  podem  ter

múltiplas instâncias,  ou uma entidade que pode ocorrer multiplamente.  É por causa desse

sentido historicamente consolidado que busco tomar a múltipla instanciabilidade como uma

condição suficiente para algo ser universal. A condição não é necessária à medida que também

temos exemplos de entidades ditas “universais”, mas que não têm essa capacidade da múltipla

instanciabilidade:  atributos  singularmente  instanciados  e  atributos  necessariamente  não

instanciados.  Em  uma  teoria  realista  que  admite  essas  últimas,  temos  que  tomar  essas

entidades como pertencendo à mesma categoria dos demais universais.

5.3   A caracterização das noções de particulares e universais

Começando  pela  noção  de  universal,  acredito  que,  de  um  ponto  de  vista

metaontológico, devemos aplicar tal noção a determinadas entidades. Essas entidades são os

atributos  com a  capacidade  da  múltipla  instanciabilidade  (ser  vermelho,  ser  filho  de);  os

atributos singularmente instanciados, que são aqueles que só podem ter uma instância a cada

momento do tempo (e.g. ser o maior ser humano, ser a maior partícula ponto do universo) e

atributos necessariamente não instanciados (ser um quadrado redondo, ser o maior número

natural).  Outros  atributos  são  tratados  como particulares,  é o  caso dos  tropos,  talvez  das

haecceitas e das essências individuais.

O primeiro ponto é o que já foi dito, que é justamente a ideia de que uma condição

suficiente para algo ser universal é ser multiplamente instanciável. Se algo tem a capacidade

de ter múltiplas instâncias, e uma teoria admite a existência desse algo, parece que tal teoria

tem que admitir  essa entidade como um universal,  mesmo quando essas entidades  fazem

referência  a  particulares  paradigmáticos.  Por  exemplo,  se  admitimos a propriedade de ser

filho de Sócrates, por mais que essa propriedade faça referência a Sócrates, essa propriedade é

multiplamente instanciável e, portanto, deve ser entendida como um universal caso vamos

admiti-la em determinada teoria ontológica.

Mas se o fato de ser multiplamente instanciável é suficiente para a universalidade de

uma entidade, ela não pode ser necessária, pois não poderíamos tomar aqueles outros dois

tipos de entidades como universais: atributos singularmente instanciados e necessariamente
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não instanciados.  Mas  porque podemos  chamar  tais  entidade  de  “universais”?  Em outras

palavras,  porque elas  devem pertencer  à  categoria  dos  universais,  quando propomos uma

teoria que admite aquelas entidades além dos atributos que são multiplamente instanciáveis?

Gostaria de voltar a uma ideia desenvolvida enquanto tratava das noções de extensão e

intensão.  Tratei  os  indivíduos  (particulares  concretos)  como entidade  paradigmaticamente

extensionais. E o nível de dependência em relação aos indivíduos tomei como relevante para

determinar o quão extensional é uma entidade. Assim como os indivíduos podem ser tomados

como paradigmas de extensões, podem ser tomados como paradigmas de particulares: uma

condição  suficiente  para  algo  ser  um  particular  é  algo  ser  um  indivíduo  (concreto  e

espaciotemporalmente localizado). Mas parece que, aceitando isso, temos que aceitar também

que  essa  não  é  uma  condição  necessária  para  algo  ser  particular,  pois  vamos  ter  outras

entidades particulares que não são indivíduos no sentido que vem sendo usado do termo: os

tropos fornecem o caso mais latente, mas também temos os conjuntos de indivíduos que são

particulares, mas não são propriamente indivíduos25.

Procuro supor aqui duas coisas: (1) o de que ser multiplamente instanciável é uma

condição suficiente (não necessária) para uma entidade ser universal, e (2) ser um indivíduo é

uma condição suficiente (não necessária) para algo ser particular. Os pontos (1) e (2) serão

tomados  como primitivos,  não  analisáveis.  Isso  é  tomado como um fato  básico  sobre  as

noções de particulares e universais. As demais entidades serão tomadas como particulares ou

universais  de acordo com o nível de dependência ontológica que essas entidades têm em

relação aos indivíduos: se dependem rigidamente, ou apenas genericamente, ou independem.

Adiciono  aqui  que  uma  entidade  pode  depender  rigidamente  de  indivíduos  e  ser

multiplamente instanciável, em tal caso acredito que devemos tomá-las como universais. Por

exemplo, a propriedade de ser filho de Sócrates.

A ideia básica pressuposta é a de que uma entidade será um particular se tiver uma

dependência  rígida  em  relação  aos  indivíduos  (ou  para  sua  existência,  ou  para  a  sua

identidade)  e  não é  multiplamente instanciável.  E  uma entidade  será um universal  se  for

multiplamente instanciável e/ou ser apenas genericamente dependentes, ou independentes, dos

indivíduos.  Lembro aqui que,  diferente do que acontece com as extensões e as intensões,

particulares e universais não admitem níveis diferentes de particularidade ou universalidade:

uma entidade é particular ou universal simpliciter.

25 Há  muitas  outras  entidades  que  poderiam ser  tratadas  aqui  (eventos,  por  exemplo),  mas  acredito  que  o
relevante neste momento é tratar das entidades mais básicas que encontramos no debate sobre particulares e
universais. Depois algo pode ser dito sobre os eventos, as proposições, etc.
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A caracterização de particulares e universais deve incluir a ideia de que podemos ter

basicamente dois tipos de teorias sobre os universais: platônicas e aristotélicas. As entidades

postuladas por essas teorias diferem em diversos aspectos já discutidos. Por exemplo, essas

teorias  terão  concepções  diferentes  de  como  os  universais  podem  ser  entendidos  como

entidades abstratas, nos dois sentidos discutidos anteriormente (cap. 3, seção 2.2.): (1) como

entidade  sem  localização  espaciotemporal,  e  (2)  como  entidades  dependentes  de  suas

instâncias espaciotemporais. Uma teoria platônica dos universais é aquela que está mais de

acordo com (1), enquanto uma teoria aristotélica está mais de acordo com (2). Neste sentido,

os universais platônicos são entendidos como entidades que não dependem de suas instâncias

espaciotemporais, enquanto os universais aristotélicos dependem em alguma medida dessas

instâncias para as suas existências (dependem genericamente). Ainda sobre esse ponto, em

uma  teoria  aristotélica  pode-se  argumentar  que  os  universais  são  entidades  concretas  no

sentido espaciotemporal do termo: estão completamente localizados onde quer que estejam as

suas instâncias.

Tem-se que levar em consideração também que as teorias ontológicas diferem também

em  relação  ao  nível  de  extensionalidade/intensionalidade  das  entidades  postuladas  como

vimos na seção sobre esse assunto (cap. 3, seção 4.3.).

A caracterização das noções de particulares e universais deve levar em consideração o

fato de que essas noções são usadas em um sentido relativamente amplo dentro do debate

ontológico.  A  noção  de  particular,  por  exemplo,  aplica-se  a  uma  gama  de  entidades:

indivíduos, conjuntos e atributos (tropos). Já a noção de universal, aplica-se a pelo menos três

tipos de atributos: os multiplamente instanciáveis, os singularmente instanciáveis e os não

instanciáveis.

Uma característica que pode ser relevante para os três tipos  de atributos contarem

como universais é o fato deles, estritamente falando, não dependem rigidamente de indivíduos

para a suas existências e identidade. Talvez, uma objeção a isso sejam propriedade como a de

ser  filho  de  Sócrates.  Essa  propriedade  parece  não  ter  a  sua  instanciação  dependendo

rigidamente  de  quaisquer  indivíduos;  porém,  pode-se  argumentar  que  admitindo  essa

propriedade, parece que ela depende do indivíduo Sócrates rigidamente. Entretanto, parece

pouco provável que em uma ontologia séria alguém vai postular esse tipo de propriedade. Isso

porque seria pouco econômico, na medida em que teríamos de agora postular uma infinidade

de propriedades  que  incluem indivíduos.  E  a  ideia  de  que teorias  ontológicas  devem ser

econômicas talvez mereça ser levada a sério.   Mas como meu objetivo não é excluir  por
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definição certas entidades, pretendo tomar a múltipla instanciabilidade como uma condição

suficiente  para  a  universalidade,  o  que  a  princípio  não  parece  uma  suposição  muito

contestável.

Assim,  podemos estabelecer a seguinte caracterização das noções de particulares e

universais:

Particulares:

Indivíduos:  são  primitivamente  particulares.  São  entidades  concretas  no  sentido

espaciotemporal. São primitivamente extensionais.

Conjuntos  de  indivíduos:  dependem rigidamente  de  indivíduos.  São  entidades  abstratas

sentido 2 (D. Lewis (1986, p. 83) defende que são concretos no sentido espaciotemporal). São

extensionais,  menos  extensionais  do  que  os  indivíduos  na  medida  em que  dependem de

noções intensionais.

Tropos:  dependem rigidamente  dos  indivíduos.  São  abstratas  no  sentido  2  (concretos  no

sentido  espaciotemporal  a  la Lewis?).  São  entidades  tanto  extensionais  (dependem

rigidamente de extensões), quanto intensionais (dependem rigidamente de intensões). Não são

multiplamente instanciáveis.

Universais:

Atributos multiplamente instanciáveis:  são primitivamente universais. São entidades que

podem ser entendidas tanto como abstratas no sentido 1 (teoria platônica), quanto abstratas no

sentido 2 (teoria  aristotélica).  É ainda argumentável  que essas entidades são  concretas no

sentido  espaciotemporal  do  termo:  os  universais  estão  localizados  onde  estão  as  suas

instâncias  (teoria  aristotélica).  São  entidades  intensionais,  mas  segundo  uma  teoria

aristotélica, essas entidades dependem genericamente de extensões, enquanto para a teoria

platônica, essas entidades são puramente intensionais, não dependem de quaisquer extensões.

Atributos singularmente instanciáveis: São universais na medida em que dependem apenas

genericamente dos indivíduos (suas existências e identidades não têm relação alguma com

indivíduos específicos).  São entidades  que podem ser  entendidas  tanto como abstratas  no

sentido  1  (teoria  platônica),  quanto  abstratas  no  sentido  2  (teoria  aristotélica).  É  ainda

argumentável  que essas  entidades  são  concretas  no sentido  espaciotemporal  do termo:  os

universais estão localizados onde estão as suas instâncias (teoria aristotélica). São entidades

intensionais, mas segundo uma teoria aristotélica, essas entidades dependem genericamente
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de extensões, enquanto para a teoria platônica, essas entidades são puramente intensionais,

não dependem de extensões.

Atributos não instanciáveis: São universais na medida em que são entidades completamente

independentes  dos  indivíduos.  São  abstratas  no  sentido  1.  São  entidades  puramente

intensionais.

6      Fatos, eventos e proposições

6.1   Fatos

Supondo aqui que os fatos são particulares e concretos (falar de fatos abstratos é algo

errôneo). Por exemplo, o fato de que Sócrates bebeu cicuta seria um fato particular e concreto.

Podemos  perguntar  porque  temos  que  tomar  tais  entidades  como  particulares.  A minha

resposta  seria que o fato de que Sócrates bebeu cicuta depende rigidamente do indivíduo

Sócrates e depende genericamente de uma poção particular de cicuta (o que podemos tomar

como um agregado de indivíduos). Além disso, o fato de que Sócrates bebeu uma porção

particular de cicuta não é algo multiplamente instanciável, Sócrates não pode, estritamente

falando, tomar a mesma porção de cicuta duas vezes, mas apenas uma outra porção particular

de  cicuta;  em tal  caso,  teríamos  outro  fato  diferente  daquele  primeiro.  Dado  que  o  fato

depende rigidamente de indivíduos e não é multiplamente instanciável, podemos tomar os

fatos  desse  tipo  como particulares.  E  dado  que  esses  fatos  ocorrem em algum momento

particular do tempo e do espaço, esses fatos são concretos no sentido espaciotemporal.

6.2   Eventos

Os eventos podem ser tomados como entidades primitivamente particulares, como os

indivíduos.  Mas  se  tomamos  os  eventos  como  entidades  analisáveis,  podemos  pensar

semelhante ao caso dos fatos, que os eventos são particulares na medida em que dependem

rigidamente  de  certos  indivíduos  e  não  são  multiplamente  instanciáveis.  Por  exemplo,  o

evento de Sócrates bebendo a porção particular de cicuta que o matou (em um determinado

momento  do  tempo  e  lugar).  Nesse  caso,  o  evento  depende  rigidamente  de  Sócrates,  e

depende genericamente de outros itens particulares como uma porção particular de cicuta, um

momento específico do tempo e um local no espaço.
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6.3   Proposições

As proposições podem ser pensadas como universais, caso assumimos algum tipo de

realismo  em  relação  a  essas  entidades.  Isso  porque  as  proposições,  pensadas  como

propriedades de frases, são entidades multiplamente instanciáveis. E se estamos corretos em

supor aqui que a múltipla instanciabilidade é suficiente para algo ser universal, então não há

nenhum problema em pensarmos que as proposições são universais. Mesmo as proposições

sobre entidades particulares serão universais. Um exemplo que podemos retomar: as frases

“Sócrates bebeu cicuta” e “Socrates drank hemlock” expressam a mesma proposição, a de que

Sócrates bebeu cicuta.

7  Conclusão

Por  medida  de  conclusão,  gostaria  apenas  de  dizer  que  a  proposta  aqui  não  é

completamente  conclusiva,  no  sentido  em que  se  apoia  nos  pressupostos  de  que  ser  um

indivíduo é suficiente para algo ser particular, e ser multiplamente instanciável é suficiente

para algo ser universal.  Além disso, acredito que a relação de dependência ontológica em

relação aos indivíduos é iluminante para determinarmos entre as demais entidades, que não

são nem indivíduos e nem são entidades multiplamente instanciáveis, quais são particulares e

quais são universais.

Outro  ponto  importante  a  se  destacar  aqui  é  quanto  à  importância  das  distinções

cognatas  para  darmos  uma  caracterização  mais  completa  das  noções  de  particulares  e

universais. As distinções são entre indivíduos e atributos, concreto e abstrato e extensões e

intensões. Essa última é em parte uma distinção como a distinção entre indivíduos e atributos:

os indivíduos são tomados como paradigmas de extensões, e os atributos são tomados como

paradigmas de intensões. Essas distinções nos ajudam a pensar nos custos de assumir uma ou

outra categoria de entidades. Os nominalistas são aqueles filósofos que buscam ter, por algum

motivo,  uma teoria  mais  extensionalista,  ou dar  algum privilégio  ontológico  às  entidades

extensionais. Já os filósofos realistas acreditam, em geral, que temos motivos para postular

algum tipo de entidade mais ou menos intensional. Busquei desenvolver um método informal

para determinar  quais  entidades  no debate ontológico  são mais  ou menos extensionais  (e

intensionais), método esse baseado nos diferentes níveis de dependência ontológica que as

entidades têm em relação aos paradigmas de extensões e intensões. Por fim, a caracterização
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proposta, estabelece que a dependência em relação a indivíduos também é determinante para

distinguirmos certas entidades como particulares ou universais. Os indivíduos são entidades

primitivamente particulares.

Julgo que essa caracterização proposta foi o mais imparcial possível em relação às

teorias ontológicas sobre particulares e universais. Se esse é o caso, acredito que os filósofos

engajados na discussão ontológica sobre particulares e universais podem ter aqui um ponto de

partida interessante para avaliar o custo de assumir uma ou outra categoria de entidades como

uma categoria fundamental.

Acredito que posso não ter sido completamente imparcial. Por exemplo, quando tomo

proposições e eventos como analisáveis em termos de entidades mais básicas presentes no

debate sobre particulares e universais. Mas acredito que, se tomamos proposições, eventos e

fatos,  como  entidades  não  analisáveis,  podemos  articular  uma  forma  dessa  mesma

caracterização se aplicar a essas entidades: proposições como universais, eventos e fatos como

particulares.

Outra imparcialidade pode ter sido cometida na escolha de casos paradigmáticos. Por

exemplo, ao escolher os indivíduos como casos paradigmáticos, tanto de extensões, quanto de

particulares. O que pode ser dito aqui é o seguinte. Apesar de pressupor que os indivíduos são

casos paradigmáticos de extensões e de particulares, não pressuponho que os indivíduos sejam

entidades ontologicamente básicas, ou como entidades redutíveis a outros tipos de entidades

mais básicas. Portanto, não pressuponho uma teoria específica sobre atributos, mas apenas

recorro  à  intuição  de  que  os  indivíduos  devem ser  altamente  extensionais  e  particulares,

independente da nossa teoria sobre essas entidades.

Os números, que inicialmente podem levantar problemas, também têm uma solução

simples: se pensamos os números, por exemplo, como propriedades de conjuntos, eles serão

tomados como universais: vários conjuntos têm a propriedade de ter três membros. Por outro

lado, se os tomamos como certos conjuntos, então os números são particulares.

Apenas para finalizar, gostaria de estabelecer um quadro das entidades centrais nessa

discussão sobre a caracterizações de particulares e universais:



Particulares Universais
Indivíduos (e
agregados)

Conjuntos de
indivíduos

Tropos Atributos MI Atributos SI Atributos NI

Concretos
Abstratos
sentido 2

(concretos?)

Abstratos
sentido 2

(concretos?)

Abstratos
sentido 1 ou 2

Abstratos
sentido 1 ou 2

Abstrato
sentido 1

DRE e (II ou
DGI ou DRI*)

DRE e DGI DRE e DRI DGE e DRI DGE e DRI IE e DRI

Atributos MI:  Atributos multiplamente instanciáveis;

Atributos SI: Atributos singularmente instanciáveis;

Atributos NI: Atributos não instanciáveis (necessariamente não instanciados);

DRE: Depende Rigidamente de Extensões;

DRI: Depende Rigidamente de Intensões;

DGE: Depende Genericamente de Extensões;

DGI: Depende Genericamente de Intensões;

IE: Independe de Extensões;

II: Independe de Intensões.

* Depende da teoria sobre os indivíduos que vamos assumir (se redutora ou não, se realista com

relação aos atributos ou não).
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