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Resumo 
Nesta dissertação abordamos o problema de saber em que medida é a visão platonista da 

matemática uma alternativa teórica plausível. O platonismo matemático surge como uma resposta 

bastante intuitiva à questão de saber com que tipo de entidades estamos ontologicamente 

comprometidos ao formular as nossas teorias matemáticas. Ao afirmarmos, por exemplo, que 3 é 

um número primo, parece razoável pensar que tal afirmação é acerca de um objeto (o número 3) 

que exibe certa característica, nomeadamente, a característica de ser primo. O principal argumento a 

favor desta perspectiva é, portanto, um argumento linguístico. Dado que a linguagem matemática 

está repleta de expressões que funcionam como termos singulares, e dado que esta disciplina 

constitui um conjunto sólido de teorias verdadeiras, parece razoável aceitar que os termos 

singulares desta linguagem têm referência. Tal referência terá de ser referência a objetos abstratos, 

pois a verdade das teorias matemáticas não parece depender de qualquer aspecto da realidade 

empírica. O platonismo matemático, enfrenta, contudo, várias objeções, sendo as objeções 

benacerrafinianas as mais proeminentes e discutidas objeções. A primeira destas objeções é uma 

objeção epistêmica e consiste em insistir na ideia de que o platonismo matemático é incompatível 

com a existência de conhecimento matemático. Várias são as respostas platonistas que procuram 

superar este problema. Nesta dissertação, abordamos algumas destas respostas, tentando mostrar 

que a mais plausível é a proposta de Balaguer (1998), a qual consiste em reformular o platonismo 

tradicional usando o princípio de plenitude. A segunda mais poderosa objeção à visão platonista da 

matemática é uma objeção metafísica e baseia-se sobretudo na redutibilidade da aritmética à teoria 

dos conjuntos. O primeiro ponto deste tipo de objeção consiste em tentar mostrar que os defensores 

do platonismo matemático não conseguem dar sentido à tese de que números sejam objetos, posto 

que não conseguem dar sentido à tese de que numerais são termos singulares. O segundo ponto 

consiste em mostrar que números não podem sequer ser considerados como objetos, dado que todas 

as propriedades numéricas matematicamente relevantes são propriedades relacionais-estruturais. 

Abordamos duas tentativas platonistas de superar tal dificuldade, nomeadamente, a proposta dos 

defensores do platonismo de estruturas e proposta de Balaguer (1998) de unificação entre o 

platonismo da plenitude e o platonismo da não-univocidade. O último capítulo consiste numa breve 

exposição de como os defensores da visão platonista da matemática poderão articular uma defesa 

naturalista desta visão.    

Palavras-chave: Filosofia da matemática, epistemologia da matemática, platonismo  



Abstract 
In this dissertation I will approach the question of whether the platonist view of mathematics is a 

tenable one. Mathematical platonism arises as a quite intuitive response to the problem of 

determining which are the entities we are committed to when we articulate our mathematical 

theories. When we claim, for instance, that 3 is a prime number, it seems that we are claiming that 

there exists a certain object (the number 3) which have a certain property (the property of being 

prime). The main argument for this view is therefore a linguistic argument; since mathematical 

language is populated by singular terms — and since mathematics is a sound body of true theories 

—, it seems reasonable to claim that such singular terms have reference. However, mathematics 

does not seem to be dependent on the empirical reality, and that is why we should accept that 

mathematical singular terms refer to abstract mathematical objects. The main objections to 

mathematical platonism are the benacerrafian objections. The first objection of this kind consists in 

saying that mathematical platonism is incompatible with the existence of mathematical knowledge. 

There are lots of attempts to overcome this epistemological challenge. In this dissertation I will 

analyze some of them, trying to show that Balaguer’s (1998) restatement of tradicional platonism 

— namely, his plenitudinous platonism — is the best response to this epistemological challenge. 

The second benacerrafian objection is, on the other hand, a metaphysical objection. The crucial idea 

is that mathematical platonists cannot maintain their thesis that mathematical singular terms refer to 

abstract objects, since there is no way to determining which objects such singular terms refer to. 

This objection is heavily based on the apparent fact that arithmetic can be reduced to so many set-

theoretic systems. Benacerraf (1965) is the main supporter of this kind of objection as well as of the 

more general objection which states that numbers cannot be objects at all, since the only 

mathematical important properties in connection with numbers are structural properties, that is, 

properties they have only in virtue of being part of a mathematical structure. I will present two 

strategies that seek to overcome such metaphysical difficulties, namely, structuralism and 

plenitudinous-non-uniqueness platonism. I will favor this last one over the former. In the final 

chapter, I will analyze to what extent the appeal to the indispensability argument for mathematical 

platonism (the argument which seeks to provide a naturalist foundation for mathematical platonism) 

is fruitful.  

Key-words: Philosophy of mathematics, epistemology of mathematics, platonism 
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Introdução

Nesta introdução apresentaremos brevemente o projeto desta dissertação. Na primeira seção, 

explicaremos o problema geral a ser abordado e o estado de arte. Na segunda seção, descrevemos as 

metas concretas e o plano da dissertação. 

O problema e o estado de arte

Nesta dissertação, abordaremos o problema filosófico de saber em que medida é a visão 

platonista da matemática plausível. Este problema surge no contexto das discussões acerca de saber 

qual é o estatuto ontológico das entidades matemáticas. Serão entidades reais ou serão meras 

entidades ficcionais? Ou ainda: haverá de todo em todo entidades matemáticas ou será possível dar 

sentido à linguagem e à prática matemática recorrendo apenas a entidades concretas mais 

familiares? São dois os grupos de teorias fundamentalmente opostas que pretendem responder a este 

problema, quais sejam, as teorias platonistas e as teorias nominalistas. O problema em disputa pode 

ser formulado mediante a construção das seguintes duas perguntas: (1) Em virtude do quê são as 

proposições expressas pelas frases “3 é um número ímpar” e “2 + 2 = 4” verdadeiras? (2) Podemos 

responder adequadamente a (1) sem postular a existência de certo tipo de objetos abstratos, 

nomeadamente, números? Trata-se, portanto, de saber qual é o compromisso ontológico das teorias 

da nossa matemática. O compromisso ontológico de uma dada teoria corresponde às entidades com 

as quais esta teoria está comprometida. 

As teorias que pretendem responder a este problema dividem-se adequadamente em teorias 

platonistas e teorias nominalistas. A resposta daquilo a que podemos chamar platonismo matemático 

à pergunta (1) consiste em afirmar a existência de uma realidade abstrata, composta pela categoria 

ontológica de todas as entidades sem localização espaciotemporal, categoria à qual todos os objetos 

matemáticos pertencem. Esta é a realidade abstrata que inclui o reino matemático (mathematical 

realm) e que contém os veridadores das nossas verdades matemáticas. Os proponentes desta visão 

responderão, portanto, negativamente à pergunta (2). A ideia central do platonismo matemático é, 

pois, a de que há entidades matemáticas abstratas e a matemática é acerca destas entidades. 

Podemos caracterizá-lo, portanto, como a conjunção das seguintes quatro teses:  

1) Há objetos matemáticos 
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2) Tais objetos são abstratos 

3) Tais objetos existem necessariamente e independentemente de quaisquer agentes 

cognitivos capazes de os conceber 

4) As verdades da matemática são acerca destes objetos  1

Deste ponto de vista, proposições simples da aritmética — tal como a proposição expressa 

pela frase “3 é ímpar” — são acerca de objetos abstratos, isto é, objetos que não têm localização 

espaciotemporal. Assim, tal como a expressão “Sócrates” na frase “Sócrates é mortal” refere a 

pessoa Sócrates, a expressão “3” na frase “3 é ímpar” refere o número 3. Os referentes dos termos 

“Sócrates” e “3” têm, contudo, naturezas distintas; no primeiro caso trata-se de um objeto concreto 

(um objeto que existe no espaço e no tempo), mas no segundo caso trata-se de um objeto abstrato 

(um objeto sem localização espaciotemporal).

Contrariamente, a tese central defendida pelos defensores do nominalismo matemático é a de 

que não há entidades matemáticas abstratas e, portanto, somos obrigados a aceitar o seguinte 

trilema:  

(a) Ou a matemática é acerca de entidades concretas  

(b) Ou as verdades da matemática não devem ser interpretadas literalmente 

(c) Ou não há verdades matemáticas 

Os defensores daquilo a que podemos chamar nominalismo fisicalista rejeitam (b) e (c) e, por 

silogismo disjuntivo, aceitam (a). De acordo com esta perspectiva, as verdades da matemática — em 

especial da aritmética — são acerca de objetos físicos comuns (objetos contáveis). Esta teoria foi 

defendida por Mill (1843) e, mais recentemente, por Phillip Kitcher (1978, 1984). 

Se rejeitarmos (a) e (c), por outro lado, estamos obrigados a aceitar (b). Isto é, estamos 

obrigados a aceitar a tese segundo a qual as verdades da matemática não devem ser interpretadas 

literalmente. Deste ponto de vista, a proposição expressa pela frase “3 é ímpar”, por exemplo, não 

deve ser entendida como uma afirmação simples acerca de um objeto (o número 3) que exemplifica 

uma propriedade (a propriedade de ser ímpar). A forma lógica de uma proposição deste tipo não é 

 Existem diferentes versões desta visão platonista da matemática. Aquilo a que frequentemente se chama platonismo 1

tradicional — o qual foi veementemente defendido por Frege (1884) e Gödel (1964) — corresponde exatamente a estas 
quatro afirmações, porém outras formas de platonismo matemático — como, por exemplo, o platonismo da plenitude 
(full-blooded platonism) defendido por Balaguer (1998), ou o platonismo dos valores semânticos enfraquecidos 
(lightweight semantic values platonism) defendido por Linnebo (2008) — surgiram como tentativas de responder às 
objeções propostas por Benacerraf (1965 e 1973).
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Fn, mas sim ∃x (x = n) → Fn, onde “n” representa o número 3 e “Fx” representa a propriedade de 

ser ímpar. Assim, as verdades da matemática devem ser interpretadas como condicionais cujas 

antecedentes são sempre falsas, pois asseveram a existência de objetos matemáticos abstratos, os 

quais não existem. A ideia de um defensor desta teoria — a qual chamamos if-thenism — é que as 

verdades da matemática são verdades vácuas.

De igual modo, se rejeitarmos a ideia de que a matemática é acerca de entidades concretas e 

aceitarmos a tese de que as verdades matemáticas devem ser interpretadas literalmente, estaremos 

comprometidos com (c), isto é, com a tese segundo a qual não há verdades matemáticas. Chamamos 

ficcionalismo matemático a esta visão. Nesta perspectiva, a forma lógica de proposições expressas 

por frases como “3 é ímpar” é de fato Fn; a referência de n é, contudo, vazia, pelo que tal 

proposição não é verdadeira. Evidentemente, um defensor do ficcionalismo matemático não tem de 

estar comprometido com a tese mais forte de que as afirmações da matemática são falsas; a ideia 

crucial é apenas a de que tais afirmações não são verdadeiras num sentido robusto de ser 

verdadeiro. Hartry Field (1980), Balaguer (1996, 1998, 2009) e Leng (2010) são alguns dos 

defensores desta perspectiva. Não se tentará, porém, fornecer uma análise exaustiva de todas as 

versões de platonismo e nominalismo existentes.  

Metas e Plano da Dissertação

Esta dissertação consistirá de três capítulos. Os primeiros dois capítulos serão dedicados às 

mais conhecidas objeções ao platonismo matemático, nomeadamente, as objeções epistêmicas 

apresentadas originalmente por Benacerraf (1973), e posteriormente reformuladas por Field (1989), 

e as objeções metafísicas também originalmente formuladas por Benacerraf (1965). Procurar-se-á 

reconstruir cada uma destas objeções pormenorizadamente, considerando, ao mesmo tempo, as 

mais relevantes réplicas que têm sido formuladas no cenário que constitui o debate. 

O terceiro capítulo, consistirá, primeiramente, de uma exposição daquilo a que chamamos 

argumento da indispensabilidade originalmente formulado por Quine (1960), posteriormente por 

Putnam (1971) e mais recentemente por Colyvan (2001). Este é um argumento a favor do 

platonismo matemático, cuja ideia central é a de que não fosse pela existência de verdades 

matemáticas, a enorme aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas não 

poderia ser explicada. Mostraremos como a formulação deste argumento tem lançado as diretrizes 

de como ser nominalista em filosofia da matemática. 
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Por fim, tentar-se-á defender a tese segundo a qual nem as objeções epistêmicas, nem as 

objeções metafísicas são objeções promissoras contra a visão platonista da matemática, dado que se 

baseiam ou em dificuldades bastante gerais que são perniciosas não apenas ao conhecimento 

matemático, mas a qualquer outra forma de conhecimento a priori, ou se fundamentam em 

argumentos aparentemente falaciosos, os quais procuram mostrar que se até o presente momento 

não fomos capazes de formular um argumento a favor de algo, então este argumento não existe. 

Estes parecem ser os dois pontos mais fracos dos argumentos de Benacerraf (1965, 1973). 
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Capítulo 1. O desafio epistêmico benacerrafiniano: será 
possível obter conhecimento de objetos matemáticos 
abstratos? 

 Neste capítulo, analisaremos aquilo a que tem sido conhecido como o desafio 

benacerrafiniano de mostrar como é possível que o nosso conhecimento matemático seja 

conhecimento de objetos matemáticos abstratos. A primeira seção consistirá numa reformulação do 

argumento proposto por Benacerraf (1973) a favor da tese de que uma semântica adequada para a 

matemática é incompatível com uma epistemologia razoável para a matemática. Na segunda seção, 

procuraremos mostrar como esta tese pode ser usada para atacar diretamente a visão platonista da 

matemática, através da construção de um argumento puramente epistêmico. Na terceira seção, 

apresentamos brevemente a resposta aprioricista de Hale (1987) a este argumento, procurando 

mostrar que esta não é uma resposta satisfatória, posto não responder àquela que deve ser 

considerada a versão mais plausível do argumento epistêmico contra o platonismo matemático. Na 

quarta seção, procuramos mostrar como este argumento epistêmico contra a visão platonista da 

matemática pode ser reformulado sem que se faça uso de teorias causais do conhecimento, cuja 

plausibilidade é bastante controversa. Nessa seção também avaliaremos brevemente algumas 

tentativas de resposta por parte de Katz (1981) e outros. Na quinta seção, analisamos a proposta 

balagueriana de reconstruir o platonismo tradicional usando o princípio da plenitude. Na sexta 

seção, apresentaremos a  epistemologia abstracionista fregiana de Hale e Wright (2002). 

1. O dilema de Benacerraf 

1.1. Duas explicações acerca da natureza das verdades matemáticas: a visão padrão e a visão 
combinatorial 

Benacerraf (1973) defende a tese segundo a qual qualquer explicação adequada do conceito 

de verdade matemática será incompatível com um explicação adequada do conhecimento 

matemático. Do seu ponto de vista, dois tipos bastante distintos de exigências têm motivado as 

explicações da natureza das verdades matemáticas. A primeira consiste na ideia de que qualquer 

explicação do conceito de verdade matemática tem de fornecer uma semântica para a linguagem 

matemática, semântica a qual terá de ser paralela à semântica da qual dispomos para a linguagem 
�14



natural e para a linguagem científica. A segunda preocupação consiste em dizer que tal explicação 

deve ser compatível com uma epistemologia adequada . 2

Entretanto, qualquer explicação do conceito de verdade matemática parece satisfazer uma, e 

apenas uma, destas exigências. Assim, qualquer explicação da natureza das verdades matemáticas 

que  seja composta por um pacote semântico e epistemológico — o qual torna uniforme a semântica 

da linguagem matemática e semântica da linguagem científica e natural — será malsucedido, pois 

qualquer explicação do conceito de verdade que analise verdades matemáticas e verdades não-

matemáticas de modo análogo tornará ininteligível o modo como obtemos conhecimento 

matemático. 

O problema epistêmico central apontado por Benacerraf parece ser composto por duas 

componentes distintas, quais sejam, (a) a exigência por uma explicação acerca de como as 

condições de verdade atribuídas a uma proposição matemática são condições para a sua verdade e 

(b) a exigência por uma explicação acerca do modo como os nossos estados de crença conectam-se 

às condições de verdade atribuídas às proposições matemáticas por nós conhecidas. Tais exigências 

estão relacionadas àquilo que tradicionalmente é considerado como sendo as condições necessárias 

do conhecimento, nomeadamente, crença, verdade e justificação. Trata-se, especificamente, de 

explicar a existência de verdades matemáticas e a existência de crenças matemáticas justificadas.  

Do ponto de vista de Benacerraf, se pretendemos explicar a natureza da verdade, da 

referência, do significado e do conhecimento, devemos fornecer uma explicação que englobe 

simultaneamente todos estes conceitos, e tal explicação deve ser adequada para todas as 

proposições às quais tais conceitos se aplicam . É razoável exigirmos, por exemplo, que uma 3

explicação adequada da natureza das verdades matemáticas envolva uma explicação do como os 

termos singulares de uma frase matemática referem. A verdade da proposição expressa pela frase “2 

é par” não poderá ser adequadamente explicada se não especificarmos como é possível que o termo 

singular “2” refira o objeto que supostamente refere. 

De igual modo, qualquer explicação dos mecanismos gerais de conhecimento que seja 

adequada para o conhecimento de objetos físicos, não sendo, porém, adequada para o conhecimento 

mais teórico, será uma explicação malsucedida, posto que estará negligenciando a interdependência 

existente entre as diferentes área do conhecimento . Tal argumento a favor da uniformidade e 4

 Cf. Benacerraf (1973, p. 661)2

 Cf. Benacerraf (1973, p. 662)3

 Cf. Benacerraf (1973, p. 662)4
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universalidade das nossas explicações epistêmicas aplica-se também à análise das condições de 

verdade de proposições; o modo como atribuímos condições de verdade às proposições da 

linguagem natural dever ser uniforme ao longo de todas as outras formas de linguagem — isto é, 

deve aplicar-se não apenas à linguagem natural, mas também à linguagem matemática e científica. 

Benacerraf expressa exatamente esta ideia na seguinte passagem: 

Uma teoria da verdade para a linguagem na qual falamos, argumentamos, teorizamos, 
matematizamos, etc., deve, através do mesmo modelo, fornecer condições de verdade 
semelhantes para frases semelhantes. As condições de verdade atribuídas a duas frases 
contendo quantificadores deve refletir de modo relevantemente semelhante a contribuição 
feita pelos quantificadores. Qualquer divergência de uma teoria assim homogênea teria de 
ser fortemente motivada para valer a pena ser considerada. (Tradução nossa, Benacerraf, 
1973, p. 662) 

 Deste ponto de vista, as seguintes duas proposições têm a mesma forma lógica e, portanto, 

condições de verdade obedecendo ao mesmo padrão: 

(1) Há pelo menos três grandes cidades mais velhas que Nova York. 

(2) Há pelo menos três números perfeitos maiores que 17. 

Ambas obedecem ao seguinte princípio matriz de interpretação: 

(3) Há pelo menos três bs de F e de G diferentes entre si e que estão em R com a. 

“Há pelo menos três” é uma abreviação do uso de quantificadores numéricos, F e G 

representam predicados unários, R representa uma relação binária e a representa um nome. Assim, 

(3) fornece-nos a seguinte forma lógica: 

∃x ∃y ∃z ( Rxa ∧ Rya ∧ Rza ∧ Fx ∧ Fy ∧ Fz ∧ Gx ∧ Gy ∧ Gz ∧ x ≠ y ≠ z) 

(3) parece refletir muito claramente a forma lógica de (1). Assim, (1) será verdadeira se, e 

somente se, for o caso que o objeto nomeado pela expressão que substitui a (tal expressão é o nome 

“Nova York”) mantém a relação nomeada pela expressão que substitui R com pelo menos três 

membros do domínio de quantificação os quais satisfazem os predicados que substituem F e G (os 

predicados “ser uma cidade” e “ser grande”, respectivamente). 
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A explicação platonista da matemática analisa (2) como tendo condições de verdade análogas 

às condições de verdade de (1): ambas obedecem à (3). As condições de verdade de (1) não 

requerem, entretanto, a existência de entidades abstratas, ao passo que as condições de verdade de 

(2) requerem precisamente este tipo de entidades, nomeadamente, números (entendidos como 

objetos matemáticos abstratos). Esta explicação platonista da natureza das verdades matemáticas 

corresponde àquilo que Benacerraf considera ser a visão padrão.     

Contudo, embora pareça razoável pensar que (2) deva ser interpretada como (1) via (3) — 

posto tratar-se de frases semelhantes —, há bastante controvérsia neste ponto. Devido à carga 

ontológica acarretada por esta visão padrão, Benacerraf recusa-se a aceitar que (2) tenha as mesmas 

condições de verdade de (1). Uma das razões para tal rejeição, para além do fato de que números 

entendidos como entidades abstratas é algo ininteligível, é a de que, do seu ponto de vista, números 

não podem sequer ser considerados como objetos, pelo que em (2) não podemos tratar o numeral 

“17” como se fosse um nome . 5

Outra forma de rejeitar esta explicação semântica padrão da matemática consiste em dizer que 

embora (1) tenha exatamente a mesma forma lógica que (2), as condições de verdade de (2) diferem 

das condições de verdade (1), dado que a explicação adequada da natureza de uma verdade 

matemática não reside no compromisso ontológico da sua forma lógica, mas sim no fato de que tal 

proposição matemática pode ser demonstrada a partir de outras proposições matemáticas tomadas 

como axiomas. Assim, é correto afirmar, relativamente a (1), que a proposição expressa pela frase 

“Há pelo menos três grandes cidades mais velhas que Nova York” será verdadeira se, e somente se, 

existem pelo menos três objetos não-idênticos que exemplificam as propriedades de ser uma cidade 

e de ser grande, e tais objetos mantêm a relação binária de ser mais velho do que com o referente do 

nome “Nova York”.  

Contudo, não é correto afirmar que (2) é verdadeira se, e somente se, há pelo menos três 

objetos não-idênticos que exemplificam simultaneamente as propriedades de ser um número e de 

ser perfeito e tais objetos mantêm a relação também binária de ser maior que com o referente do 

numeral “17”. Nesta outra perspectiva, as condições de verdade de (2) não dependem da existência 

de quaisquer objetos, mas apenas do fato de (2) poder ou não ser demostrada.  Deste ponto de vista, 

as condições de verdade de uma proposição da matemática esgotam-se na sua demostrabilidade a 

partir de um conjunto de axiomas. Esta é também a abordagem do intuicionismo de Brouwer (1981) 

e Heyting (1956): verdade consiste na existência de uma prova formal.  

 Cf. Benacerraf (1965, 1973, p. 664)5
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Este tipo de explicação da natureza das verdades matemáticas corresponde àquilo que 

Benacerraf chamou perspectiva combinatorial. A ideia central das perspetivas combinatoriais é a de 

que a atribuição de valores de verdade a proposições matemáticas baseia-se em fatos sintáticos, 

fatos de teoria da prova. Trata-se, portanto, da ideia de que os determinantes das verdades 

matemáticas são aspectos sintáticos . Um defensor da perspectiva combinatorial poderá aceitar que 6

as frases matemáticas devam ser interpretadas tal como os platonistas sugerem; a análise semântica 

poderá ser realista — visto que as frases matemáticas poderão ser interpretadas literalmente —, 

embora a ontologia não o seja, visto que, deste ponto de vista, postular um universo matemático 

constituído por objetos abstratos é completamente irrelevante para estabelecer as condições de 

verdade das proposições matemáticas. 

Benacerraf observa, contudo, que uma das dificuldades que este tipo de abordagem enfrenta é 

a de violar a incompletude da aritmética.  Considere-se a seguinte formulação informal do primeiro 7

teorema da incompletude de Gödel: 

“Incompletude 1: Em qualquer sistema formal consistente F, dentro do qual uma certa quantidade 

de aritmética pode ser implementada, há asserções da linguagem de F que não podem nem ser 

provadas, nem ser refutadas.” (Tradução nossa, Raatikainen, 2015, p. 01)  

 Deste modo, para qualquer sistema aritmético, não será o caso que seja possível obter como 

teorema tudo aquilo que se quer como teorema, visto que nem todas as verdades matemáticas 

poderão ser demostradas. Se a aritmética for incompleta, não será correto afirmar, portanto, que 

para qualquer proposição P da aritmética, P é verdadeira se, e somente se, P pode ser demonstrada 

a partir de um conjunto específico de axiomas, pois aceitando Incompletude 1, será falso que 

qualquer proposição aritmética (dentro de um dado sistema formal) possa ser demostrada. Assim, se 

aceitarmos que cada proposição matemática tem um valor de verdade, estaremos obrigados a aceitar 

que todas as proposições matemáticas têm condições de verdade, muito embora existam 

proposições matemáticas para as quais não há provas. As perspectivas combinatoriais são, deste 

modo, incompatíveis com a incompletude da aritmética.  

Embora Benacerraf tenha como objetivo geral mostrar que nem a visão padrão, nem a visão 

combinatorial constituem uma explicação completa e razoável da natureza das verdades 

 Cf. Benacerraf (1973, p. 665)6

 Ibid.7
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matemáticas, cada uma destas abordagens tem, do seu ponto de vista, algum mérito, seja por 

incorporar uma explicação coerente do conceito de verdade — fornecendo uma semântica aplicável 

não só à linguagem matemática, mas também à linguagem natural e às linguagens científicas —, 

seja por incorporar uma explicação coerente do conceito de conhecimento — fornecendo uma 

epistemologia adequada que engloba todos as instâncias de conhecimento (matemático e empírico).  

1.2. Três condições para uma explicação adequada da natureza das verdades 
matemáticas

Benacerraf afirma  que qualquer explicação adequada do conceito de verdade matemática tem 8

de se adequar às seguintes exigências: (a) deve fornecer uma teoria universal da verdade, a qual 

garanta que a explicação do conceito de verdade matemática seja de fato uma explicação do 

conceito de verdade matemática, (b) tal explicação do conceito de verdade matemática deve 

implicar condições de verdade para proposições matemáticas (e não apenas condições de  

teoremicidade (theoremhood) em algum sistema formal) e (c) tal explicação tem de ser compatível 

com a existência de conhecimento matemático. 

Outro modo de formular a exigência descrita em (a) consiste em dizer que qualquer 

explicação do conceito de verdade matemática tem de estar em conformidade com uma teoria mais 

geral da verdade, para que possamos certificar-nos de que a propriedade das frases matemáticas que 

a explicação em questão do conceito de verdade matemática encara como sendo a propriedade de 

ser verdadeiro corresponde realmente à propriedade de ser verdadeiro. Assim, uma explicação 

adequada do conceito de verdade matemática tem de estar em conformidade com uma análise da 

linguagem como um todo. Tal exigência parece reivindicar que o aparato semântico da matemática 

seja visto como uma parte da linguagem natural, acerca da qual uma teoria mais geral da verdade é 

construída. Deste modo, qualquer explicação que forneça um tratamento semântico para nomes 

próprios, termos singulares, predicados e quantificadores terá de ser uma explicação também 

aplicável àquilo a que podemos chamar matematequês (mathematese), uma espécie de subconjunto 

da linguagem natural.  

Assim, a exigência descrita em (a) implica que (2) deverá ser analisada como (1) via (3). As 

diferenças entre as proposições asseridas em (1) e em (2) estão relacionadas apenas à referência dos 

termos singulares (o objeto referido pelo nome próprio “Nova York” é concreto, ao passo que o 

 Cf. Benacerraf (1973, pp. 666-667)8

�19



objeto referido pelo numeral “17” é abstrato) e aos predicados atribuídos aos referentes destes 

termos. 

As exigências descritas em (a) e em (b) parecem ser mais favoráveis à visão padrão do que à 

perspectiva combinatorial, pois a análise das condições de verdade das proposições matemáticas  

fornecida pelos defensores desta visão parece adequar-se muito claramente ao truísmo de Tarski. Na 

visão padrão, a proposição expressa pela frase “2 é par” será verdadeira se, e só se, existir um 

objeto — o referente do numeral “2” — que exemplifica a propriedade de ser par. Contudo, 

designar tal condição de verdade para a proposição de que 2 é par está bastante próximo da 

afirmação de que “2 é par” é verdadeira se, e somente se, 2 é par — isto é, está bastante próximo de 

afirmar que “ 2 é par” é verdadeira se, e somente se, for o caso que 2 é par.  

A visão combinatorial, por outro lado, não parece adequar-se tão bem ao truísmo de Tarski; de 

acordo com esta visão, a proposição expressa pela frase “2 é par” é verdadeira, se e somente se, 

pode ser provada a partir de um conjunto especificado de axiomas. Isto parece não dizer qualquer 

coisa acerca de ser o caso que 2 é par ou não, pelo que a análise das condições de verdade das 

proposições matemáticas erguida pelos defensores da visão combinatorial não parece coadunar-se 

àquilo que o truísmo de Tarski — interpretado numa versão realista e não-deflacionista — diz-nos 

acerca da verdade de qualquer proposição, designadamente, que uma proposição é verdadeira se, e 

somente se, aquilo que ela diz for o caso.  

Entretanto, aceitar (b) não equivale a negar que ser um teorema possa ser identificado com as 

condições de verdade de uma proposição matemática. Tudo o que se requer é que haja uma 

explicação da conexão entre ser verdadeiro e ser um teorema — isto é, entre verdade e 

teoremicidade .  9

A exigência descrita em (c) pressupõe que temos conhecimento matemático proposicional e 

que tal conhecimento não tem menos importância por ser conhecimento matemático proposicional. 

Dado que o conceito de conhecimento proposicional envolve fundamentalmente o conceito de 

verdade, uma explicação da natureza das verdades matemáticas que seja incompatível com a 

possibilidade de haver conhecimento matemático proposicional não será satisfatória. Assim, tal 

explicação terá de acomodar a possibilidade de nós, agentes cognitivos, sabermos que as condições 

de verdades atribuídas às proposições matemáticas em causa obtêm-se. Qualquer explicação da 

natureza das verdades matemáticas deve adequar-se, portanto, a uma explicação geral do 

 Cf. Benacerraf (1973, p. 666)9
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conhecimento, de tal maneira que torne inteligível o modo como temos o conhecimento matemático 

proposicional que temos. 

Deste modo, a exigência segundo a qual uma semântica adequada para as asserções 

matemáticas deve adequar-se a uma epistemologia geral razoável implica que se sabemos, por 

exemplo, que Cuba situa-se entre a Flórida e a Jamaica, então tem de haver uma certa relação entre 

as condições de verdade desta proposição e o nosso estado de crença “subjetivo” relativo a essa 

proposição . Dado que as condições de verdade estabelecidas pela visão padrão são condições que 10

se baseiam na existência de objetos matemáticos abstratos —  cujas naturezas “coloca-os para além 

do alcance do mais adequado e reconhecido método de cognição (como, por exemplo, a percepção e 

outros métodos equivalentes).” (Tradução nossa, Benacerraf, 1973, p. 668) —, a tese de qual tal 

visão não consegue acomodar a existência de conhecimento matemático proposicional começa a 

ganhar alguma plausibilidade. 

A perspectiva combinatorial, por outro lado, parece acomodar tal preocupação epistêmica. 

Isto porque a estratégia geral dos defensores desta visão é a de analisar a natureza das verdades 

matemáticas recorrendo ao modo como justificamos uma proposição matemática verdadeira, a 

saber, via prova. Segundo tal perspectiva, não há aparentemente mistérios acerca de como obtemos 

conhecimento matemático; em princípio, é perfeitamente possível que haja uma certa relação entre 

os nossos estados de crença “subjetivos” e as condições de verdade de uma proposição matemática, 

designadamente, neste caso, uma prova ou demonstração desta proposição. Entretanto, como já 

observado anteriormente, Benacerraf parece acreditar que uma das dificuldades centrais enfrentadas 

por esta perspectiva combinatorial é a de explicar a conexão entre verdade e teoremicidade.  

Em resposta a Benacerraf, um defensor da visão combinatorial poderá argumentar que uma 

vez afirmado que as condições de verdade de uma proposição matemática esgotam-se na sua 

derivabilidade de um conjunto específico de axiomas, nada mais há para ser explicado acerca da 

conexão entre a verdade e a teoremicidade de uma proposição. Ao dizer que uma proposição 

matemática P é verdadeira se, e somente se, resulta como teorema de um número finito de axiomas 

mais regras de inferência num sistema matemático apropriado qualquer, estamos fornecendo, na 

verdade, uma redução da noção de verdade matemática à noção de provabilidade, isto é, à noção de 

ser provável como teorema. Deste modo, a conexão existente entre as noções de ser verdadeiro e 

ser um teorema é dada através desta relação de redução.  

 Cf. Benacerraf (1973, p. 667)10
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Ao propor as exigências descritas em (a), (b) e (c), Benacerraf procura mostrar que a visão 

padrão adequa-se, aparentemente, muito bem àquilo que se exige em (a) e em (b). A visão 

combinatorial, em contrapartida, não se adequa a tais exigências — pelas razões mencionadas 

acima —, muito embora tal visão pareça ser bastante adequada para acomodar a exigência 

epistêmica descrita em (c). Este é o primeiro passo para a defesa daquilo que é conhecido como o 

dilema de Benacerraf: se fornecemos uma semântica adequada para as frases matemáticas, não 

somos capazes de fornecer uma epistemologia razoável para a matemática, e se formos capazes de 

fornecer uma epistemologia razoável para a matemática, não seremos capazes de fornecer uma 

semântica adequada para as frases matemáticas. Separadamente, contudo, todas as exigências 

descritas em (a), (b) e (c) são neutras e bastante plausíveis. Benacerraf pretende mostrar, entretanto, 

que tomadas conjuntamente, tais exigências solapam qualquer explicação do conceito de verdade 

matemática.  

1.3. O que há de errado com a visão padrão?

Benacerraf enumera uma série de vantagens de se adotar a visão padrão acerca da natureza 

das verdades matemáticas . A primeira delas é a de nos permitir fornecer uma semântica uniforme 11

para a linguagem como um todo, sendo dispensável a tarefa de construir uma nova e diferente 

semântica para a linguagem matemática. Neste sentido, as frases matemáticas e as frases da 

linguagem natural são tratadas de forma análoga, visto que ambos os tipos de frases contêm termos 

singulares, predicados e quantificadores. Assim, a forma lógica das proposições expressas pelas 

frases “Há pelo menos três grandes cidades maiores que Nova York” e “Há pelo menos três 

números perfeitos maiores que 17” não têm apenas uma gramática superficial semelhante. Isto é, 

não são apenas sintaticamente semelhantes, mas também semanticamente semelhantes; têm 

condições de verdade análogas.  

Aceitar a visão padrão também nos permite dar um tratamento uniforme ao longo da 

matemática e das ciências empíricas para o conceito de inferência válida. Segundo uma 

caracterização bastante aceita desta noção, estamos autorizados a inferir P de Q se, e somente se, 

for impossível que Q seja verdadeira e P seja falsa. A noção de inferência válida é, deste ponto de 

vista, explicada em termos semânticos, visto que recorre à noção de verdade. Podemos manter esta 

 Cf. Benacerraf (1973, pp. 669-670)11
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explicação comum de inferência válida, caso adotemos a visão padrão; não estaremos obrigados a 

fornecer uma explicação nova do conceito de inferência matemática válida. Contrariamente, um 

defensor da visão combinatorial está obrigado a formular outra explicação da noção de inferência 

matemática válida, pois a atitude de  explicar tal noção recorrendo à noção de verdade matemática 

— quando se defende, de antemão, que a noção de verdade matemática pode ser eliminada através 

da noção de inferência matemática válida (ou derivabilidade) — seria circular. 

Do ponto de vista de Benacerraf, a principal desvantagem da visão padrão é a de não ser 

compatível com uma explicação bastante geral e plausível acerca da natureza do conhecimento 

proposicional, qual seja, a explicação causal do conhecimento proposicional. De acordo com tal 

explicação, condição necessária para um agente cognitivo X saber que uma proposição S é 

verdadeira é haver uma relação causal entre X e os referentes de quaisquer termos singulares que 

apareçam na frase que exprime S. Admitindo que esta é uma explicação aproximadamente correta 

— aplicável a todos os tipos de conhecimento proposicional —, torna-se difícil ver como o 

platonismo matemático poderia acomodar e explicar a existência de conhecimento matemático, 

visto que, nesta perspectiva, os objetos que constituem o domínio de quantificação das proposições 

matemáticas são abstratos — isto é, são objetos causalmente inertes. 

Mais especificamente, de acordo com esta teoria causal do conhecimento, se um agente 

cognitivo sabe que P, então tem de haver uma relação causal entre a crença deste agente cognitivo 

em P e aquilo que torna P verdadeira. Usando o exemplo do próprio Benacerraf (1973, p. 671), se 

Hermione sabe que o objeto preto que segura na mão é uma trufa, então que o objeto preto que ela 

segura na mão seja uma trufa tem de ser adequadamente mencionado numa explicação causal da 

sua crença na proposição de que o objeto preto que está segurando é uma trufa. O argumento de 

Benacerraf a favor da tese de que tal visão tem de estar correta e está na base da nossa concepção de 

conhecimento — embora seja uma explicação simplista da natureza do conhecimento — está 

expresso na seguinte passagem: 

Que alguma visão deste tipo tem de estar correta e está na base da nossa concepção de 
conhecimento é indicado por aquilo que diríamos nas seguintes circunstâncias. Afirma-se 
que X sabe que p. Pensamos que X poderia não saber que p. Quais razões podemos fornecer 
a favor da nossa visão? Se estivermos convencidos de que X tem poderes inferenciais 
normais, de que p é de fato verdadeira, etc., somos redirecionados para o raciocínio de que 
X poderia não ter vindo a possuir as razões ou os indícios relevantes: que o túnel de espaço-
tempo tetradimensional no qual X está não faz o contato necessário com os fundamentos da 
verdade da proposição para que X possua o indício adequado para sustentar a inferência. 
(Tradução nossa, Benacerraf, 1973, pp. 671-672) 

O argumento presente nesta passagem pode ser reformulado do seguinte modo: 
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(1) Para qualquer proposição P, se há algum agente cognitivo S que sabe que P, então é possível 

que S não soubesse que P. 

(2) Mas se é possível que S não soubesse que P, e se ainda assim S tem uma crença verdadeira em P, 

então a melhor explicação para o fato de que S poderia não saber que P é a inexistência de contato 

causal entre as razões da verdade de P (aquilo que torna P verdadeira) e o aparato cognitivo 

espaciotemporal de S.  

Contudo, 

(3) Se a inexistência de contato causal entre as razões da verdade de P (aquilo que torna P 

verdadeira) e o aparato cognitivo espaciotemporal de S é aquilo que melhor explica o fato de que S 

poderia não saber que P, então o contato causal entre aquilo que torna P verdadeira e o aparato 

cognitivo espaciotemporal de S é condição necessária para S  saber que P. 

(4) Mas se o contato causal entre aquilo que torna P verdadeira e o aparato cognitivo 

espaciotemporal de S é condição necessária para S saber que P, então a explicação simplista acerca 

da natureza geral do conhecimento segundo a qual o estado de coisas que torna uma proposição 

verdadeira desempenha um papel causal na formação da nossa crença nesta proposição está correta. 

Logo, 

(5) Para qualquer proposição P, se há algum agente cognitivo S que sabe que P, então a explicação 

simplista acerca da natureza geral do conhecimento segundo a qual o estado de coisas que torna P 

verdadeira desempenha um papel causal na formação da nossa crença em P está correta. 

Esta parece ser uma explicação perfeitamente adequada para o conhecimento de objetos 

concretos. Tal explicação implica referência direta aos fatos conhecidos, e através disto, referência 

aos objetos os quais constituem tais fatos. Evidentemente, o conhecimento de objetos concretos, tais 

como mesas, gatos e trufas, constitui o caso mais claro e fácil de lidar. É defensável, contudo, que 

nem todo o conhecimento da realidade empírica inclui esta componente causal. O conhecimento de 

muitas proposições da ciência as quais são acerca de fatos passados (e também futuros) é inferencial 

e não-causal. Benacerraf reconhece este aspecto , mas não considera que isto seja uma dificuldade 12

proeminente à teoria causal do conhecimento por ele defendida, pois embora não pareça razoável 

dizer que tais proposições das ciências empíricas, que são acerca de eventos passados e futuros, 

possam ser justificadas via alguma conexão direta entre os estados de coisas que as tornam 

 Cf. Benacerraf (1973, p. 672)12
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verdadeiras e as nossas crenças em tais proposições, poder-se-á dizer que aquilo que justifica a 

verdade de tais proposições é o fato de que podem ser adequadamente inferidas de outras 

proposições mais básicas, as quais são acerca de estados de coisas com os quais podemos manter 

algum tipo de relação causal. 

De acordo com esta teoria causal do conhecimento, se um agente cognitivo X sabe que P, 

então a crença de X em P tem de estar relacionada de um modo causalmente apropriado com aquilo 

que é o caso quando P é verdadeira. A existência de tal relação causal é condição necessária para 

que X tenha indícios e razões suficientes para acreditar em P, embora a conexão entre aquilo que 

tem de ser o caso para P ser verdadeira e as causas da crença de X  em P possa variar bastante . 13

Deste ponto de vista, tem de ser possível estabelecer uma conexão entre as condições de verdade de 

P e as razões em virtude das quais P é verdadeira. A conexão entre as razões em virtude das quais P 

é verdadeira e a crença de algum agente cognitivo em P é condição necessária para que a crença em 

P esteja justificada.  

Se aceitarmos aquilo que tradicionalmente tem sido considerado como condição necessária do 

conhecimento, designadamente, crença, verdade e justificação, então esta conexão entre crença e 

aquilo em virtude do qual uma proposição é verdadeira terá inevitavelmente de existir, visto que tal 

conexão é aquilo que permite a existência de justificações.  

Entretanto, como já observado anteriormente, ao combinarmos esta explicação acerca do 

conhecimento em geral com a visão padrão acerca das verdades matemáticas, não conseguimos ver 

como o conhecimento matemático é possível. Se números, por exemplo, são entidades platônicas, 

então não se pode construir uma conexão entre as condições de verdade atribuídas às proposições 

de teoria dos números e qualquer evento relacionado às pessoas que supostamente conhecem tais 

proposições. Será impossível explicar como alguém pode conhecer alguma proposição de teoria dos 

números. Assim, se aceitarmos a visão padrão, não teremos uma explicação de como sabemos que 

as condições de verdade atribuídas às proposições matemáticas obtêm-se — isto é, não poderemos 

justificar as nossas crenças matemáticas.  

Analogamente, se aceitarmos a tese de que não apenas o conhecimento envolve causalidade, 

mas também a referência requer tal componente, não conseguiremos explicar como podem os 

termos singulares de uma frase matemática referir os objetos matemáticos abstratos que 

supostamente referem. Deste ponto de vista, terá sempre de haver uma relação causal entre termos 

singulares e referentes de termos singulares. Contudo, se o referente de um termo singular é um 

 Ibid.13
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objeto abstrato, não haverá qualquer relação causal entre esse termo singular e o seu referente 

(posto que objetos abstratos são causalmente inertes).  

A estratégia de endossar a defesa de uma teoria causal da referência conjuntamente à defesa 

de uma teoria causal do conhecimento  permite construir um argumento epistêmico mais poderoso 14

favor da tese de que a visão platonista da matemática é incompatível com a existência de 

conhecimento matemático proposicional. A ideia aqui subjacente é a de que se não conseguirmos 

explicar como é possível que um termo singular refira o objeto que supostamente refere — por 

exemplo, se não conseguirmos explicar como pode o numeral “2” referir o objeto platônico 2 —, 

seremos incapazes de fornecer uma explicação da natureza das verdades matemáticas, posto que 

seremos incapazes de explicar a própria existência de verdades matemáticas. Se não podemos 

explicar, por exemplo, como o numeral “2” refere o objeto abstrato 2, então não podemos explicar 

como a proposição expressa pela frase “2 é par” poderá sequer ser verdadeira, pois se um termo 

singular de uma frase do tipo Fa fracassa em referir, então a proposição expressa por tal frase não 

será de todo em todo verdadeira. Contudo, dado que a verdade é condição necessária do 

conhecimento, não poderemos fornecer uma explicação adequada do conhecimento matemático, 

sem garantir de antemão a existência de verdades matemáticas. 

Deste modo, a visão padrão mostra-se incapaz não apenas de fornecer uma epistemologia 

razoável para a  matemática, mas também de fornecer uma semântica adequada para a matemática, 

pois qualquer explicação satisfatória da semântica de uma dada frase deve acomodar e explicar a 

possibilidade de os termos singulares constituintes desta frase referirem aquilo que supostamente 

referem. 

1.4. O que há de errado com a visão combinatorial?

Entretanto, Benacerraf também não considera que a visão combinatorial seja adequada para 

responder à questão de como funciona o processo através do qual adquirimos o conhecimento 

matemático proposicional que efetivamente temos . Do seu ponto de vista, recorrer à 15

 Benacerraf (1973, p. 671) afirma ser um defensor de alguma forma de teoria causal da referência. Não nos parece, 14

entretanto, que uma teoria causal da referência implique que tenha de haver, em todas as circunstâncias, uma relação 
causal entre termo singular e referente. A ideia de que o termo singular “A primeira criança a nascer em 2098” refere 
apesar de não termos qualquer tipo de contado causal com o referente deste termo não parece ser problemática. 
Ademais, termos singulares usados em contextos ficcionais também não parecem exigir qualquer relação causal entre 
referente e termo singular usado para referir.

 Cf. Benacerraf (1973, p. 675)15
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demostrabilidade das proposições matemáticas para fornecer uma explicação de como sabemos que 

as condições de verdade atribuídas a tais proposições obtêm-se parece não funcionar muito bem, 

visto que, neste caso, careceríamos ainda de uma conexão entre verdade e demostrabilidade.  

Como já mencionamos, entretanto, esta acusação benacerrafiniana — segundo a qual um 

defensor da visão combinatorial está obrigado a dizer algo mais para além da afirmação de que uma 

proposição matemática é verdadeira se, se somente, pode ser demostrada a partir de um conjunto 

específico de axiomas — parece infundada. O objetivo desta perspectiva é reduzir a natureza das 

verdades matemáticas à noção de prova matemática. 

Há, contudo, outra objeção aparentemente mais promissora à tese de que um defensor da 

visão combinatorial seja capaz de explicar a existência de conhecimento matemático proposicional. 

Tal objeção recorre à ideia de que provas ou demonstrações têm de ser encaradas como entidades 

abstratas. Se considerarmos uma prova de um teorema qualquer — por exemplo, a prova do 

primeiro teorema de Gödel —, não parece fazer sentido dizer, acerca de um certo conjunto de 

símbolos num papel (mesmo admitindo que não se trata apenas de símbolos, mas sim de símbolos 

com significado), que tais símbolos correspondem à prova do primeiro teorema de Gödel. De outro 

modo, estaríamos obrigados a aceitar que há mais de uma prova para o primeiro teorema de Gödel, 

o que é, no entanto, extremamente implausível. Porém, se provas são entidades abstratas, então não 

é possível haver qualquer tipo de interação causal entre aquilo em virtude do qual supostamente 

resulta o nosso conhecimento matemático — nomeadamente, uma prova ou demonstração — e o 

nossos estados de crença. Do ponto de vista de um defensor da visão combinatorial, todo o 

conhecimento matemático proposicional é obtido e transmitido via prova, mas se tais provas são 

entidades abstratas causalmente inertes, então a existência de tal conhecimento torna-se 

ininteligível.  

Contudo, mesmo que a visão combinatorial tivesse recursos para fornecer uma explicação 

adequada do conhecimento matemático proposicional, resta saber se tal visão realmente 

desempenha a tarefa de fornecer uma semântica adequada para as frases matemáticas. E como já 

observamos anteriormente, parece haver uma incompatibilidade entre algumas consequências do 

primeiro teorema de Gödel — a saber, a consequência de que há verdades matemáticas que não 

podem ser provadas —  e uma das teses pressupostas pela visão combinatorial, nomeadamente, a 

tese de que uma asserção é uma verdade matemática se, se somente se, pode ser provada a partir de 

um número finito de axiomas. 
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1.5. A formulação do dilema   

Deste modo, a tese benacerrafiniana segundo a qual qualquer pacote de explicações que 

pretenda fornecer simultaneamente uma explicação da semântica envolvida na linguagem 

matemática e uma explicação do processo através do qual obtemos conhecimento matemático 

proposicional não poderá ser um pacote bem-sucedido começa a ganhar plausibilidade. Cada uma 

das explicações até agora apresentadas enfrentam dificuldades tanto na tarefa de fornecer uma 

semântica adequada para a matemática, como na tarefa de fornecer uma epistemologia razoável 

para a matemática.  

Se ignorarmos a ideia de que a visão padrão não fornece afinal uma explicação semântica 

adequada para as frases da linguagem matemática — posto não fornecer uma explicação de como é 

possível que os termos singulares de uma frase matemática refiram entidades abstratas —, tal visão 

torna, ainda assim, obscura a existência de conhecimento matemático proposicional, pelas razões já 

mencionadas. 

Por outro lado, se ignorarmos as dificuldades que um defensor da visão combinatorial 

enfrenta para fornecer uma explicação razoável de como obtemos conhecimento matemático 

proposicional, será ainda assim implausível que esta visão permita-nos estabelecer as condições de 

verdade para todas as frases da linguagem matemática.  

Assim, parece que estamos autorizados a afirmar que ainda que sejamos capazes de fornecer 

uma semântica adequada para a linguagem matemática, tal semântica entrará em conflito com uma 

epistemologia razoável suficientemente clara para explicar a existência de conhecimento 

matemático proposicional. Em contrapartida, se formos capazes de fornecer tal epistemologia — e a 

rota para isto é estabelecer a possibilidade de uma conexão entre aquilo que é conhecido e aquilo 

que conhece —, não seremos capazes de fornecer a requerida semântica adequada para a linguagem 

matemática. Logo, a seguinte disjunção exclusiva parece ser verdadeira: ou podemos fornecer uma 

semântica adequada para a matemática ou podemos fornecer uma epistemologia razoável para a 

matemática. Este é o dilema de Benacerraf. 
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2. O argumento epistêmico contra a visão platonista da matemática: algumas 
tentativas de resposta

2.1. Primeira versão do argumento

Embora o dilema de Benacerraf não esteja comprometido com a falsidade da visão platonista 

da matemática — dado que a implicação deste dilema é apenas a condicional de que se adotarmos 

tal visão, seremos incapazes de fornecer uma epistemologia razoável para a matemática —, tal 

dilema pode ser usado para argumentar diretamente contra o platonismo matemático. 

O seguinte argumento poderá ser explicitamente formulado contra a visão platonista da 

matemática: 

(I) Se as proposições da matemática fossem acerca de objetos abstratos, então não poderíamos 

conhecê-las. Isto é, se a proposição expressa pela frase “3 é ímpar” é acerca de um objeto que 

não existe no espaço e no tempo, então não poderíamos saber que 3 é ímpar.  

Contudo, 

(II) Que o conhecimento de proposições da matemática seja possível é algo incontroverso. 

Logo, 

(III) As proposições da matemática não são acerca de objetos abstratos.  

 A única maneira razoável de rejeitar este argumento é negar (I), pois a afirmação presente 

em (II) segundo a qual o conhecimento matemático é possível não parece minimamente 

problemática. Entretanto, (I) pressupõe a verdade de alguma forma de explicação causal do 

conhecimento, a qual poderá ser formulada do seguinte modo: 

(Teoria causal do conhecimento): Se S sabe diretamente que P, então há uma relação causal entre 

(a) seja o que for que faz P ser verdadeira e (b) a crença de S em P, no sentido em que (a) causa (b).  

  

 De acordo com esta teoria causal do conhecimento, se Maria sabe que João é alto, por 

exemplo, então há uma relação causal entre a crença de Maria na proposição de que João é alto e o 

objeto concreto João, o qual constitui o fato correspondente à proposição expressa pela frase “João 

é alto”. Assim, se Maria sabe que João é alto, então o objeto concreto João desempenha algum 

papel causal na formação da crença verdadeira de Maria acerca de João.  
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 Ora, se esta for uma explicação adequada do processo de formação de crenças verdadeiras, 

então (I) é verdadeira, pois as entidades abstratas são causalmente inertes precisamente porque não 

existem no espaço e no tempo. Se aquilo em virtude do qual a proposição expressa pela frase “3 é 

ímpar” é verdadeira é um objeto abstrato, então não há qualquer agente cognitivo capaz de formar 

uma crença verdadeira acerca desse objeto. Logo, o conhecimento da proposição de que 3 é ímpar 

não é possível neste cenário.  

2.2. A resposta de Gödel

Kurt Gödel (1964) parece defender não apenas aquilo a que temos chamado a visão padrão 

acerca da natureza das verdades matemáticas —  dada a sua afirmação de que “os objetos da teoria 

dos conjuntos transfinita…claramente não pertencem ao mundo físico e mesmo as suas conexões 

indiretas com a experiência física é bastante vaga…” (Gödel, 1964, p. 271) —, mas também a tese 

de que tal platonismo matemático não envolve obscuridades epistemológicas. Do seu ponto de 

vista, temos algum tipo de percepção destes objetos matemáticos através da auto-evidência dos 

axiomas da teoria cujo domínio ontológico é constituído por tais objetos. Isto parece ser exatamente 

o que está em causa na sua afirmação de que “temos de fato uma percepção também dos objetos da 

teoria dos conjuntos, como é visto através do fato de que os axiomas forçam-se sobre nós como 

sendo verdadeiros” (Gödel, 1964, p. 271). Este tipo de percepção —  a qual nada mais é do que uma 

intuição matemática — não é menos confiável que a percepção sensorial através da qual 

conhecemos a realidade empírica. 

Deste modo, Gödel parece reconhecer que temos de fornecer algum tipo de explicação para o 

modo como obtemos conhecimento matemático, tal como temos de especificar quais são os 

primeiros passos de uma explicação exaustiva do modo como obtemos conhecimento de objetos 

existentes no espaço e no tempo. 

A crítica de Benacerraf a esta proposta consiste em dizer que tal explicação é destituída de 

conteúdo , a menos que se forneça uma explicação adicional acerca de como exatamente tais 16

axiomas forçam-se sobre nós; a existência de uma conexão entre as nossas faculdades cognitivas e 

os objetos conhecidos é obscura neste cenário. Relativamente às ciências empíricas, por exemplo, 

podemos fornecer pelo menos o princípio sob o qual uma explicação adequada do conhecimento 

 Cf. Benacerraf (1973, p. 674)16
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empírico deve assentar-se: embora haja bastante controvérsia quanto às explicações do nosso 

conhecimento da realidade física, parece incontroverso que o princípio segundo o qual há algum 

tipo de relação causal entre o nosso aparato cognitivo e o mundo físico está correto. 

Do ponto de vista de Benacerraf, a analogia construída por Gödel entre a percepção sensorial,  

através da qual conhecemos o mundo físico, e a percepção matemática (intuição matemática), 

através da qual conhecemos o reino de objetos matemáticos, é na melhor das hipóteses superficial . 17

A existência de uma relação causal entre os estados de coisas que tornam verdadeira uma 

proposição acerca do mundo e o nosso estado de crença relativo a tal proposição é o alicerce de 

uma explicação adequada do conhecimento empírico. Quando passamos a considerar o 

conhecimento matemático sob a perspectiva sugerida por Gödel, não há qualquer explicação acerca 

de como a nossa suposta intuição matemática está conectada às condições de verdade das 

proposições matemáticas conhecidas. Esta explicação do conhecimento matemático será, portanto, 

insatisfatória.  

Talvez seja possível argumentar que a crítica de Benacerraf a Gödel é apressada e pouco 

caridosa. Isto porque ao recorrer a uma espécie de percepção do intelecto (a saber, a intuição 

matemática) para tentar explicar como é possível que haja conhecimento de objetos matemáticos 

abstratos, Gödel parece cumprir a tarefa de fornecer um insight inicial daquilo que poderá vir a ser 

uma teoria exaustiva do conhecimento matemático proposicional. 

2.3. A estratégia de Hale: ataques à teoria causal do conhecimento

Se rejeitarmos a ideia de que a teoria causal do conhecimento acima mencionada seja uma 

explicação adequada do conhecimento em geral, estaremos autorizados a rejeitar (I). Neste sentido, 

nem todo o conhecimento proposicional obedece à exigência de haver uma relação causal entre 

aquilo que torna uma proposição verdadeira e a nossa crença nesta proposição. 

Podemos argumentar, mais especificamente, que tal explicação causal do conhecimento é 

incompatível com a existência de conhecimento a priori. Considere-se, por exemplo, a minha 

crença verdadeira de que Lula é alto ou não é alto. Embora seja razoável pensar que o objeto 

concreto Lula contribui para a verdade da proposição expressa pela frase “Lula é alto ou não é 

alto”, é implausível que eu tenha de ter qualquer tipo de contato com Lula para que eu possa saber 

 Ibid.17
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que Lula é ou não é alto. Ao compararmos o conhecimento da proposição expressa pela frase “Lula 

é alto” com o conhecimento da proposição expressa pela frase “Lula é alto ou não é alto”, 

percebemos que a teoria causal do conhecimento aplica-se ao primeiro caso, mas não ao segundo. 

Embora o contato com o objeto concreto Lula seja uma condição necessária para o conhecimento 

direto da proposição expressa pela frase “Lula é alto”, o contato com o objeto concreto Lula não 

parece ser condição necessária para que alguém possa saber que Lula é alto ou não é alto. O 

conhecimento direto de proposições primitivamente conhecíveis a posteriori exige algum tipo de 

contato com os objetos dos quais elas são acerca, porém isto não se aplica ao conhecimento de 

proposições primitivamente conhecíveis a priori. 

O conhecimento matemático proposicional é a priori, pois não parece envolver qualquer 

recurso à experiência. A teoria causal do conhecimento pode ser incompatível com este fato. Se 

considerarmos apenas o processo de formação de crenças verdadeiras acerca do mundo concreto, 

uma explicação causal do conhecimento parece-nos adequada; se Maria sabe que João é alto, parece 

razoável pensar que o objeto concreto João desempenha algum papel causal na formação da crença 

verdadeira de Maria acerca de João. Isto é, parece haver uma relação causal entre o objeto concreto 

João e a crença verdadeira de Maria acerca de João. Este tipo de explicação não se aplica, 

entretanto, ao conhecimento matemático. Deste modo, se a explicação causal do conhecimento 

estivesse correta, então não haveria conhecimento a priori. Mas isto é implausível. Logo, tal 

explicação não é adequada. 

Esta é a estratégia adotada por Hale (1987) para tentar responder ao desafio benacerrafiniano 

de mostrar como é possível que tenhamos conhecimento de proposições que sejam acerca de 

objetos matemáticos abstratos. Do seu ponto de vista, dado que o conhecimento matemático 

proposicional é conhecimento a priori, a inteligibilidade de tal conhecimento é independente 

daquilo acerca do qual as proposições da matemática são acerca — isto é, o conhecimento 

matemático é inteligível independentemente da questão de ser conhecimento acerca de objetos 

abstratos ou não. Contudo, a resposta de Hale ao desafio epistêmico benacerrafiniano consiste não 

apenas em mostrar que uma epistemologia razoável para a matemática é perfeitamente compatível 

com a ideia de que as verdades da matemática são acerca de objetos abstratos, mas também em 

tentar refutar a teoria causal do conhecimento . Uma das objeções formuladas por Balaguer (1998, 18

pp. 36-37) contra Hale consiste em dizer que as réplicas ao argumento epistêmico contra o 

 Cf. Hale (1987, cap. 4 e 5)18
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platonismo matemático devem ser direcionadas às versões deste argumento que estejam 

desvinculadas de teorias causais do conhecimento. 

  

2.4. Segunda versão do argumento

Será possível, entretanto, formular o argumento epistêmico contra a visão platonista da 

matemática sem pressupor alguma forma de teoria causal do conhecimento? Consideremos a 

seguinte versão formulada por Linnebo : 19

Premissa 1. 
Os matemáticos são confiáveis, no sentido em que para quase toda a frase matemática S, se 
os matemáticos aceitam S, então S é verdadeira. 
Premissa 2. 
Para que a crença na matemática possa ser justificada, tem de ser possível, pelo menos em 
princípio, explicar a confiabilidade descrita na Premissa 1. 
Premissa 3.  
Se o platonismo matemático for verdadeiro, então tal confiabilidade não pode, mesmo em 
princípio, ser explicada. (Tradução nossa, Linnebo, 2013, seção 4.1) 

É controverso que esta versão do argumento epistêmico contra o platonismo matemático não 

pressuponha alguma forma de teoria causal do conhecimento. Embora as primeiras duas premissas 

sejam razoáveis, o único tipo de justificação que poderíamos fornecer para aceitar a premissa 3 

seria uma justificação baseada na ideia de que a única coisa que poderia explicar a confiabilidade 

dos matemáticos seria alguma forma de contato entre aquilo em virtude do qual as afirmações 

matemáticas são verdadeiras e as nossas crenças nessas afirmações. A ideia central dos adeptos 

desta nova versão do argumento epistêmico contra o platonismo matemático parece ser a de que os 

proponentes desta visão não têm recursos para explicar a confiabilidade dos matemáticos, dado que 

o processo de formação de crenças verdadeiras será um processo confiável se, e somente se, for 

baseado na percepção, isto é, se, e somente se, envolver alguma forma de contado causal. Esta é a 

razão pela qual não poderá haver conhecimento de entidades abstratas; o processo de formação de 

crenças em proposições que sejam acerca de entidades abstratas dificilmente será um processo 

confiável, visto que não será um processo epistêmico baseado na percepção. Contudo, se o 

conhecimento de entidades abstratas não for possível e se o conhecimento matemático for encarado 

com sendo fundamentalmente conhecimento acerca de entidades abstratas, segue-se que a 

 Esta versão é uma reconstrução da versão formulada por Field (1989)19
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confiabilidade das nossas crenças matemáticas não poderá ser garantida. Assim, a premissa 3 parece 

pressupor a verdade do seguinte princípio: 

Princípio de confiabilidade epistêmica: se S acredita que P, e se P é acerca de entidades abstratas, 

então não se pode garantir que S sabe que P 

       

Podemos recusar este princípio postulando a existência de um tipo especial de faculdade 

cognitiva que nos permite formar crenças verdadeiras acerca de objetos com os quais não temos 

qualquer tipo de contato. Tal faculdade cognitiva nada mais é do que a intuição matemática. Não se 

trata de defender, entretanto, como na perspectiva de Gödel, a existência de uma intuição 

matemática através da qual podemos ter algum tipo de percepção não-sensorial dos objetos 

matemáticos. A intuição matemática não está associada a qualquer tipo de percepção, nesta 

perspectiva. O propósito de um defensor desta alternativa é mostrar que, além da percepção 

sensorial — que deve ser entendida como uma faculdade cognitiva a qual nos permite formar 

crenças verdadeiras acerca de entidades perceptíveis —, há também outra faculdade cognitiva (a 

intuição matemática) que nos permite formar crenças verdadeiras acerca de entidades abstratas, 

muito embora o processo de formação de crenças verdadeiras oriundo desta faculdade não se baseie 

no contato com as entidades conhecidas. Parsons (1980, 1994), Steiner (1975) e Katz (1981) são 

alguns dos proponentes desta estratégia.  

 A objeção proposta por Balaguer (1998, pp. 39-40) a esta alternativa consiste em dizer que o 

apelo à existência de um tipo especial de faculdade cognitiva que nos permite formar crenças 

verdadeiras acerca de objetos abstratos só é epistemologicamente útil se acompanhado de uma 

explicação acerca da confiabilidade deste tipo de faculdade cognitiva. Visto que se trata de uma 

faculdade cognitiva a qual não se baseia no contato, não podemos estar justificados em pensar que 

as crenças formadas através desta faculdade são verdadeiras.  

Talvez seja possível dissolver esta objeção aceitando a ideia de que o conhecimento 

matemático proposicional seja conhecimento de proposições necessárias. Assim, aquilo que 

justifica a confiabilidade do conhecimento matemático proposicional formado via intuição 

matemática é o fato de tal conhecimento ser conhecimento de proposições matemáticas 

necessárias . Deste ponto de vista, podemos saber que 3 é ímpar ainda que não tenhamos qualquer 20

tipo de contato com o referente do termo “3”, pois a proposição expressa pela frase “3 é ímpar” é 

 Cf. Katz (1981, p. 207)20
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uma verdade necessária. A única razão pela qual o contato é condição necessária ao conhecimento 

de proposições que sejam acerca de objetos concretos é que tais proposições são contingentemente 

verdadeiras. Assim, por exemplo, a única razão pela qual o contato causal é condição necessária 

para que possamos saber diretamente que as esmeraldas são verdes é que tais objetos poderiam não 

ser verdes. A proposição expressa pela frase “As esmeraldas são verdes” é contingentemente 

verdadeira, e é apenas por isto que o contato causal com os objetos dos quais ela é acerca —  

nomeadamente, as esmeraldas — é condição necessária para a conhecermos.  

 Este tipo de resposta pressupõe, contudo, que todas as proposições que são acerca de objetos 

concretos são verdades contingentes. Pressupõe que a tese essencialista segundo a qual há 

particulares que exemplificam essencialmente algumas propriedades não-triviais é falsa. Um 

defensor desta tese dirá, por exemplo, que muitas das propriedades exemplificadas por objetos 

pertencentes a categorias naturais, como as esmeraldas, são propriedades essenciais, isto é, são 

propriedades que tais objetos têm e não poderiam deixar de as ter. Se aceitarmos esta tese, então não 

será óbvio, por exemplo, que a proposição expressa pela frase “As esmeraldas são verdes” (ou “O 

fogo é amarelo”) seja uma verdade contingente. Se a propriedade de ser verde é uma propriedade 

essencial das esmeraldas, então a proposição de que as esmeraldas são verdes deverá ser encarada 

como uma verdade necessária. Esta não é, portanto, uma via promissora para tentar justificar a 

confiabilidade das crenças oriundas da intuição matemática. 

Contudo, a ideia de Balaguer segundo a qual temos de fornecer uma explicação acerca da 

confiabilidade epistêmica da intuição matemática não nos parece uma objeção razoável, pois o 

mesmo tipo de raciocínio utilizado nesta objeção poderá ser aplicado para duvidar também da 

confiabilidade da percepção sensorial. Assim, se estamos autorizados a exigir uma explicação 

acerca da confiabilidade do conhecimento matemático proposicional gerado via intuição 

matemática, também estamos autorizados a exigir uma explicação da confiabilidade do 

conhecimento proposicional gerado via percepção sensorial.  

Poder-se-á argumentar, no entanto, em defesa da objeção de Balaguer, que tal explicação 

existe e é baseada na possibilidade de haver interação causal entre os veridadores das proposições 

conhecidas através da percepção sensorial e os estados de crença dos agentes cognitivos que 

acreditam nestas proposições. Mas isto não parece ser suficiente para justificar a confiabilidade das 

crenças geradas através da percepção sensorial. A interação causal existente entre duas coisas — 

neste caso, entre estados de coisas do mundo físico e os nossos estados de crenças — é algo 

relativamente ao qual podemos sempre manter uma postura cética. Será sempre possível duvidar, 

por exemplo, da existência de interação causal entre o meu estado de crença relativo à proposição 
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de que tenho uma mão e o suposto veridador dessa proposição. A existência de tal interação causal 

não é indubitável. Mas se tal interação causal não pode ser indubitavelmente garantida, então o meu 

conhecimento proposicional (de que tenho uma mão) — conhecimento este gerado via percepção 

sensorial — poderá sempre ser colocado em disputa. Logo, a confiabilidade das nossas crenças 

empíricas não poderá ser justificada com base em alguma forma de interação causal. 

No entanto, talvez a estratégia de tentar rejeitar o princípio de confiabilidade epistêmica 

postulando a existência de um tipo especial de faculdade cognitiva — a saber, a intuição 

matemática — seja uma estratégia arbitrária, pois trata-se de postular a existência de uma faculdade 

cognitiva em relação à qual não dispomos de quaisquer outras razões para pensar que existe. Seria  

completamente arbitrário argumentar a favor da tese de que há este tipo de faculdade cognitiva com 

base na afirmação de que isto permite-nos justificar a confiabilidade das nossas crenças 

matemáticas. 

3. A proposta de Balaguer: o platonismo da plenitude 

 A proposta de Balaguer (1998, cap.3) para responder ao desafio epistêmico benacerrafiniano 

não apela à existência de um tipo especial de faculdade cognitiva através da qual possamos 

justificar a confiabilidade do nosso conhecimento matemático proposicional. A sua estratégia 

consiste em tentar mostrar que se reformularmos a versão tradicional do platonismo matemático — 

acrescentando-lhe outra tese a qual diz respeito à quantidade de objetos matemáticos existentes —, 

conseguiremos responder muito facilmente ao desafio benacerrafiniano de compatibilizar o 

conhecimento de proposições matemáticas com o fato de que tais proposições são acerca de 

entidades abstratas. Do ponto de vista de Balaguer, esta nova versão de platonismo matemático 

consiste na conjunção das seguintes teses:  

(A) Há objetos matemáticos  

(B) Tais objetos são abstratos  

(C)Tais objetos existem necessariamente e independentemente de quaisquer agentes cognitivos 

capazes de os conceber  

(D) Todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem  

(E) As verdades da matemática são acerca destes objetos  
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 A este tipo de platonismo matemático chamamos platonismo matemático da plenitude, pois 

em (D) afirmamos que todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem de 

fato. Assim, basta que o conceito de um objeto matemático qualquer seja consistente para que tal 

objeto exista.  

 Como a proposta de Balaguer permite-nos responder à segunda versão do argumento 

epistêmico contra a visão platonista da matemática, sem apelar à existência de uma intuição 

matemática? A estratégia de Balaguer também consiste em rejeitar o princípio de confiabilidade 

epistêmica segundo o qual se S sabe que P, e se P é acerca de entidades abstratas, então não se pode 

garantir que S sabe que P.  

 Chamemos R à proposição expressa pela seguinte frase “Na França, há uma cidade cujos os 

habitantes são todos albinos”. O nosso conhecimento direto de R claramente obedece ao princípio 

de confiabilidade epistêmica; isto é, para que possamos saber diretamente que há uma cidade na 

França cujos habitantes são todos albinos, temos ir até esta suposta cidade e ver que todas as 

pessoas que lá vivem são albinas. Assim, o conhecimento direto de R exige alguma espécie de 

interação causal entre nós — agentes cognitivos — e o objeto acerca do qual R é, designadamente, a 

suposta cidade francesa na qual todas as pessoas são albinas.  

 Consideremos, entretanto, a situação contrafactual na qual todas as cidades francesas que 

logicamente poderiam existir existem. Neste cenário, há na França uma cidade cujos habitantes são 

todos ruivos, outra na qual pelo menos uma pessoa é atropelada todos os dias, outra na qual 50% 

dos habitantes são albinos, outra na qual apenas 20% dos habitantes são albinos, e assim 

infinitamente até que se esgote todas as possibilidades lógicas. Se este fosse o cenário efetivo, então 

qualquer proposição acerca de cidades francesas seria uma descrição verdadeira de alguma cidade 

que realmente existe na França, desde que tal proposição não seja uma impossibilidade lógica. 

Assim, as proposições expressas pelas frases “A quarenta quilômetros de Paris situa-se uma cidade 

na qual 50% das pessoas são ruivas” e “Na França, há uma cidade cujos habitantes são todos 

solteiros” descreveriam verdadeiramente duas cidades francesas, ao contrário da proposição 

expressa pela seguinte outra frase “Na França, há uma cidade cujos todos habitantes são solteiros e 

cujos alguns habitantes são casados”; as primeiras são possibilidades lógicas, ao passo que a última 

é uma impossibilidade lógica (ou conceitual).  

 Neste cenário, o princípio de confiabilidade epistêmica acima mencionado é falso. Sendo R 

a proposição expressa pela frase “Há uma cidade francesa cujos habitantes são todos albinos” e S 

um agente cognitivo qualquer, então S pode saber que R, muito embora não haja qualquer tipo de 
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contato entre o objeto do qual R é acerca — designadamente, a cidade francesa cujos habitantes são 

todos albinos — e S. Dado que todas as cidades francesas que logicamente poderiam existir 

existem, R é verdadeira. Assim, se S acredita que R, então S tem uma crença verdadeira. 

Evidentemente, disto não se segue que S sabe que R. Porém, se S sabe que todas as cidades 

francesas que logicamente poderiam existir existem, então S está adequadamente justificado em 

acreditar na proposição de que há uma cidade francesa cujos habitantes são todos albinos, visto que 

tal proposição é uma possibilidade lógica. Logo, se S sabe que todas as cidades francesas que 

logicamente poderiam existir existem e se S acredita que R, então a crença de S em R é verdadeira e 

justificada, pelo que S sabe que R.  

Se aceitarmos o platonismo matemático da plenitude, então a condicional do princípio de 

confiabilidade epistêmica será falsa. Se o platonismo matemático da plenitude for verdadeiro — 

isto é, se a realidade acomoda um reino matemático pleno —, então para alguma proposição 

matemática P e algum agente cognitivo S, as seguintes três condições serão possíveis: 

• Que S sabe que P 

• Que P é acerca de entidades abstratas 

• Pode-se garantir que S sabe que P 

Deste modo, a antecedente do princípio de confiabilidade epistêmica é verdadeira, mas a sua 

consequente falsa. Poderá ser o caso que, por exemplo, S sabe que 2 é par, a proposição de que 2 é 

par seja uma proposição acerca de objetos matemáticos abstratos e possamos garantir que S sabe 

que 2 é par. Isto porque sendo a proposição de que 2 é par uma possibilidade lógica, então se S 

acredita nesta proposição, S terá automaticamente uma crença matemática verdadeira, a qual é 

garantida pelo princípio da plenitude segundo o qual toda a proposição matemática que não seja 

uma contradição lógica ou conceitual é uma proposição verdadeira que descreve alguma parte do 

reino matemático. O argumento a favor da tese de que a verdade da tese da plenitude implica a 

falsidade do princípio de confiabilidade epistêmica pode ser entendido como um argumento por 

analogia, o qual poderá ser formulado do seguinte modo:  

(1ª Premissa) Se todas as cidades francesas que logicamente poderiam existir existissem, então 

qualquer proposição que seja acerca de cidades francesas descreveria verdadeiramente pelo menos 

uma cidade que realmente existe na França, desde que tal proposição não seja uma contradição. 
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(2ª Premissa) Mas se qualquer proposição não contraditória que seja acerca de cidades francesas 

descreve verdadeiramente pelo menos uma cidade que realmente existe na França, então sendo P 

uma proposição qualquer acerca de alguma cidade francesa e S um agente cognitivo qualquer, as 

seguintes duas condições são conjuntamente suficientes e individualmente necessárias para S saber 

que P: (a) S acreditar em P e (b) S estar adequadamente justificado em acreditar que todas as 

cidades francesas que logicamente poderiam existir existem — isto é, S saber que todas as cidades 

francesas que logicamente poderiam existir existem.  

(3ª Premissa) Ora, a realidade matemática descrita pelo platonismo matemático da plenitude é 

análoga à realidade do cenário hipotético no qual todas as cidades francesas que logicamente 

poderiam existir existem, no seguinte sentido: tal como neste cenário é verdade que todas as cidades 

francesas que logicamente poderiam existir existem, no cenário descrito pelos defensores do 

platonismo matemático da plenitude é verdade que todos os objetos matemáticos que logicamente 

poderiam existir existem.  

Logo, 

(1ª Conclusão) Qualquer proposição matemática que não seja uma contradição descreverá 

verdadeiramente pelo menos uma coleção de objetos matemáticos abstratos. 

(2ª Conclusão) Analogamente, se qualquer proposição matemática não contraditória descreve 

verdadeiramente pelo menos uma coleção de objetos matemáticos abstratos, então sendo P uma 

proposição matemática e S um agente cognitivo qualquer, as seguintes condições também são 

conjuntamente suficientes e individualmente necessárias para S saber que P: (a) S acreditar em P e 

(b) S estar adequadamente justificado em acreditar que todos os objetos matemáticos que 

logicamente poderiam existir existem — isto é, S saber que todos os objetos matemáticos que 

logicamente poderiam existir existem.  

Embora este seja um bom argumento a favor da ideia de que as proposições matemáticas são 

perfeitamente cognoscíveis — muito embora não tenhamos qualquer tipo de contato com os objetos 

dos quais estas proposições são acerca —, a estratégia de um defensor de platonismo matemático da 

plenitude para compatibilizar a existência de conhecimento matemático com a visão platonista da 

matemática com base neste argumento enfrenta algumas objeções, dentre as quais a de que tal 

estratégia implica algo bastante implausível . Supostamente, a 2ª conclusão do argumento acima 21

descrito permite-nos explicar como é possível que haja conhecimento matemático proposicional, 

apesar da referência a entidades abstratas envolvida nas asserções matemáticas. Assim, sendo P a 

 Cf. Balaguer (1998, p. 53-58)21
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proposição expressa pela frase “3 é primo” e S um agente cognitivo qualquer, se as condições (a) e 

(b) contidas na 2ª conclusão do argumento são satisfeitas — isto é, se S acredita que 3 é ímpar e 

sabe que todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem —, então S pode 

perfeitamente saber que 3 é ímpar, muito embora não tenha qualquer tipo de contato com o 

referente do termo “3”.  

Deste modo, conseguiríamos compatibilizar a existência de conhecimento matemático 

proposicional com o fato de as proposições da matemática serem acerca de entidades que não 

existem no espaço e no tempo. Contudo, se a 2ª conclusão do argumento acima mencionado  

fornecesse realmente uma explicação adequada do conhecimento matemático proposicional, então o 

conhecimento da tese da plenitude — isto é, o conhecimento da tese segundo a qual todos os 

objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem — seria uma condição necessária ao 

conhecimento de toda e qualquer proposição da matemática. Todavia, isto é bastante implausível; 

sabemos que zero não é o sucessor de qualquer número natural, ou que 3 é primo, muito embora 

não tenhamos conhecimento da tese platonista da plenitude, ou mesmo de qualquer outra tese 

platonista acerca do compromisso ontológico das proposições matemáticas. Logo, a 2ª conclusão 

deste argumento não nos fornece uma explicação adequada do conhecimento matemático.  

Para bloquear esta objeção, um defensor do platonismo da plenitude poderá retirar a exigência 

de que para S saber que P (sendo P uma proposição matemática), S tem de saber que a tese da 

plenitude é verdadeira. Agindo deste modo, consegue-se formular uma explicação externalista do 

conhecimento matemático, a qual não pressupõe que o conhecimento da tese platonista da plenitude  

— sendo a tese da plenitude aquilo que garante a verdade de uma proposição matemática — seja 

condição necessária à existência de conhecimento matemático. Esta estratégia consiste basicamente 

em mostrar que a existência de algo que garanta a verdade das proposições matemáticas é 

suficiente; não precisamos afirmar que nós, agentes cognitivos, temos acesso epistêmico àquilo que 

garante a verdade de tais proposições. 

O externalismo acerca do conhecimento em geral corresponde à ideia de que saber justificar a 

verdade de uma crença numa proposição não é condição necessária ao conhecimento dessa 

proposição. Deste ponto de vista, se João acredita que a neve é branca e se for verdade que a neve é 

branca, então João sabe que a neve é branca, desde que haja algo que justifique a verdade da 

proposição expressa pela frase “A neve é branca”. Portanto, João sabe que tal proposição é 

verdadeira, ainda que seja incapaz de justificá-la.  
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Contrariamente, o internalismo acerca do conhecimento consiste na tese de que se um agente 

cognitivo S conhece uma proposição P qualquer, então as seguintes condições terão de ser 

satisfeitas: 

•  S acredita que P,  

• P é verdadeira   

• Há uma justificação para P  

• S conhece a justificação de P  

• Se S não sabe justificar a verdade de P, então S não sabe que P.  

  

Assim, considerando novamente a situação hipotética na qual todas as cidades francesas que 

logicamente poderiam existir existem, segue-se que se aceitarmos o externalismo acerca do 

conhecimento, qualquer agente cognitivo que acredite em alguma proposição não contraditória 

acerca de cidades francesas conhecerá tal proposição ainda que não saiba justificá-la. Deste modo, 

(a) será condição necessária e suficiente para S saber que P, por isto (b) poderá ser excluída da 2ª 

premissa ceteris paribus.  

Analogamente, se aceitarmos o externalismo acerca do conhecimento matemático, então 

qualquer agente cognitivo que acredite em alguma proposição matemática não contraditória 

conhecerá tal proposição ainda que não saiba justificá-la, se for o caso (evidentemente) que todos os 

objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem.  

Logo, a condição (b) da 2ª conclusão do argumento acima formulado poderá ser excluída, 

sendo a exigência descrita em (a) — qual seja, a exigência de que S acredite que P — a única 

condição necessária e suficiente para haver conhecimento matemático. Se aceitarmos, portanto, o 

externalismo acerca do conhecimento matemático, a ideia segundo a qual a proposta de Balaguer 

não nos fornece uma explicação adequada do conhecimento matemático — posto implicar algo 

implausível, nomeadamente, que o conhecimento da tese platonista da plenitude seja condição 

necessária à existência de conhecimento matemático — torna-se implausível. 

 Dado que esta resposta só é bem-sucedida se adotarmos o externalismo acerca do 

conhecimento matemático, poder-se-á objetar que tal resposta é ad hoc, pois não nos oferece 

quaisquer razões independentes a favor da ideia de que o externalismo acerca do conhecimento 

matemático é mais plausível do que o internalismo acerca do conhecimento matemático.  

 A resposta a esta objeção consiste em dizer que o tipo de explicação acerca do conhecimento 

matemático exigida pelos proponentes do desafio benacerrafiniano não é internalista, mas sim 
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externalista. Como vimos anteriormente, a segunda versão do argumento epistêmico contra a visão 

platonista da matemática depende daquilo a que temos chamado princípio de confiabilidade 

epistêmica. 

Princípio de confiabilidade epistêmica: se S acredita que P, e se P é acerca de entidades abstratas, 

então não se pode garantir que S sabe que P 

A ideia central deste princípio é a de que não pode haver conhecimento matemático 

proposicional — mais especificamente, o processo de formação de crenças verdadeiras não é um 

processo confiável —, se as proposições supostamente conhecidas são acerca de objetos abstratos. 

Contudo, a razão para duvidar da plausibilidade de uma epistemologia platonista é que os 

proponentes desta alternativa não parecem ter recursos para explicar como pode o processo através 

do qual formamos as nossas crenças matemáticas ser um processo confiável. Noutras palavras, não 

conseguem garantir a existência de crenças matemáticas verdadeiras e justificadas. Deste ponto de 

vista, embora seja perfeitamente possível formar uma crença numa proposição verdadeira a qual 

seja acerca de um objeto abstrato, não é possível que tal crença seja – além de verdadeira – 

adequadamente justificada.  

Reconstruindo um exemplo do próprio Benacerraf , a razão pela qual sei que a proposição 22

expressa pela frase “O gato está sentado no tapete” é verdadeira é que existe uma relação causal 

entre a minha crença nessa proposição e o estado de coisas que a torna verdadeira, sendo essa 

relação causal aquilo que justifica adequadamente a minha crença. Se não há, portanto, qualquer 

tipo de interação entre aquilo que torna uma proposição verdadeira e o agente cognitivo que nela 

acredita, então não pode haver crença verdadeira adequadamente justificada, pelo que não pode 

haver conhecimento — muito embora possa haver crença verdadeira apenas.  

É precisamente esta a ideia que está presente no princípio de confiabilidade epistêmica. 

Assim, o desafio benacerrafiniano consiste em saber como é possível haver crença verdadeira  

adequadamente justificada acerca de objetos abstratos, e não em saber como é possível haver crença 

verdadeira adequadamente e reconhecidamente justificada acerca de objetos abstratos. O problema 

de saber se somos capazes de justificar as nossas crenças matemáticas é completamente irrelevante 

para um adepto deste desafio, razão pela qual uma explicação externalista do conhecimento 

matemático responde-o adequadamente.  

 Cf. Benacerraf (1973, p. 671, nota 7)22
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 3.1. As objeções de Restall à proposta de Balaguer

Restall (2003) apresenta uma série de objeções ao platonismo da plenitude de Balaguer, a 

maioria das quais pretendem mostrar que a tese da plenitude não pode ser adequadamente 

formalizada, visto que seja qual for a forma lógica atribuída a esta tese, tal formalização terá sempre 

consequências implausíveis acerca do domínio de quantificação, da natureza da possibilidade 

empregada, e da natureza da existência dos objetos matemáticos. Ademais, ainda que modifiquemos 

ligeiramente tal formalização — dissolvendo, deste modo, muitas destas consequências — qualquer 

outra interpretação formal da tese da plenitude implicará sempre uma contradição.  

Por outro lado, se entendermos o platonismo da plenitude como uma tentativa informal de 

fornecer uma epistemologia adequada para a ontologia platonista, abdicando, portanto, da tese de 

que tem de haver uma forma lógica correspondente à tese da plenitude, obteremos uma 

interpretação demasiado fraca e trivial, a qual claramente tanto poderá ser endossada por platonistas 

como por antiplatonistas.  

Do ponto de vista de Restall , a formulação balagueriana da tese plenitude tem as seguintes 23

duas primeiras consequências implausíveis: (a) estaremos comprometidos com a quantificação 

meinongiana se aceitarmos aquilo que Balaguer considera ser a forma lógica mais adequada para a 

tese da plenitude e (b) estaremos comprometidos com possibilidades de re, visto que para uma 

variável x presente na forma lógica da tese da plenitude, perguntamos se tal variável representa um 

objeto que existe possivelmente. Como vimos, Balaguer formula a tese da plenitude do seguinte 

modo: 

Princípio da plenitude: Todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem.  

A forma lógica atribuída a este princípio é : 24

∀Y [ ◇(∃x) (Mx ∧ Yx) → (∃x) (Mx ∧ Yx)] 

 Cf. Restall (2003, p. 82)23

 Cf. Balaguer (1998, p. 06)24
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Do ponto de vista de Restall, estamos obrigados a quantificar sobre objetos inexistentes nesta 

formalização, “…pois se o quantificador ‘qualquer’ quantifica meramente sobre o que é, então 

todos nós, platonistas e antiplatonistas, podemos simultaneamente concordar com a tese. Qualquer 

objeto matemático (existente) que pode existir existe” (Restall, 2003, p. 82). Embora a 

quantificação meinongiana não levante quaisquer dificuldades em si, Restall considera que este tipo 

de quantificação constitui um percalço à defesa balagueriana da tese da plenitude, visto que 

Balaguer afirma não estar comprometido com objetos inexistentes ou mesmo com objetos possíveis 

que podem ou não existir: 

“Quero distanciar-me de tudo isto. Não penso que há coisas tais como objetos que “não 

existem” ou que “são possíveis, mas não atuais”. Do meu ponto de vista, todos os objetos são 

objetos comuns, efetivamente existentes.” (Tradução nossa, Balaguer, 1998, p. 06) 

Contudo, a ideia de Restall segundo a qual o domínio de quantificação dos quantificadores 

existenciais presentes na formalização do princípio da plenitude tenha de envolver objetos 

inexistentes parece equivocada; nem o quantificador da antecedente (◇(∃x) (Mx ∧Yx)), nem o 

quantificador da consequente ((∃x) (Mx ∧Yx)) estão associados a domínios de quantificação 

compostos por objetos inexistentes.  

Relativamente à antecedente da condicional, o domínio de quantificação do quantificador 

existencial antecedido pelo operador de possibilidade é o conjunto de todos os objetos matemáticos 

possíveis, ao passo que o domínio de quantificação do quantificador existencial sem o operador de 

possibilidade — isto é, o quantificador existencial da consequente — é o conjunto de todos os 

objetos matemáticos efetivamente existentes.  

Contudo, os termos “objeto matemático possível” e “objeto matemático efetivo” têm — do 

ponto de vista do defensor da tese da plenitude — a mesma extensão. Isto é exatamente o que a 

formulação da tese nos diz: todos os objetos matemáticos que poderiam existir existem, isto é, todos 

os objetos matemáticos possíveis são objetos matemáticos efetivos, pelo que os termos “objeto 

matemático possível” e “objeto matemático efetivo” são coextensionais. O domínio de 

quantificação de cada um dos quantificadores existenciais é composto, portanto, exatamente pelo 

mesmo conjunto de objetos, nomeadamente, o conjunto de todos os objetos matemáticos existentes. 

Logo, a formalização da tese da plenitude proposta por Balaguer não está comprometida com um 

domínio de quantificação meinongiano.   
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A segunda acusação de Restall consiste em dizer que a afirmação segundo a qual todos os 

objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem está comprometida com 

modalidades de re: 

Em segundo lugar, a afirmação parece comprometer-nos com a modalidade de re acerca de 
possibilia. Para cada x, perguntamos se tal x existe possivelmente. Quantificamos dentro 
deste contexto modal. Evidentemente, estas não são dificuldades significativas, se 
quisermos aceitar a quantificação meinongiana e a modalidade de re aplicada a possibilia. 
Estas são dificuldades para Balaguer, visto que ele não quer aceitar qualquer uma destas 
coisas. Para ele, a modalidade em questão é a possibilidade lógica, e para isto, o portador 
da possibilidade e da necessidade é a frase, e não os objetos, ou as frases com variáveis de 
primeira ordem livres. Logo, para que o platonismo da plenitude possa ser formalmente e 
claramente expresso, terá de ser expresso de outro modo. (Tradução nossa, Restall, 2003, p. 
82) 

Tais observações parecem, contudo, equivocadas. Embora a leitura mais adequada da tese da 

plenitude obrigue-nos a perguntar para cada x, se tal x existe possivelmente, disto não se segue que 

a modalidade expressa pelo operador de possibilidade — o qual é representado, na linguagem 

natural, pelo advérbio “possivelmente” — seja de re. A distinção entre modalidades modais de re  e 

de dicto é tipicamente encarada como uma distinção sintática, posto que diz respeito ao âmbito dos 

operados modais. Considere-se, por exemplo, a seguinte caracterização da noção de modalidade de 

re : um operador modal é de re se, e somente se, (i) no âmbito deste operador modal houver uma 25

constante individual (nome ou descrição definida) ou (ii) no âmbito de tal operador modal houver 

uma variável livre ou (iii) no âmbito de tal operador houver uma variável ligada por um 

quantificador o qual está fora do âmbito do operador modal em questão. Caso nenhuma destas 

condições sejam satisfeitas, a modalidade será de dicto. Assim, as modalidades das seguintes 

formas lógicas □Fa e ∀x □Fx são de re, ao passo que modalidade da seguinte outra □∀x Fx é de 

dicto. 

Se aceitarmos esta caracterização do conceito de operador modal de re, então afirmar acerca 

de um objeto que tal objeto existe possivelmente não implica que o operador modal de possibilidade 

aqui empregado seja de re; se a formalização da afirmação em causa não satisfaz alguma das 

condições descrita em (i), (ii) ou (iii), então a modalidade será de dicto e não de re. A formalização 

de Balaguer da tese da plenitude não obedece a qualquer destas condições, visto que o operador de 

possibilidade empregado na antecedente tem âmbito longo. Portanto, a afirmação segundo a qual 

para qualquer objeto matemático, se a existência de tal objeto matemático é uma possibilidade 

lógica, então tal objeto existe efetivamente, não está comprometida com modalidades de re.  

 Cf. Forbes (1986, p. 48)25
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A terceira objeção proposta por Restall  procurar mostrar que a tese da plenitude tal como 26

formalizada por Balaguer implica algo bastante implausível acerca da natureza da existência dos 

objetos matemáticos, dado que implica a seguinte fórmula: P → ⌝◇[(∃x) (Mx ∧⌝P)]. A 

demonstração para tal pode ser formulada do seguinte modo:  

Ao substituirmos P por alguma proposição contingentemente verdadeira, obtemos algo 

bastante implausível, nomeadamente, a consequência de que se uma proposição P qualquer é 

efetivamente verdadeira, — por exemplo, se a proposição expressa pela frase “A neve é branca” é 

uma proposição efetivamente verdadeira —, então não há qualquer mundo possível em que exista 

um objeto tal que seja um objeto matemático e tal proposição seja falsa. Ou seja, se a neve é 

efetivamente branca, então a seguinte disjunção é uma verdade necessária: ou não existem 

quaisquer objetos matemáticos, ou a neve é branca. Logo, por definição da disjunção, as seguintes 

condicionais são também verdades necessárias: (1) se há objetos matemáticos, então a neve é 

branca e (2) se a nave não é branca, então não há objetos matemáticos. A existência de objetos 

matemáticos é, portanto, incompatível com a existência de verdades contingentes. Se a realidade 

tivesse sido, em algum aspecto, diferente daquilo que efetivamente é — se fosse o caso, por 

 Cf. Restall (2003, pp. 83-84)26

�46



exemplo, que Hitler tivesse vencido a segunda guerra mundial —, os objetos matemáticos não 

teriam existido de todo em todo. Dizemos, portanto, que neste cenário os objetos matemáticos são 

modalmente frágeis , posto que se existem, então existem sob a condição de nada poder ter sido 27

diferente daquilo que efetivamente é. Parece, portanto, que se aceitarmos a formalização proposta 

por Balaguer da tese da plenitude, estaremos obrigados ou a aceitar que todas as proposições 

verdadeiras no mundo efetivo são necessariamente verdadeiras — isto é, que no mundo efetivo não 

há verdades contingentes —, ou a aceitar que os objetos matemáticos não são afinal existentes 

necessários, sendo as suas existências dependentes da impossibilidade de a realidade ter sido 

ligeiramente diferente daquilo que efetivamente é. Aceitar que os objetos matemáticos não são 

existentes necessários não é de todo em todo indefensável. Aquilo que parece ser realmente 

implausível é a ideia de que a existência de um objeto matemático possa ser dependente da 

impossibilidade da realidade ter sido ligeiramente diferente daquilo que realmente é. Assim, a forma 

lógica da tese da plenitude implica o seguinte dilema: ou todas as proposições verdadeiras do 

mundo efetivo são verdades necessárias, ou os objetos matemáticos não são existentes necessários, 

sendo as suas existências dependentes da realidade não poder ter sido ligeiramente diferente daquilo 

que efetivamente é. Nenhuma destas hipóteses é minimamente plausível, pelo que os defensores do 

platonismo da plenitude estão obrigados ou a admitir que a tese da plenitude é falsa, ou a admitir 

que a formalização proposta por Balaguer não capta adequadamente a semântica da afirmação desta 

tese.  

Restall sugere, entretanto, outro modo de se formalizar a tese da plenitude, modo este que 

bloqueia tal inferência . Tal estratégia consiste em acrescentar uma conjunção na antecedente da 28

fórmula, especificando que as propriedades sobre as quais quantificamos têm de ser propriedades 

matemáticas. Obtemos, portanto, a seguinte outra formalização: 

∀Y [ TY ∧ ◇(∃x) (Mx ∧Yx) → (∃x) (Mx ∧Yx)] 

“TY” representa a propriedade (de segunda ordem) de ser uma propriedade matemática. Tal 

formalização já não nos permite derivar a fórmula seguinte P → ⌝◇(∃x) (Mx ∧⌝P), evitando, deste 

modo, as consequências indesejáveis anteriormente mencionadas. 

 Cf. Restall (2003, p. 83)27

 Cf. Restall (2003, p. 85)28
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Entretanto, outras consequências implausíveis parecem seguir-se desta nova formalização da 

tese da plenitude. Restall usa a hipótese do contínuo (doravante HC) para mostrar isto.  Sabemos 29

que todos os conjuntos têm uma cardinalidade, a qual é dada pelo número de elementos de um 

conjunto. Dizemos, pois, que a cardinalidade de um conjunto de três pessoas é a mesma de um 

conjunto de três árvores, a saber, 3. Os conjuntos infinitos também têm cardinalidades, as quais são 

dadas pelo número de elementos destes conjuntos; posto tratar-se de números infinitos de 

elementos, chamamos cardinais transfinitos aos números que dão as cardinalidades dos conjuntos 

infinitos. Nem todos os conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade, dado que nem todos os 

conjuntos infinitos são enumeráveis. Um conjunto é enumerável se, e somente se, tem bijunção com 

o conjunto dos números naturais — isto é, se, e somente se, há uma correspondência um-a-um entre 

os elementos do conjunto em questão e os elementos do conjunto dos naturais. Sabe-se, por 

exemplo, que o conjunto potência dos números naturais  — tal como o conjunto dos números reais 30

— não é enumerável, ao passo que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números 

racionais são enumeráveis . Usamos a primeira letra do alfabeto hebraico “ℵ” combinada a um 31

índice numérico para representar a ordem dos cardinais transfinitos. Assim, tal como há a série 

infinita dos números naturais (0,1,2,3,…), há também a série infinita dos números cardinais 

transfinitos (ℵ0,ℵ1,ℵ2, …), a qual representa a ordem crescente dos conjuntos infinitos. O conjunto 

infinito cuja cardinalidade é dada pelo cardinal transfinito ℵ0 é um infinito menor comparativamente 

ao conjunto infinito cuja cardinalidade é dada pelo cardinal transfinito ℵ1, tal como o conjunto 

infinito cuja cardinalidade é dada por ℵ1 também é um infinito menor comparativamente ao 

conjunto infinito cuja cardinalidade é dada por ℵ2, e assim sucessivamente.  

Sabe-se que o menor cardinal transfinito — isto é, o primeiro membro da série dos cardinais 

transfinitos (ℵ0) — é a cardinalidade dos números naturais. Em termos informais, a HC consiste na 

afirmação de que o cardinal transfinito que corresponde à cardinalidade do conjunto dos reais é o 

segundo menor cardinal transfinito (ℵ1), vindo logo a seguir, na série dos transfinitos, ao cardinal 

transfinito correspondente à cardinalidade do conjunto dos naturais. Em termos formais, esta 

afirmação é assim formulada: 2 ℵ0   =  ℵ1.  

 Ibid.29

 Para qualquer conjunto X (infinito ou não), o conjunto potência de X consiste no conjunto de todos os subconjuntos 30

de X.

 Que o conjunto dos números reais não é enumerável pode ser provado através do método de diagonalização de 31

Cantor. Para uma explicação simples e clara de como esta e outras provas (a prova de que os racionais e os inteiros são 
enumeráveis, por exemplo) podem ser formuladas, veja-se Imaguire & Barroso (2006, pp. 40-44).
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A HC é logicamente indecidível, dado não haver uma prova nem para a sua afirmação, nem 

para a sua negação. Assim, aceitando que x = 2  ∧  xℵ0   =  ℵ1 seja um predicado matemático, a 

seguinte fórmula parece ser verdadeira: 

(I) ◇ (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   =  ℵ1) 

De igual modo, podemos tomar x = 2  ∧  xℵ0  ≠   ℵ1 também como um predicado matemático e 

aceitar que a seguinte outra fórmula seja igualmente verdadeira: 

II. ◇ (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   ≠ ℵ1) 

Consideremos então aquilo que parece ser a formalização mais adequada da tese da plenitude, 

a saber: 

III. ∀Y [ TY ∧ ◇(∃x) (Mx ∧Yx) → (∃x) (Mx ∧Yx)] 

 Através da eliminação do quantificador universal em (III) podemos obter a seguinte fórmula: 

  

IV. ◇ (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   =  ℵ1) → (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   =  ℵ1)  

De (IV) e (I) segue-se, por modus ponens, que: 

V. (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   =  ℵ1) 

De (V) segue-se que: 

VI.  2ℵ0   =  ℵ1 

A mesma estratégia de dedução poderá ser aplicada para obter a negação da hipótese do 

contínuo, a saber, 2ℵ0 ≠ ℵ1. Se em (III) eliminarmos o quantificador universal de segunda ordem não 

com o predicado matemático x = 2  ∧  xℵ0   =  ℵ1, mas sim com a negação desse predicado — a 

saber, x = 2 ∧ xℵ0   ≠ ℵ1 —, obteremos a seguinte fórmula: 

�49



VII. ◇ (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   ≠  ℵ1) → (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   ≠  ℵ1) 

  

De (VII) e (II) segue-se, por modus ponens, que: 

  

VIII. (∃x) (Mx ∧ x = 2 ∧ xℵ0   ≠  ℵ1) 

De (VIII) segue-se que: 

(IX) 2ℵ0   ≠  ℵ1 

Assim, a conclusão a ser traçada é a de que aquilo que parece ser a formalização mais 

adequada da tese da plenitude implica uma contradição, pois tanto é possível derivar a HC, como é 

possível derivar a negação da HC partindo da forma lógica atribuída à tese da plenitude. Logo, 

nenhum defensor do platonismo da plenitude poderá aceitar a ideia de que o princípio da plenitude 

possa ser formalizado como em (III). 

Balaguer, entretanto, considera uma objeção semelhante a esta . Neste sentido, tal como a 32

HC é uma afirmação logicamente indecidível, também é logicamente indecidível a afirmação 

composta pela conjunção dos axiomas da teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o axioma 

da escolha. Não há uma prova nem para ZFE (teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em 

conjunção com o axioma da escolha), nem para ZF + ¬E (teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel 

em conjunção com a negação do axioma da escolha).  

A réplica de Balaguer a esta objeção por ele mesmo formulada  consiste em dizer que ZFE e 33

ZF + ¬E não representam contradições genuínas, visto que descrevem conjuntos de universos 

distintos. Deste ponto de vista, o modelo no qual ZFE é verdadeiro descreve um universo de 

conjuntos diferente daquele descrito por ZF + ¬E, e tal distinção pode ser expressa se dissermos que 

ZFE descreve o universo de conjuntosE, ao passo que ZF + ¬E descreve o universo de conjuntos¬E.  

Este aspecto da resposta de Balaguer à acusação de que a tese da plenitude implica a 

existência contradições matemáticas verdadeiras resulta, na verdade, de uma postura mais ampla 

quanto à natureza das verdades matemáticas, mais especificamente quanto à natureza das 

afirmações de teoria dos conjuntos. A ideia central aqui presente é a de que dada uma teoria dos 

conjuntos qualquer, se esta for uma teoria consistente, então há pelo menos um modelo no qual é 

 Cf. Balaguer (1988, pp. 58-59)32

 Ibid.33
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verdadeira, e tal modelo descreve verdadeiramente parte da realidade matemática, mais 

especificamente, descreve verdadeiramente a existência de um universo de conjuntos. Assim, tal 

como é verdade que tanto a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em conjunção com o axioma 

da escolha (ZFE) como a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em conjunção com a negação 

do axioma da escolha (ZF + ¬E) descrevem ambas universos de conjuntos, também é verdade que 

ambas ZFE + HC (teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em conjunção com o axioma da 

escolha e com a hipótese do contínuo) e ZFE + ¬HC (teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em 

conjunção com o axioma da escolha e com a negação da hipótese do contínuo) descrevem 

verdadeiramente universos distintos de conjuntos. Deste ponto de vista, a consistência de uma teoria 

dos conjuntos é condição suficiente para que possamos postular a existência de um universo de 

conjuntos que satisfaça tal teoria. Esta parece ser uma das ideias centrais de Balaguer: 

É importante notar que de acordo com os defensores do platonismo da plenitude, a teoria 
dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel em conjunção com o axioma da escolha (ZFE) não 
descreve um universo unívoco de conjuntosE; descreve muitos universos de conjuntosE. 
Descreve, por exemplo, alguns universos nos quais a hipótese do contínuo (HC) é 
verdadeira e descreve outros no qual não é verdadeira. Isto simplesmente porque ZFE + HC 
e ZFE + ¬HC são ambas consistentes e, portanto, ambas descrevem verdadeiramente partes 
do reino matemático. De modo geral, a questão aqui é que se o platonismo da plenitude for 
verdadeiro, há tantos tipos diferentes de conjuntos quanto há teorias dos conjuntos 
consistentes. (Tradução nossa, Balaguer, 1998, p. 59) 

Deste modo, a objeção formulada por Restall segundo a qual a tese da plenitude, formalmente 

interpretada, implica contradições (se considerarmos questões matemáticas logicamente 

indecidíveis, como a hipótese do contínuo) poderá ser dissolvida se aceitarmos a ideia de que   

todos os modelos matemáticos descrevem verdadeiramente uma parte da realidade matemática. 

Contudo, será esta uma ideia plausível? 

A consistência de uma dada teoria matemática não parece ser condição suficiente para que tal 

teoria seja verdadeira. Evidentemente, se uma teoria (matemática ou não) é consistente, então há 

pelo menos um modelo no qual é verdadeira, porém a verdade de uma dada teoria em algum 

modelo não implica que tal teoria seja verdadeira simpliciter. Assim, uma forma bastante 

promissora de recusar a resposta de Balaguer à acusação de que a tese da plenitude implica 

contradições matemáticas consiste em dizer que tal réplica baseia-se na falsa ideia de que 

consistência é suficiente para verdade. Tal ideia não só é falsa como também viola as nossas 

intuições e a prática matemática; embora consistência seja condição necessária para aceitar uma 

teoria matemática não é, evidentemente, condição suficiente.  
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Entretanto, do ponto de vista de Balaguer, afirmar que se há um modelo no qual uma dada 

teoria matemática é verdadeira, então tal teoria descreve verdadeiramente uma parte da realidade 

matemática não viola o modo como as teorias matemáticas são aceitas. Tipicamente, quando  

afirmamos que uma dada teoria matemática T é verdadeira, aquilo que realmente queremos 

expressar é que T é verdadeira nos modelos matemáticos padrões. Assim, uma teoria matemática 

pode ser verdadeira, no sentido em que há pelo menos um modelo no qual é verdadeira, mas não ser 

verdadeira nos modelos padrões. O problema de saber em virtude do quê um modelo matemático é 

padrão não é relevante. Balaguer procura defender a ideia de que não há qualquer privilégio 

metafísico relativamente a qualquer modelo matemático. Os modelos matemáticos são encarados 

como padrões quando descrevem adequadamente as nossas intuições relativamente a uma dada área 

da matemática, quando são suficientemente expressivos — isto é, quando permitem-nos expressar 

tudo o que se pretende expressar — ou quando são adequadamente inclusivos. Assim, por exemplo, 

um modelo de teoria dos conjuntos deve ser encarado como padrão se estiver em consonância com 

a nossa noção de conjunto, tal como um modelo da aritmética deve considerado como padrão 

quando está de acordo com a nossa concepção de número natural . 34

Questões matematicamente indecidíveis — como a hipótese do contínuo e outras — não 

representam, portanto, qualquer problema para o platonismo da plenitude, pois devem ser encaradas 

como expressando afirmações não-conflitantes que descrevem diferentes partes da realidade 

matemática. Nesta perspectiva, HC e ¬HC não são realmente contradições, dado que descrevem 

diferentes partes da realidade matemática; o universo de conjuntos acerca do qual a HC é difere do 

universo de conjuntos acerca do qual ¬HC é. Ambas são, portanto, verdadeiras, embora não seja o 

caso que ambas sejam verdadeiras nos modelos matemáticos padrões. Assim, consistência é 

condição suficiente para a verdade de uma asserção matemática, porém não é condição suficiente 

para a verdade de uma asserção matemática nos modelos matemáticos padrões.  

Todavia, a ideia de atribuir representatividade metafísica a todas as teorias matemáticas para 

as quais haja algum modelo — afirmando que todos os modelos matemáticos representam alguma 

parte do reino matemático, dado que todos são metafisicamente significativos — parece excluir a 

possibilidade de uma questão matemática ser objetivamente decidida. Isto porque se todas as 

questões matemáticas aparentemente em aberto expressam na verdade afirmações matemáticas não-

conflitantes — tratando-se apenas de asserções que descrevem diferentes partes da realidade 

matemática, como no caso do valor de verdade da HC —, nada há para ser disputado ou decido. 

 Cf. Balaguer (1998, p. 60)34
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Deste modo, se os defensores do platonismo da plenitude estão comprometidos com a tese de 

que todos os modelos matemáticos descrevem verdadeiramente alguma parte da realidade 

matemática, também estão comprometidos com a tese de que não há objetividade na prática 

matemática — isto é, estão comprometidos com a tese de que não há quaisquer problemas 

matemáticos a serem objetivamente resolvidos, posto não haver quaisquer problemas matemáticos a 

serem resolvidos de todo em todo. Qualquer afirmação matemática será verdadeira em alguns 

modelos e falsa noutros, pelo que os valores de verdade em matemática serão sempre relativos a 

algum modelo. Tal consequência é, no entanto, bastante implausível.  

A resposta de Balaguer a esta objeção  consiste em dizer que o platonismo da plenitude não 35

sacrifica a objetividade da prática matemática; do seu ponto de vista, a defesa da tese da plenitude é 

perfeitamente compatível com a ideia de que há questões matemáticas em aberto as quais podem ser 

objetivamente respondidas. Assim, ao perguntar qual é o valor de verdade de uma asserção 

matemática cuja negação nem afirmação é demostrada — tal como a HC —, perguntamos na 

verdade qual é o valor de verdade desta asserção no modelo padrão. Que tal asserção seja 

verdadeira em algum modelo será algo trivial (do ponto de vista do platonista da plenitude), caso  

seja uma asserção logicamente consistente (no sentido amplo). Portanto, a tese segundo a qual 

qualquer afirmação matemática que seja logicamente consistente descreve verdadeiramente uma 

parte da realidade matemática — e, por conseguinte, todos os modelos matemáticos são 

representações fidedignas da realidade matemática — não implica a inexistência de objetividade na 

prática matemática. 

Deste ponto de vista, por exemplo, aquilo que está em questão no problema lógico-

matemático de saber se a HC é verdadeira é saber se HC é verdadeira nos modelos matemáticos 

padrões. Mais especificamente, os matemáticos estão a procura de algum axioma que seja 

verdadeiro na teoria dos conjuntos padrão, a partir do qual possamos formular uma prova para HC. 

Esta é exatamente a perspectiva de Balaguer: 

Considere-se, por exemplo, os argumentos acerca da verdade ou falsidade da HC. Quando 
as pessoas discutem sobre se algum candidato a axioma que supostamente resolve a questão 
da hipótese do contínuo é verdadeiro, aquilo acerca do quê estão realmente discutindo é se 
o candidato a axioma é inerente à nossa noção de conjunto. Noutras palavras, estão 
discutindo sobre se o candidato a axioma é verdadeiro no modelo padrão (ou classe de 
modelos) da teoria dos conjuntos. Os defensores do platonismo da plenitude afirmam, 
portanto, que ambas HC e ¬HC são verdadeiras em várias hierarquias de teoria dos 
conjuntos e que os argumentos acerca da verdade da HC são argumentos acerca da verdade 
da HC na hierarquia contemplada (ou hierarquias). (Tradução nossa, Balaguer, 1998. p. 62)   

   

 Cf. Balaguer (1998, pp. 62-64)35
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Outro exemplo para o qual Balaguer chama-nos a atenção — no intuito de mostrar como as 

disputas acerca da verdade de uma asserção matemática é quase sempre uma disputa acerca da 

verdade de tal asserção nos modelos matemáticos padrões, sendo o estar de acordo com as nossas 

intenções e intuições aquilo que torna um modelo matemático em um modelo matemático padrão 

— é a disputa acerca da verdade de muitas das asserções da geometria euclidiana . Tal como não 36

há uma prova nem para a verdade da HC, nem para a negação da verdade da HC, também não há 

uma prova para aquilo que é conhecido como o quinto postulado de Euclides. Aparentemente, esta 

também é uma questão matemática em aberto. A ideia de Balaguer é que relativamente ao problema 

de saber se o quinto postulado de Euclides é verdadeiro, não há qualquer disputa matemática a ser 

resolvida; tudo o que há para estabelecer é se o quinto postulado de Euclides é verdadeiro nos 

modelos matemáticos padrões, e isto dependerá exclusivamente da questão de saber se o espaço que 

satisfaz as nossas intuições físicas é o espaço euclidiano ou não. Saber qual o tipo de espaço melhor 

adequa-se às nossas intuições não é, contudo, um problema matemático, mas sim empírico.  

Outra objeção mais lateral que podemos formular contra o platonismo da plenitude consiste 

em dizer que, embora os defensores desta visão tenham recursos para dissolver os argumentos 

epistêmicos contra o platonismo matemático até agora apresentados, há uma única versão que não 

podemos responder apelando ao princípio da plenitude, qual seja, a versão que se baseia na 

impossibilidade de referência acarretada pela semântica platonista. 

4. A resposta abstracionista fregiana de Hale e Wright ao desafio 
benacerrafiniano

Hale e Wright (2002) chamam a atenção para a ideia de que embora os argumentos 

epistêmicos contra a ideia de que possa haver conhecimento de entidades abstratas sejam, em sua 

maioria, motivados por aquilo a que chamamos teorias causais do conhecimento — bem como por 

concepções relacionadas à confiabilidade das nossas crenças matemáticas e por ideologias 

naturalistas —, dois outros fatores contribuem para a existência de posturas filosóficas hostis à 

razoabilidade epistêmica das entidades abstratas. 

O primeiro fator consiste em entender o conceito de entidade abstrata em termos puramente 

negativos. As entidades abstratas são tipicamente caracterizadas como itens que existem fora do 

 Cf. Balaguer (1998, p. 64). 36
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espaço e do tempo. Entretanto, tal caracterização deve ser entendida metaforicamente, posto que 

não faz qualquer sentido dizer de uma entidade abstrata que tal entidade existe “fora do espaço e do 

tempo”. 

Hale e Wright sugerem, ao invés, que, no intuito de compreender genuinamente a noção de 

entidade abstrata, assim como de dar inteligibilidade à ideia de que tais entidades são perfeitamente 

cognoscíveis, devemos focar-nos naquilo que uma entidade abstrata é, naquilo que se pode dizer 

acerca de uma entidade abstrata e não apenas naquilo que não se pode dizer acerca de uma entidade 

deste tipo. Deste modo, acerca de uma entidade abstrata, não faz sentido perguntar onde está tal 

entidade, ou quando tal entidade começou a existir, ou ainda quando irá perecer.  

O segundo fator consiste na aceitação do pressuposto segundo o qual não há conhecimento de 

verdades que sejam acerca de objetos (abstratos ou não) se não houver uma interação ou 

engajamento “prévio” entre tais objetos e o agente cognitivo conhecedor. Contudo, se a ideia 

subjacente a tal pressuposto for interpretada de uma maneira ampla, significando apenas que temos 

de saber de antemão quais são os objetos dos quais as verdades por nós conhecidas são acerca, 

então este pressuposto será trivialmente verdadeiro, posto que se trata apenas de afirmar que 

condição necessária para S saber que P — sendo P uma proposição acerca de objetos — é S saber 

quais são os objetos dos quais P é acerca. Por outro lado, se o pressuposto em causa for interpretado 

de um modo menos trivial, a sua plausibilidade será no mínimo diminuta, pois implicará a tese 

bastante controversa segundo a qual a suposta interação entre agentes cognitivos e objetos 

conhecidos deve ser anterior ao conhecimento da proposição que é acerca destes objetos.  

Assim, se aceitamos este último pressuposto, não apenas a ideia de que podemos obter 

conhecimento acerca de objetos matemáticos abstratos torna-se ininteligível — dado que somos 

entidades espaciotemporalmente localizadas e entidades matemáticas não o são —, mas também a 

ideia de que tais objetos são passíveis de serem por nós pensados. A interação entre agentes 

conhecedores e os objetos matemáticos —  que supostamente têm de existir previamente ao nosso 

conhecimento das proposições matemáticas — ocorre através do direcionamento da nossa atenção 

para estes objetos, o qual é condição necessária à possibilidade de pensamento acerca deles .  37

Assim, se não somos capazes de explicar como é possível direcionar a nossa atenção para 

objetos que não existem no espaço e no tempo, então não seremos capazes de explicar como é 

possível que tais objetos sejam pensados por nós. Mas se não somos capazes de explicar como estes 

objetos podem ser por nós pensados, não seremos capazes de explicar como podemos conhecer o 

 Cf. Hale e Wright (2002, pp. 114-115)37
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significado de muitas expressões matemáticas, tais como numerais. Mas se não somos capazes de 

apreender o significado de tais expressões, então não seremos capazes de explicar como a referência 

aos objetos que tais expressões designam é possível. Assim, o problema do acesso a objetos 

matemáticos abstratos torna-se linguístico além de epistêmico: trata-se não apenas de saber como o 

conhecimento de tais objetos é sequer possível, mas também de saber como a referência a tais 

objetos é possível.  

O modo como Hale e Wright procuram responder a este desafio consiste em mostrar 

primeiramente como a referência a objetos matemáticos abstratos é possível. A estratégia por eles 

utilizada remonta à explicação fregiana acerca de como os objetos da aritmética elementar — 

nomeadamente, números — nos são dados. Tal explicação depende fundamentalmente daquilo a 

que chamamos princípio do contexto, segundo o qual uma palavra tem significado apenas no 

contexto de uma frase. De acordo com este princípio, expressões numéricas tais como numerais só 

têm algum significado quando consideradas como parte constituinte de uma asserção matemática. 

Deste ponto de vista, portanto, os números nos são dados via a especificação do sentido das frases 

nas quais ocorram numerais.  

Dado que frases de identidade são bastante frequentes na linguagem matemática, as frases 

cujos sentidos têm de ser explicados são aquelas frases de identidade entre dois termos singulares 

que referem números. Trata-se, portanto, de especificar o sentido de frases do tipo “O número de Fs 

= O número de Gs”; mais especificamente, de estabelecer as condições de verdade para proposições 

desta espécie .  38

Tais condições de identidade são estabelecidas através daquilo a que chamamos princípio de 

Hume. Este princípio é formulado por Hale e Wright do seguinte modo: 

“Princípio de Hume: O número de Fs = o número de Gs ↔ há uma correspondência um-a-um entre 

os Fs e os Gs” (Tradução nossa, Hale e Wright, 2002, p. 116) 

No intuito de explicar como números nos são dados (como se dá a referência a números) via 

princípio de Hume, podemos fazer uma analogia como o conceito de direção . Tal conceito nos é 39

dado através do seguinte princípio de equivalência de direção:  

 Este problema é tratado por Frege (1884, cap. IV)38

 Cf. Frege (1884, cap. IV)39
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“Equivalência de direção: A direção da linha a = a direção da linha b ↔ a // b” (Tradução nossa, 

Hale e Wright, 2002, p. 116) 

Considerando apenas o princípio de equivalência de direção, será correto afirmar que 

proposições que sejam acerca da identidade entre direções e proposições que sejam acerca do 

paralelismo entre linhas terão as mesmas condições de verdade. Assim, se algo é suficiente para a 

verdade de uma proposição que seja acerca de direções de linhas, então será também suficiente para 

a verdade de outra proposição que seja acerca do paralelismo entre essas mesmas linhas. 

A frase de identidade entre as direções das linhas a e b deve ser encarada literalmente — isto 

é, respeitando-se a sua sintaxe superficial. Será evidente, portanto, que os termos “a direção da linha 

a” e “a direção da linha b” são termos singulares, visto que a proposição expressa pela frase “A 

direção da linha a é idêntica à direção da linha b” é claramente uma proposição de identidade. De 

igual modo, será também evidente que tal proposição envolve a existência de uma função de linhas 

em certos tipos de objetos, nomeadamente, as suas direções, posto que os termos “a” e “b” denotam 

linhas particulares, e a cada linha corresponde uma e apenas uma direção.  

Assim, qualquer agente cognitivo, quando confrontado com este princípio de  equivalência de 

direções entre linhas, estará epistemicamente autorizado a concluir que estes objetos (que compõem 

o contradomínio da função existente entre linha e direções de linhas) são tais que o paralelismo 

entre as linhas a e b é condição necessária e suficiente para a identidade entre eles. Estarão 

autorizados a concluir, noutras palavras, que os referentes dos termos singulares “A direção da linha 

a” e “A direção da linha b” são idênticos se, e somente, a relação de ser paralelo a obtém-se entre 

as linhas a e b.  

A descoberta de quais são as condições de identidade para objetos referidos por termos 

singulares tais como “A direção da linha a” é aquilo que nos permite captar o conceito de direção 

— ou seja, é aquilo através do qual este conceito nos é dado. Os estados de coisas que tornam uma 

proposição do tipo Fab verdadeira (onde a e b são nomes para linhas e F é substituído pelo 

predicado “ser paralelo a”) são os mesmos estados de coisas que tornam verdadeiras aquelas 

proposições que são acerca das direções dessas mesmas linhas. O paralelismo entre as linhas a e b 

constitui, portanto, as condições de identidade entre dois outros objetos, quais sejam, a direção da 

linha a e a direção da linha b. 

Assim, tal como o paralelismo entre as linhas a e b constitui as condições de identidade das 

direções destas linhas, a existência de uma relação biunívoca entre as extensões de dois conceitos 

constitui as condições de identidade entre números. 
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Hale e Wright (2002, p. 118) chamam a atenção para a fato de que, do ponto de vista de Frege 

(1884, §64 e §104-105), estes dois princípios — o princípio de Hume e o princípio de equivalência 

entre direções de linhas — são instâncias de um princípio de abstração mais geral, o qual pode ser 

formulado do seguinte modo: 

(Abs)     ∀!∀" ( #(!) = #(")  ↔ !≈")                       

O símbolo “≈” representa qualquer relação de equivalência entre entidades que possam ser 

substitutos para “!” e “" ” e # representa uma função de entidades deste tipo em objetos. Parece 

razoável pensar que este é um princípio de abstração através do qual podemos definir 

implicitamente certos tipos de conceitos (como o conceito de número e de direção de uma linha), 

sendo isto aquilo que explica a possibilidade de referência a entidades abstratas. Esta parece ser a 

ideia de Hale e Wright: 

Dada qualquer relação de equivalência adequada, podemos abstrair tal relação para 
introduzir um conceito categorial abstrato — um conceito sob o qual caem objetos abstratos 
de um certo tipo, dos quais a identidade e a distintividade (distinctness) são constituídas 
pela obtenção desta relação de equivalência entre as entidades que estão no seu âmbito. 
(Tradução nossa, Hale and Wright, 2002, p. 118) 

Deste modo, considerando o princípio de equivalência entre direções de linhas como uma 

instância adequada do princípio de abstração acima formulado, podemos explicar como os termos 

singulares “A direção da linha a” e “A direção da linha b” são bem-sucedidos em referir um e o 

mesmo objeto abstrato. Dado que a proposição da antecedente da bicondicional expressa pela frase 

de identidade entre as direções das linhas a e b tem exatamente as mesmas condições de verdade da 

proposição da consequente expressa pela frase de paralelismo entre as linhas a e b (como já 

mencionado anteriormente), a abstração da relação de paralelismo entre as linhas a e b é aquilo que 

nos permite introduzir o conceito de direção, sob o qual caem certos tipos de objetos abstratos, a 

saber, direções de linhas.  

Analogamente, o princípio de Hume permite-nos captar o conceito de número via abstração 

da relação de correspondência um-a-um (relação de biunivocidade) existente entre extensões de 

conceitos. As condições de verdade da proposição expressa pela frase “O número de planetas do 

sistema solar é idêntico ao número de pessoas nesta sala” são exatamente as mesmas da proposição 

expressa pela seguinte outra frase “Há uma correspondência uma-a-um entre as pessoas que estão 

nesta sala e os planetas do sistema solar”. A abstração desta relação de biunivocidade existente entre  
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os planetas do sistema solar e as pessoas nesta sala é, portanto, aquilo que nos permite introduzir o 

conceito de número, sob o qual números entendidos como objetos abstratos caem. 

Esta explicação acerca do modo como a referência a objetos matemáticos abstratos é possível 

contém elementos que nos permitem dissolver o problema do acesso epistêmico a estes objetos. 

Neste sentido, a solução proposta por Hale e Wright (2002, pp. 117-119) consiste apenas em dizer 

que, dado que o conhecimento da proposição expressa pela frase “A linha a é paralela à linha b” não 

parece minimamente enigmático, o conhecimento da proposição expressa pela frase “A direção da 

linha a é idêntica à direção da linha b” também não será obscuro ou enigmático, pois ambas as 

proposições têm exatamente as mesmas condições de verdade . Mas se as condições de verdade 40

destas duas proposições são as mesmas, então se uma delas for acerca de entidades abstratas, a 

outra também o será. Que a proposição expressa pela frase “A direção da linha a é idêntica à 

direção da linha b” seja acerca de objetos abstratos é inegável, visto que os termos singulares “A 

direção da linha a” e “A direção da linha b” são inequivocamente termos singulares. Logo, a 

proposição expressa pela frase “A linha a é paralela à linha b” também será acerca de objetos 

abstratos. O conhecimento de proposições matemáticas que são acerca de objetos abstratos é, deste 

modo, perfeitamente explicável. 

O raciocínio envolvido nesta proposta é o de que a descoberta de que a proposição expressa 

pela frase “A linha a é paralela à linha b” é acerca de entidades abstratas — dado que a proposição 

expressa pela frase “A direção da linha a é idêntica à direção da linha b” também o é, e ambas têm 

as mesmas condições de verdade — mostra não que o conhecimento de proposições que sejam 

acerca de entidades abstratas é problemático, mas sim que o conhecimento de proposições deste 

tipo é por vezes não-problemático.  

Balaguer (1998, pp. 36-37) considera, no entanto, que esta não é uma proposta satisfatória 

para responder ao desafio benacerrafiniano de explicar como podemos obter conhecimento de 

proposições matemáticas que sejam acerca de objetos abstratos . Do seu ponto de vista, tal 41

proposta apenas pressupõe que o conhecimento da proposição expressa pela frase “A linha a é 

paralela à linha b” é conhecimento acerca de objetos abstratos e não é um conhecimento 

problemático. Tão logo se admita que tal proposição é realmente acerca de entidades abstratas, o 

 Podemos ignorar, para efeitos de discussão, o problema Júlio César segundo o qual não é óbvio que o princípio de 40

Hume e o princípio de equivalência de direção de linhas possa servir para fixar a referência de termos singulares. Para 
uma discussão pormenorizada acerca deste problema veja-se Greimann (2003).

 As objeções de Balaguer (idem) direcionam-se à Wright (1983, seção xi). Entretanto, as explicações acerca de como a 41

utilização de princípios de abstração fregianos (tais como o princípio de equivalência entre direções de linhas e o 
princípio de Hume) permitem-nos dissolver o problema do acesso epistêmico a objetos matemáticos abstratos — as 
quais são alvo das objeções de Balaguer — encontram-se também em Hale e Wright (2002).
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defensor do ataque benacerrafiniano colocará em disputa a ideia de que o conhecimento desta 

proposição possa realmente não ser enigmático. Assim, esta proposta não nos permite refutar a ideia 

de que o conhecimento de proposições que sejam acerca de objetos abstratos é algo bastante 

controverso e obscuro. Esta parece ser a tese expressa na seguinte passagem: 

Parece-me, portanto, que Wright disse absolutamente nada para responder ao desafio 
benacerrafiniano: apenas asseriu o truísmo de que o conhecimento de linhas é não-
problemático, quando aquilo que ele tem de fazer é explicar como pode ser que o 
conhecimento não-problemático que temos aqui poderia ser conhecimento de objetos não-
espaciotemporais. (Tradução nossa, Balaguer, 1998, p. 36) 

Outra objeção enfrentada pelos abstracionistas fregianos  consiste em dizer que, embora 42

tenham mostrado como proposições que envolvem identidade entre termos singulares que referem 

objetos matemáticos abstratos possam ser conhecidas, há inúmeros outros tipos de proposições 

matemáticas, as quais não envolvem qualquer tipo de identidade entre termos numéricos (por 

exemplo, a proposição matemática elementar expressa pela frase “2 é par”).  43

Assim, embora possa ser o caso que Hale e Wright tenham conseguido fornecer uma 

explicação adequada do modo como termos singulares presentes na linguagem matemática 

conseguem referir objetos matemáticos abstratos, é controverso que tenham dissolvido o desafio 

epistêmico benacerrafiniano de todo em todo .  44

 Terminologia utilizada por Hale e Wright (ibid., p. 113) para designar os defensores da tese de que podemos usar os 42

princípios de abstração fregianos para responder ao desafio benacerrafiniano 

 Esta objeção é considerada por Hale e Wright (ibid., nota 39, p. 126)43

 Independentemente da questão de saber se a proposta abstracionista fregiana constitui uma resposta promissora aos 44

argumentos epistêmicos contra o platonismo matemático, o problema de saber em que medida tal proposta é plausível 
— isto é, o problema de saber se os defensores desta alternativa (nomeadamente, Wright (1983) e Hale (1987)) 
conseguem realmente acomodar a ideia de que as verdades da aritmética são analíticas — é bastante controverso. Uma 
das objeções colocadas à abordagem neofregiana está relacionada à legitimidade do uso de princípios de abstração 
utilizados pelos defensores desta proposta; alguns princípios de abstração são inconsistentes — notoriamente, a lei 
básica V de Frege, utilizada na formulação do seu logicismo. Tal objeção é conhecida como objeção das más 
companhias. Para uma discussão destes tópicos veja-se Duarte (2016). 
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Capítulo 2. O desafio metafísico: números são objetos 

matemáticos? 

Neste capítulo, abordaremos aquelas que poderão ser classificadas como objeções metafísicas 

à visão platonista da matemática. Na primeira seção, faremos uma apresentação de como estas 

objeções são formuladas por Benacerraf (1965), notoriamente, de como tais objeções poderão ser  

analisadas em dois estágios. Na segunda seção apresentaremos a reformulação de Kitcher (1978) 

deste desafio metafísico, bem como a sua contraproposta antiplatonista. Na terceira seção 

analisaremos uma das tentativas de contornar estas dificuldades, nomeadamente, a abordagem 

estruturalista. A quarta e última seção aborda aquilo que consideramos ser a mais promissora 

resposta às objeções metafísicas ao platonismo matemático, a saber, a solução de Balaguer (1998, 

cap. 4) baseada na defesa do platonismo da não-univocidade combinado ao platonismo da 

plenitude.  

1. O projeto de Benacerraf: terão os números uma natureza última?

1.1. Números e conjuntos: que tipo de conjuntos os números naturais realmente são?

 Em What Numbers Could Not Be, Benacerraf (1965) procura defender duas teses as quais 

poderão ser usadas para argumentar contra o platonismo matemático, quais sejam, a tese de que 

números não podem ser conjuntos e a tese de que números não podem sequer ser objetos. 

Benacerraf começa por descrever uma cenário hipotético no qual duas crianças, Ernie e Johnny, são 

educadas por pais defensores da tese logicista segundo a qual as verdades matemáticas podem ser 

reduzidas a verdades lógicas e os conceitos matemáticos podem ser definidos em termos de 

conceitos puramente lógicos. A descrição acerca do modo como a edução destas crianças funciona é 

dada em termos de como elas aprendem aritmética. Visto que de acordo com a perspectiva logicista 

a aritmética pode ser reduzida à teoria dos conjuntos — e isto significa que números podem ser 

reduzidos a conjuntos e axiomas aritméticos como os axiomas de Peano podem ser demonstrados  

partindo-se de axiomas da teoria dos conjuntos —, estas crianças acreditam que a teoria dos 
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conjuntos é anterior à aritmética. Na verdade, elas aprendem  primeiramente teoria dos conjuntos e 

não aritmética. Numerais, portanto, não serão nada mais do que nomes novos para conjuntos já 

conhecidos.  

 Deste ponto de vista, existe um conjunto infinito w cujos membros são aquilo que nós 

chamamos números naturais. Existe também uma relação — a relação ser menor que — definida 

neste conjunto, sob a qual todos os elementos estão bem-ordenados. Ambas as crianças constatam 

que tal relação é aquilo que eles conhecem como a relação R, relação a qual para qualquer elemento 

de w, há um menor membro que mantém R com todos os outros membros de w. R é irreflexiva, 

antissimétrica e transitiva. Os elementos de w formam, portanto, uma progressão ou sequência sob 

R. Aquilo que conhecemos como 1 corresponde  ao primeiro (ou menor) elemento de w. A noção de 

“sucessão”, por outro lado, corresponde àquilo que Ernie e Johnny conhecem como “próximo 

membro”. Neste cenário, as operações em w que são por nós referidas como “adição”, “subtração”, 

etc., podem ser explicitamente definidas (a adição poderá ser definida em termos de união de 

conjuntos, ao passo que a subtração poderá ser definida em termos de interseção de conjuntos), 

sendo isto uma vantagem epistêmica do sistema no qual Ernie e Johnny são educados.  

 Ambas as crianças são então introduzidas ao mecanismo da contagem. Há basicamente dois 

tipos de contagem, a contagem transitiva — que corresponde ao mecanismo de contar itens — e a 

contagem intransitiva — que corresponde ao mecanismo de contar simplesmente (como quando 

contamos de 1 a 10). Tanto Ernie como Johnny aprendem que a contagem transitiva nada mais é do 

que contar os membros de um conjunto e contar os membros de um conjunto nada mais é do que 

estabelecer a cardinalidade deste conjunto: isto é, estabelecer que uma certa relação biunívoca entre 

números e conjuntos obtém-se. 

 Deste ponto de vista, determinamos que um dado conjunto tem x elementos “tomando” cada 

um dos seus elementos e associando-os a números. O primeiro número a ser associado a algum 

elemento é 1 e último será x, sendo x, portanto, o número que nos informa qual é  a cardinalidade do 

conjunto em questão. A contagem transitiva neste sistema será equivalente, portanto, a estabelecer 

uma relação biunívoca (correspondência um-a-um) entre conjuntos finitos de coisas e os elementos 

de w.  

 Assim, ambas as crianças parecem estar em perfeitas condições de saber quais são os 

conjuntos que podem ser identificados com os números naturais. Entusiasmados com aquilo que 

aprenderam, Ernie e Johnny começam a provar teoremas acerca de números. Surge, contudo, uma 

disputa entre ambos. Tal disputa consiste em determinar se o número 3 pertence ou não ao número 

17. Do ponto de vista de Ernie, que 3 pertence a 17 é um teorema, visto que para quaisquer dois 
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números x e y, x é menor que y se, e somente se, x pertence a y e x é um subconjunto apropriado de 

y. Tanto Ernie como Johnny acreditam que 3 é menor que 17. Logo, por modus ponens, 3 pertence a 

17. Por outro lado, do ponto de vista de Johnny, que 3 não pertence a 17 também é um teorema, 

dado que para quaisquer dois números x e y, x pertence a y se, e somente se, y é o sucessor imediato 

de x. Claramente, 17 não é o sucessor imediato de 3. Logo, por modus tollens, 3 não pertence a 17. 

 Evidentemente, estes dois teoremas são incompatíveis. Dado que a teoria dos conjuntos 

utilizada por ambos não é inconsistente, segue-se que a incompatibilidade reside provavelmente nas 

definições. Ambos concordam, porém, que x é menor que y se, e só se, x está em R com y — isto é, 

se, e só se, Rxy. Na verdade, a fonte da disputa reside naquilo que é considerado por cada uma das 

crianças como próximo membro na progressão, a qual, do ponto de vista individual de cada um, 

poderá ser reconhecidamente identificada com a sequência dos números naturais. Para Ernie, y é o 

sucessor imediato de x se, e somente se, y consiste no conjunto formado por x e todos os elementos 

de x. Para Johnny, no entanto, y é o sucessor imediato de x se, e somente se, y consiste no conjunto 

unitário de x. Visto que tanto Ernie como Johnny concordam que o número 1 seja o conjunto 

unitário do conjunto vazio (isto é, [ø]), segue-se que cada um deles encara as seguintes progressões 

como correspondendo à sequência dos números naturais: 

[ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, [ø]]] para Ernie 

[ø], [[ø]], [[[ø]]] para Johnny 

  

 Outra fonte de desacordo consiste no fato de que para Ernie — mas não para Johnny — não 

só é verdade que para qualquer conjunto b, b tem n membros se, e somente se, há uma relação 

biunívoca entre b e algum subconjunto de w menor ou igual a n, como também é verdade que para 

qualquer conjunto b, b tem n membros se, e somente se, há uma relação biunívoca entre b e o 

próprio n. Isto ocorre porque para Johnny — mas não para Ernie — todos os números são conjuntos 

unitários. Ao passo que para Ernie 17 é um conjunto com 17 membros, para Johnny 17 é um 

conjunto com apenas um elemento. Há discordâncias, portanto, quanto à cardinalidade de cada um 

dos números naturais. 

 Vemos, deste modo, claramente quais são as fontes da disputa entre Ernie e Johnny, muito 

embora não haja uma maneira óbvia de resolver tal disputa. Parece que ambos fornecem 

explicações corretas do que é um número, e parece que ambos descobriram sequências de conjuntos 

que poderão ser identificadas à sequência dos números naturais. Assim, se tanto a explicação de 

Ernie como a explicação de Johnny estão corretas — no sentido em que ambas estabelecem 
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condições necessárias e suficientes para que algo possa ser identificado a um número —, então o 

fato de haver um desacordo acerca de qual conjunto é o número 3 (ou se 3 pertence ou não a 17) 

mostra que a ideia segundo a qual números possam ser identificados com conjuntos talvez seja uma 

ideia equivocada. Isto porque não pode ser o caso que duas explicações corretas do que seja o 

número 3 designe referentes distintos para o mesmo termo singular “3”. Se 3 pode ser identificado 

com um conjunto b, então 3 não poderá ser identificado com outro conjunto c diferente de b. Isto 

violaria a transitividade da identidade .  45

 Do ponto de vista de Benacerraf, se não há qualquer argumento que nos permita dissolver a 

disputa entre Ernie e Johnny — isto é, se não há qualquer argumento que nos permita determinar 

qual sequência de conjuntos é realmente a sequência dos números naturais —, então não estamos 

autorizados em afirmar que algum deles tenha razão, apesar de não haver qualquer coisa de errado 

com os argumentos por eles apresentados a favor das suas respectivas crenças (a crença de que 3 

pertence a 17, no caso de Ernie, e a crença de que 3 não pertence a 17, no caso de Johnny).  

1.2. Números não podem ser conjuntos

 Uma alternativa aparentemente promissora seria dizer que há de fato pelo menos um 

argumento capaz de decidir tal disputa, nomeadamente, o argumento de que a sequência que Ernie 

identifica como sendo a sequência dos números naturais (a saber, [ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, [ø]]]…) 

está mais de acordo com a ideia de que numerais são predicados de classes, dado que, para Ernie, 

cada número natural x consiste exatamente de uma classe com x elementos.  

 Benacerraf (1965, pp. 59-61) rejeita, contudo, que esta seja uma boa motivação para 

identificar a sequência de Ernie com a sequência dos números naturais. Do seu ponto de vista, 

numerais não são predicados de classes: não só os argumentos a favor desta tese não funcionam — 

como mostrou Frege (1884) — assim como parece haver fortes argumentos contra tal ideia. 

 O principal argumento a favor da tese de que numerais são predicados de classes é 

linguístico e recorre à ideia de que muitas expressões numéricas desempenham um papel análogo 

àquele desempenhado por alguns adjetivos de classes. As expressões “dezessete” e “extintos”, por 

exemplo, funcionam de modo análogo nas seguintes duas frases: 

  

(1)No zoológico, os leões são dezessete  

(2)Os dinossauros estão extintos.  

 Benacerraf, 1965, p. 5445
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 Ambas as expressões “dezessete” e “extintos” funcionam como predicados de classes de 

objetos. Este é, contudo, um argumento bastante fraco, visto que aquilo que (1) realmente exprime é 

a proposição de que os leões no zoológico são dezessete em número. Isto é, as frases “Os leões no 

zoológico são dezessete” e “Os dinossauros estão extintos” não exprimem o mesmo tipo de 

proposição. 

 Por outro lado, o argumento contra a tese de que numerais são predicados de classes começa 

por tentar mostrar que o comportamento gramatical dos numerais é bastante diferente do 

comportamento de outras expressões que realmente funcionam como predicados, nomeadamente, 

adjetivos. Os numerais, quando ocorrem em expressões adjetivais, têm sempre de estar 

posicionados à cabeça da expressão; de outro modo, tornam-se simplesmente expressões 

agramaticais. Por exemplo, a posição do numeral “cinco” na frase “Os cinco amáveis pequenos e 

lindos cães” tornar-se-ia agramatical caso “cinco” não ocorresse à cabeça da expressão. 

 Outro argumento contra a ideia de que numerais são predicados consiste em dizer que se 

números fossem propriedades, então frases nas quais numerais funcionam aparentemente como 

predicados não seriam traduzidas para a linguagem lógica por meio de quantificadores numéricos. 

Frases como (1), no entanto, são tipicamente formalizadas transformando-se os numerais que nelas 

ocorrem em quantificadores numéricos. A forma lógica de uma frase do tipo “No zoológico, os 

leões são dezessete” não quer dizer nada mais do que há dezessete leões no zoológico, o que deverá 

ser interpretado de modo análogo à interpretação lógica que damos à frase “Há quatro pessoas nesta 

sala” (cuja forma lógica será algo do tipo ∃x ∧ ∃y ∧ ∃w ∧ ∃z [Sx ∧ Sy ∧ Sw ∧ Sz ∧ Gx ∧ Gy ∧ Gw 

∧ Gz ∧ x ≠ y ≠ w ≠ z ∧∀t (St ∧ Gt → t=x ∨ t=y ∨ t=w ∨ t=z)], onde “Sx” poderá ser lido como “x é 

uma pessoa” e “Gx” como “x está nesta sala”). Por outro lado, a interpretação logicamente 

adequada para “Os dinossauros estão extintos” será bastante diferente (será provavelmente algo do 

tipo ¬∃x Sx, onde “Sx” poderá ser lido como “x é um dinossauro” ).  46

 Outra alternativa que poderia ser considerada seria dizer que numerais não são predicados 

de classes, mas sim nomes de classes. Poderíamos argumentar a favor desta tese recorrendo a ideia 

de que se existem duas classes com dezessete elementos, então em virtude deste fato existe a classe  

que contém estas duas classes, sendo o numeral “17” o nome desta classe. Entretanto, tal argumento 

não funciona muito bem. Dependendo da teoria dos conjuntos, do fato de haver duas classes com 

 Evidentemente, ¬∃x Sx não parece expressar adequadamente o significado da frase “Os dinossauros estão extintos”, 46

pois tal fórmula não expressa a ideia de que os dinossauros já existiram e não existem mais; tudo o que nos diz é que 
não há dinossauros. A formalização adequada da frase “Os dinossauros estão extintos” terá de envolver, provavelmente, 
quantificação sobre classes ou índices temporais.

�65



dezessete elementos não se segue que há a classe destas duas classes; se adotarmos a teoria dos 

tipos, por exemplo, só estaremos autorizados a dizer que há a classe das duas classes com dezessete 

membros, caso as classes com dezessete membros sejam do mesmo tipo. Na verdade, a existência 

dos paradoxos envolvendo noções como “a classe de todas as classes” constitui uma boa razão para 

negar a ideia de que numerais sejam nomes de classes de classes . Não há, portanto, bons 47

argumentos a favor da tese de que números são predicados de classes, assim como não há bons 

argumentos a favor da tese de que números são nomes de certos tipos de classes, a saber, classes de 

segunda ordem.  

 Do ponto de vista de Benacerraf, não parece haver, portanto, quaisquer boas razões que nos 

permitam favorecer a explicação de Ernie relativamente à explicação de Johnny (e vice-versa). 

Parece mais razoável pensar, ao invés, que nenhuma destas explicações do conceito de número está 

correta, e que qualquer explicação que identifique números com conjuntos particulares será uma 

explicação supérflua. Neste sentido, números não podem ser conjuntos. 

1.3. Números não podem ser objetos

1.3.1. Números só podem ser idênticos a números

 Benacerraf (1965, p. 63) distingue três tipos de identidade com as quais podemos nos 

deparar ao tentar fornecer uma análise do conceito de número, isto é, ao tentar determinar a que tipo 

de objetos números podem ser identificados. O primeiro deles consiste de identidade nas quais 

ambos os lados são compostos por expressões aritméticas que supostamente referem números (por 

exemplo, a seguinte identidade: 26 = 64). A segunda categoria de identidades consiste de 

identidades cujo um dos lados é uma descrição definida que supostamente refere um número, como 

em “O número de planetas do sistema solar ”, por exemplo. Tipicamente, estas descrições definidas 

dão a cardinalidade de certos conjuntos, sendo precisamente isto que dá origem à identidade entre 

um numeral e uma certa descrição definida, como em “O número de planetas do sistema solar é 8”.  

 O terceiro tipo de identidade é aquele que está mais diretamente relacionado ao problema de 

saber se números são redutíveis a outro tipo de entidade, pois trata-se de estabelecer o valor de 

verdade de identidades entre números e outros tipos de objetos, objetos os quais pertencem a outras 

categorias que não a categoria dos números. Tais identidades incluem, portanto, identidades entre 

números e conjuntos — como em 3 = [[[ø]]] ou em 3 = [ø, [ø], [ø, [ø]]] — e também identidades 

 Cf. Benacerraf (1965, p. 61)47
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entre números e outros objetos quaisquer, como a lunática identidade, concebida por Frege, entre 

Júlio Cézar e um número.  

 Benacerraf (1965, pp. 64-67) esforça-se por fornecer várias razões a favor da ideia de que 

identidades do tipo n = s, onde n é uma expressão aritmética (seja um numeral ou outra expressão 

aritmética qualquer, como 23 por exemplo) e s não é uma expressão aritmética (seja um nome ou 

uma descrição definida, como “Júlio Cézar” ou “O inventor da Coca-Cola”) são completamente 

destituídas de sentido. Trata-se, portanto, não apenas de rejeitar a tese de que números possam ser 

identificados com conjuntos. Deste ponto de vista, perguntar se 3 é idêntico a [[[ø]]] ou idêntico a 

[ø, [ø], [ø, [ø]]] não faz sequer sentido, visto que identidades do tipo 3 = [[[ø]]] (ou mesmo 

diferenças do tipo 3 ≠ [[[ø]]]) não são verdadeiras nem falsas; são, ao invés, destituídas de valor de 

verdade.  

 Esta abordagem de negar sentido a identidades entre números e outros tipos de objetos 

permite-nos dissolver o conhecido problema Júlio Cézar. Tal problema surge no contexto em que 

Frege (1884, §56) dá-se conta de que nem as definições indutivas, nem as definições contextuais 

permitem-nos estabelecer o valor de verdade de proposições do tipo n = s, onde n é um número e s 

é uma expressão que refere um e apenas um objeto (seja um nome ou uma descrição definida). Esta 

é a razão pela qual não podemos saber qual é o valor de verdade da seguinte identidade 43 = Júlio 

Cézar, pelo que não podemos saber se Júlio Cézar é um número ou não.  

 O argumento de Benacerraf (1965, p. 64) contra a ideia de que perguntas acerca da 

identidade entre números e outros tipos de objetos possam fazer sentido começa por chamar a 

atenção para a ideia de que proposições envolvendo identidade fazem sentido apenas em contextos 

onde há possíveis condições de individuação, sendo a existência de tais condições fortemente 

dependente da categoria à qual os objetos de ambos os lados da identidade pertencem. Deste ponto 

de vista, para que possamos individuar dois objetos quaisquer — isto é, para que possamos 

estabelecer o valor de verdade de uma identidade entre dois objetos quaisquer —, tais objetos têm 

de pertencer a uma categoria geral que seja definida em termos de algum predicado (aplicável a 

ambos os objetos) que não o predicado vago e amplo “ser um objeto” ou “ser uma entidade”. 

Perguntar se dois planetas são idênticos, por exemplo, é perfeitamente aceitável, tal como perguntar 

se dois números são idênticos, pois em ambas as circunstâncias há (para além da categoria dos 

objetos ou das entidades como um todo) uma categoria geral à qual os objetos que formam a 

identidade se subsumem, a categoria dos planetas e a categoria dos números, respectivamente.  

Neste sentido, o pertencimento a tais categorias é aquilo que nos permite determinar se dois 

planetas são idênticos e se dois números são idênticos. Ao perguntarmos, por exemplo, se a estrela 
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da manhã é a estrela da tarde, as propriedades que nos permitem determinar se o referente dos 

termos “estrela da manhã” e “estrela da tarde” referem o mesmo objeto são propriedades que 

dependem fundamentalmente de ambos os objetos serem planetas. De igual modo, ao perguntarmos 

se 3 = 8, as propriedades que nos permitem estabelecer o valor de verdade desta identidade são 

propriedades numéricas (como as propriedades ser par ou ser o sucessor de 2).  

 Evidentemente, isto não implica que proposições de identidade entre dois objetos 

pertencentes a duas categorias distintas não façam sentido. Perguntar, por exemplo, se uma dada 

cadeira é idêntica a uma dada mesa  faz pleno sentido, pois as entidades que substituem as 48

variáveis x e y nas frases “x é uma cadeira” e “x é uma mesa” pertencem ambas a uma categoria 

geral (a saber, a categoria conectada com o predicado “ser um peça de mobília”), categoria a qual 

fornece-nos as condições para estabelecer a identidade — ou diferença — entre os objetos x e y . A 49

ideia de Benacerraf é, portanto, a de que para quaisquer dois predicados F e G, tem de haver um 

terceiro predicado C para o qual seja verdade que todos os objetos que possam preencher as 

expressões “… é F” e “… é G” possam também preencher a expressão “…é C”. O predicado C não 

poderá ser, no entanto, o mero predicado “ser uma entidade”. Assim, o fato de uma proposição de 

identidade ter sentido ou não parece depender fortemente do pressuposto de que as entidades em 

questão pertencem a uma categoria geral, para além da categoria (bastante mais geral e ampla) das 

entidades. Tal pressuposto é assegurado pelo contexto ou teoria dentro da qual procuramos 

estabelecer o valor de verdade de frases de identidade.  

 Do ponto de vista de Benacerraf , embora possamos manter a ideia de que identidade seja 50

uma relação lógica universalmente aplicável e não-ambígua, parece óbvio que aquilo que conta 

como objeto é algo extremamente controverso e dependente da teoria em questão. A lógica é, 

portanto, encarada como uma ferramenta aplicável em qualquer contexto e a qualquer teoria, sendo 

a determinação daquilo que deve contar como objeto ou indivíduo algo dependente do contexto ou 

da teoria. Assim, a tese segundo a qual identidade significa, em qualquer contexto, mesmidade de 

objetos (sameness of objects) é perfeitamente aceitável; aquilo que é flutuante consoante a teoria ou 

o contexto é o que devemos considerar como objeto, e não o conceito de identidade em si. Tal 

conceito é de fato algo universalmente aplicável, independente do contexto. 

 Exemplo do próprio Benacerraf (1965, p. 65)48

 Cf. Benacerraf (1965, p. 65)49

 Cf. Benacerraf (1965, p. 66)50
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 O próprio modo como a linguagem natural funciona é um indício a favor da ideia de que 

frases de identidades só fazem sentido sob o pressuposto de que certas entidades devem contar 

como objetos . Tipicamente, quando afirmamos ou negamos a identidade entre duas entidades 51

quaisquer, tal afirmação ou negação depende quase sempre da existência de algum predicado que 

exprime alguma propriedade (para além da mera propriedade de ser uma entidade) comum às duas 

entidades. Perguntamos, por exemplo, se a pessoa x é a pessoa y, e o predicado “ser uma pessoa” 

exprime uma propriedade partilhada por x e y.  

 Benacerraf  reconhece, entretanto, que contextos nos quais afirmamos ou negamos a 52

identidade entre dois objetos relativamente aos quais não sabemos se partilham alguma propriedade 

(para além da mera propriedade de ser um objeto) existem na linguagem natural. Podemos 

perguntar, por exemplo, se o referente da expressão “Aquilo a que João se refere” tem o mesmo 

referente que a expressão “Aquilo acerca do qual Maria está pensando”, sendo verdade, neste 

contexto, que não sabemos se o objeto ao qual João se refere partilha alguma propriedade (para 

além da propriedade ampla de ser uma entidade ou ser um objeto) com o objeto acerca do qual 

Maria está pensando. 

 Contudo, a razão pela qual tal identidade parece fazer sentido está relacionada, do ponto de 

vista de Benacerraf, à intensionalidade inerente a este contexto, a qual “lança uma sombra 

referencialmente opaca sobre o papel que a identidade desempenha neles” (Benacerraf (1965), p. 

66). A ideia aqui presente parece ser a de que a razão pela qual a identidade “Aquilo a que João se 

refere não é a mesma coisa acerca da qual Maria está pensando” soa dotada de sentido é que não 

sabemos se os referentes dos termos “Aquilo a que João se refere” e “Aquilo acerca do qual Maria 

está pensando” pertencem ambos a alguma categoria geral para além da categoria de ser uma coisa 

ou ser um objeto. E isto ocorre porque a intensão destes termos não é clara e consequentemente a 

extensão também não o é. Isto é o que nos permite explicar a nossa impressão de que tal identidade 

tem sentido, e certamente tal identidade poderá ser adequadamente classificada como dotada de 

sentido se for o caso que os referentes dos termos “Aquilo a que João se refere” e “Aquilo acerca do 

qual Maria está pensando” pertencem a alguma categoria geral que não a mera categoria das 

entidades.  

 Uma possível objeção à proposta benacerrafiniana segundo a qual proposições do tipo 3 = 

[[[ø]]] não são nem verdadeiras nem falsas, mas apenas destituídas de sentido consiste em dizer que 

 Ibid51

 Ibid52
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seria muito mais razoável pensar que tais identidades são falsas e não destituídas de sentido. A 

resposta a esta objeção  consiste em dizer que argumentar a favor da tese de 3 = [[[ø]]] é falsa é tão 53

difícil quanto argumentar a favor da tese de que tal proposição é destituída de sentido. Quando 

consideramos uma identidade ou uma diferença entre dois números — por exemplo, 3 ≠ 2 —  

conseguimos estabelecer o valor de verdade da proposição em causa porque conseguimos distinguir 

os objetos que compõem a identidade (ou a diferença). A razão pela qual podemos afirmar, por 

exemplo, que 3 ≠ 2 é que 3 tem propriedades que 2 não tem e vice-versa. Não podemos, contudo, 

dizer, de uma maneira não-tendenciosa, que 3 tem propriedades que [[[ø]]] não tem. Não há 

quaisquer bons argumentos a favor ou contra a seguinte afirmação: 3 = [[[ø]]], razão pela qual 

estamos autorizados a considerar que o problema de saber qual é o valor de verdade desta afirmação 

não parece ser um problema em aberto para o qual haja alguma possível solução. Se os aparatos 

matemáticos e lógicos dos quais dispomos não nos permitem dissolver tal questão, então não há de 

todo em todo meios para desempenhar esta tarefa. Nas palavras do próprio Benacerraf, “Todos os 

indícios estão disponíveis; se nenhuma decisão com base nisto é possível, então nenhuma decisão 

será sequer possível.” (Benacerraf, 1965, p. 67). 

 Esta parece ser uma das ideias centrais à formulação do ataque metafísico de Benacerraf ao 

platonismo matemático. Trata-se de tentar mostrar que uma das afirmações essenciais à formulação 

da tese platonista —  qual seja, a afirmação de que há objetos matemáticos —  não é plausível. Se 

houvesse objetos matemáticos, então termos singulares da linguagem matemática deveriam 

adequar-se ao requisito amplamente aceito segundo qual um termo singular refere um e apenas um 

objeto. Entretanto, se a questão de saber qual das seguintes identidades “3 = [[[ø]]]” e “3 = [ø, [ø], 

[ø, [ø]]]” é verdadeira é uma questão indecidível, parece não haver espaço para manter a tese de que 

termos matemáticos singulares têm referência. A afirmação platonista segundo a qual há objetos 

matemáticos ficará, portanto, comprometida. Se não podemos determinar com quais objetos 

números podem ser identificados, então números não são de todo em todo objetos. 

1.3.2. A redutibilidade da aritmética à teoria dos conjuntos: a ausência de ontologia

 De um ponto de vista mais amplo, contudo, Benacerraf  não se opõe à ideia de que 54

possamos identificar números com conjuntos. As afirmações de que 3 = [[[ø]]] ou de que 3 = [ø, 

[ø], [ø, [ø]]] podem ambas ser perfeitamente aceitáveis, uma vez mais, dependendo do contexto, da 

teoria ou explicação que pretendemos esboçar. O que não estamos autorizados a concluir é que 

 Cf. Benacerraf (1965, p. 67) 53

 Cf. Benacerraf (1965, pp. 67-68)54
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números sejam ontologicamente redutíveis a conjuntos (ou a qualquer outro tipo de entidade). A 

aritmética é de fato redutível à teoria dos conjuntos, porém tal redução não é ontologicamente 

significativa, na medida em que não estamos autorizados a afirmar que detectamos a natureza 

última dos objetos aritméticos (ou no mínimo não temos boas razões para insistir na descoberta de 

tal natureza última).  

 Qualquer sistema de objetos (sejam conjuntos ou qualquer outro tipo de entidade) que possa 

desempenhar as mesmas funções desempenhadas por números será adequadamente identificável a 

números. Assim, por exemplo, tanto a sequência de conjuntos de Ernie como a sequência de 

conjuntos de Johnny representam identificações aceitáveis de números a conjuntos, pois ambas 

satisfazem as condições necessárias para tal. Disto não se segue, porém, que alguma delas seja 

informativa acerca daquilo que realmente os números são. 

 Nesta perspectiva, portanto, do fato de uma teoria poder ser modelada através de outra 

(neste caso, a aritmética sendo modelada em temos de teorias dos conjuntos) não se segue que os 

indivíduos ou objetos da teoria a ser modelada sejam idênticos aos indivíduos da teoria que fornece 

o modelo. A própria formulação desta hipótese é equivocada e não esclarece o que é o subject-

matter da aritmética de todo em todo .  55

 Que a aritmética seja redutível à teoria dos conjuntos (num sentido ontologicamente neutro) 

e que há pelo menos dois arranjos de teorias dos conjuntos que funcionam igualmente bem como 

modelos para aritmética é algo inegável. Entretanto, ao afirmar que uma dada sequência de 

conjuntos desempenha o mesmo papel desempenhado pela sequência dos números naturais, a 

questão de saber se os elementos desta sequência desempenham o mesmo papel que os números 

naturais depende exclusivamente da questão de saber se a relação que se assegura entre os membros 

da sequência em causa é tal que permite que esta sequência forme uma progressão recursiva. 

Considerando, por exemplo, a sequência que Ernie identifica como sendo a sequência 

correspondente à sequência dos números naturais (nomeadamente, “[ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, [ø]]], 

…”), a questão de saber se [ø, [ø]] desempenha exatamente o mesmo papel que o número natural 2 

dependerá exclusivamente da questão de saber se a relação entre os membros da sequência de Ernie 

como um todo garante que tal sequência seja uma progressão recursiva.  

 Isto indica que a redutibilidade da linguagem aritmética à linguagem de teoria dos conjuntos 

está mais relacionada a aspectos estruturais, pois tudo o que conta para sabermos se um 

determinado modelo é adequado para a aritmética é saber se os objetos deste modelo conjuntamente 

 Cf. Benacerraf (1965, p. 69)55
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exibem determinada estrutura. Portanto, números (encarados como objetos matemáticos) serão 

redutíveis a conjuntos (encarados como objetos lógicos) se, somente se, as propriedades e relações 

numéricas são conservadas num sistema de teorias dos conjuntos (sendo isto precisamente o que 

acontece nas reduções de Ernie e Johnny). Se assim for, a sequência de conjuntos escolhida exibirá 

a mesma estrutura exibida pela sequência dos números naturais. Do ponto de vista de Benacerraf, 

isto parece mostrar que a concepção de números como objetos está malconcebida. Na seguinte 

passagem, encontramos a defesa desta tese:  

O que realmente interessa não é alguma condição relacionada aos objetos (isto é, ao 
conjunto), mas sim uma condição relacionada à relação sob a qual eles formam a 
progressão. Colocando a questão de um modo diferente — e este é o núcleo do problema 
— que qualquer sequência recursiva (seja ela qual for) funcionaria, sugere que aquilo que é 
importante não é a individualidade de cada elemento, mas a estrutura que eles 
conjuntamente exibem. Este é um aspecto extremamente impressionante. Poderíamos 
esperar, deste fato apenas, que a questão de saber se um “objeto particular” funciona como 
um substituto seria extremamente sem sentido, e de fato é. “Objetos” não desempenham o 
papel dos números individualmente; ou o sistema como um todo desempenha esta tarefa, 
ou nada o faz. Insisto, portanto, expandindo o argumento que conduziu à conclusão de que 
números não poderiam ser conjuntos, que números não poderiam ser objetos de todo em 
todo. (Tradução nossa, Benacerraf, 1965, p. 69) 

 Esta defesa da tese de que números não podem ser objetos parece basear-se no seguinte 

raciocínio: aquilo que importa para que um modelo seja adequado para a aritmética (para a teoria 

dos números, mais especificamente) não são os objetos postulados pelo modelo, mas sim as 

propriedades relacionais que tais objetos mantêm entre si (como as propriedades de ser o sucessor 

imediato de, de ser par ou de ser primo), e sobretudo a recursividade de tais propriedades 

relacionais, sendo esta a propriedade de segunda ordem que permite que o modelo em questão 

forneça uma progressão recursiva análoga à progressão recursiva que constitui a sequência dos 

números naturais. Assim, a tese segundo a qual números são objetos matemáticos não tem qualquer 

relevância para a adequação de um modelo para a teoria dos números.  

 Contudo, este parece ser um raciocínio demasiado fraco para sustentar a tese mais forte 

segundo a qual números não podem ser objetos. Do fato de ser verdade que encarar números como 

objetos seja irrelevante para que possamos fornecer uma interpretação adequada para a teoria dos 

números não se segue que a tese de que números são objetos seja falsa. O raciocínio formulado por 

Benacerraf mostraria, no máximo, que estamos obrigados a ser céticos quanto à verdade da tese de 

que números são objetos. Tal raciocínio não parece ser suficientemente sólido para negar a 

existência de objetos matemáticos. Na melhor das hipóteses, poderá ser usado para defender a 

obrigatoriedade de uma postura agnóstica quanto à existência de objetos matemáticos. 
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1.3.3. A linguagem da aritmética é acerca de estruturas e não de objetos

 No entanto, o raciocínio presente na passagem acima mencionada não é o único argumento 

utilizado por Benacerraf contra a tese platonista de que números são objetos matemáticos. O 

segundo e mais promissor argumento  contra esta tese começar por afirmar que todas as 56

propriedades necessárias e suficientes para que algo possa ser classificado como um número são 

propriedades estruturais, isto é, propriedades relacionais que são usadas para caracterizar as 

estruturas matemáticas das quais números são parte. Assumindo que não há objetos cujas 

propriedades essenciais sejam todas relacionais, isto é, que não há objetos cujas propriedades 

essenciais sejam todas definíveis em termos de outros objetos, temos boas razões para desconfiar da 

ideia de que a coleção dos números seja uma coleção de objetos, sendo mais plausível a tese de que 

trata-se ao invés de uma estrutura.  

 Nesta perspectiva, os números naturais são encarados como constituindo uma estrutura 

matemática que poderá ser exibida por vários objetos concretos, deste que as relações entre tais 

objetos seja tal que garanta a existência de uma progressão recursiva. Ser o número 3, por exemplo, 

nada mais é do que ser precedido por 2 ou ser o antecessor imediato de 4, pelo que números nada 

mais são do que posições numa estrutura. 

 Entretanto, os objetos passíveis de exibirem tal estrutura não têm de ser abstratos (como no 

caso das sequências de conjuntos de Ernie e Johnny que claramente exibem a estrutura dos números 

naturais). Do ponto de vista de Benacerraf, quaisquer objetos podem desempenhar o papel dos 

números naturais, pois números naturais têm o papel único de representar posições em estruturas. 

Qualquer objeto poderá ocupar a terceira posição numa estrutura, pelo que qualquer objeto poderá 

desempenhar o papel de ser o número 3.  

 Como vimos, o problema Júlio César fica dissolvido ao negarmos sentido a identidades 

entre números e outros tipos de objetos. Mas se negamos que números possam ser objetos, então a 

identidade entre Júlio Cézar e algum número é ainda mais absurda, pois trata-se de uma identidade 

entre algo que de fato é um objeto (Júlio Cézar) e algo que não pode ser considerado com um 

objeto. A pergunta “Será Júlio César idêntico ao número 43?” será considerada, portanto, como 

absolutamente sem sentido, posto que Júlio César é um objeto (no sentido semântico padrão de ser 

o referente de um termo singular) e números não são objetos. Por outro lado, visto que qualquer 

objeto poderá desempenhar o papel de qualquer número, segue-se que Júlio César poderá 

 Cf. Benacerraf (1965, p. 70)56
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desempenhar o papel do número 43, caso ocupe o quadragésimo terceiro lugar numa progressão 

recursiva.  

 Esta perspectiva poderá ser caracterizada como uma forma de estruturalismo quanto à 

natureza da aritmética, mais especificamente, quanto à natureza da teoria dos números. Deste ponto 

de vista, o verdadeiro alvo da aritmética é a elaboração de estruturas abstratas e não a 

caracterização de objetos matemáticos abstratos.  

 Ao contrário do que possa parecer, no entanto, tal perspectiva estruturalista não tem de estar 

comprometida com a existência de estruturas abstratas, entendidas como uma espécie de universal 

que tem instâncias no mundo físico. Do ponto de vista de Benacerraf , podemos defender o 57

estruturalismo matemático sem nos comprometermos com a existência de estruturas matemáticas 

abstratas. Evidentemente, se negarmos a tese platonista segundo a qual números são objetos 

matemáticos sendo as afirmações da aritmética acerca destes objetos, estaremos obrigados a 

explicar por que razão a linguagem aritmética está povoada por expressões que aparentemente 

funcionam como termos singulares. Se números não são de todo em todo objetos — ou pelo menos 

não temos boas razões para manter tal crença platonista —, como poderemos explicar a semântica 

de afirmações como “2 + 2 = 4” ou “0 ≠ 1”?  

 Uma explicação bastante recorrente consiste em simplesmente negar que tais afirmações 

tenham de todo em todo algum significado. Nesta perspectiva, a aritmética — e a matemática em 

geral — não tem qualquer semântica (pois termos aritméticos como numerais não têm referência), 

devendo ser encarada apenas do ponto de vista sintático. Este tipo de perspectiva pode ser 

considerado como uma espécie de  formalismo.  

 Do ponto de vista de Benacerraf , embora esta forma tradicional de formalismo não seja 58

minimamente plausível, uma explicação para a semântica da aritmética de inspiração formalista 

poderá funcionar se nos atentarmos para o papel pragmático que expressões matemáticas como 

numerais desempenham na linguagem natural. Talvez o papel mais frequente dos números naturais 

esteja relacionado à contagem, mecanismo o qual consiste fundamentalmente em fornecer a 

cardinalidade de conjuntos. Benacerraf sugere que números naturais não estão associados a 

entidades matemáticas abstratas, mas sim a expressões numéricas por nós utilizadas no mecanismo 

da contagem. Deste ponto de vista, não estamos obrigados a postular a existência de dois tipos 

distintos de entidades, a saber, números e numerais. Os numerais desempenham eles próprios o 

 Cf. Benacerraf (1965, pp. 71-72)57

 Cf. Benacerraf (1965, pp. 71-72)58

�74



papel que supostamente (de uma perspectiva platonista) seria desempenhado pelos números. Assim, 

aquilo que explica o significado de expressões aritméticas como numerais — e consequentemente, 

o significado das próprias afirmações da aritmética — é fato de serem usadas como medidas de 

conjuntos. Numerais são apenas expressões matemáticas com certas propriedades funcionais e não 

expressões matemáticas que devam ser encaradas como termos singulares cujos referentes sejam 

objetos matemáticos abstratos. Esta é a razão pela qual a tentativa de determinar qual é o referente 

do número 4 ou do 1 é desde o início uma tentativa equivocada. A seguinte passagem ilustra muito 

claramente o modo como Benacerraf articula tal postura:  

Não há dois tipos de coisas, números e expressões numéricas, mas apenas um, as 
expressões numéricas elas próprias. A maioria das linguagens contêm tal sequência, e seja 
qual for tal sequência (de palavras ou termos), servirá os propósitos para os quais temos a 
nossa [sequência], contanto que seja recursiva no sentido relevante. Ao contar, não 
correlacionamos conjuntos com segmentos iniciais dos números como entidades 
extralinguísticas, mas sim com segmentos iniciais da sequência de numerais. A ideia central 
é a de que esta sequência recursiva é uma espécie de fita métrica que usamos para medir 
conjuntos. Questões acerca da referência de numerais devem ser rejeitadas como sendo 
equivocadas, exatamente do mesmo modo como uma questão acerca da referência das 
partes de uma régua seriam encaradas como equivocadas. (Tradução nossa, Benacerraf, 
1965, p. 71)  

 Benacerraf  chama a nossa atenção para o fato de que a única razão pela qual a sequência 59

de “numerais naturais” é a mais frequentemente utilizada para cumprir a função de determinar 

“tamanhos” de conjuntos está relaciona exclusivamente ao fato de que a nossa comunicação torna-

se-ia menos eficaz caso usássemos mais de uma sequência para o propósito em questão. Tanto a 

sequência de Ernie quanto a sequência de Johnny, por exemplo, seriam adequadas para determinar o 

“tamanho” de conjuntos, pois ambas obedecem aos critérios adequados (nomeadamente, são 

progressões recursivas). Por razões pragmáticas, contudo, apenas a sequência dos “numerais 

naturais” (1,2,3…) é por nós encarada como a sequência padrão.  

 Esta versão de formalismo não procura negar, contrariamente às versões tradicionais de 

formalismo, a existência de verdades matemáticas. Na perspectiva defendida por Benacerraf, há 

verdades da aritmética, porém não temos de estar comprometidos com a tese de que expressões 

aritméticas que aparentemente funcionam como termos singulares sejam de fato termos singulares. 

Deste ponto de vista, não é o caso que a única maneira de explicar o significado de numerais como 

“1” e “5” seja encarar tais expressões como termos singulares. Uma explicação formalista deste 

significado poderá ser articulada com base no uso que estas expressões têm. 

 Cf. Benacerraf (1965, p. 72)59
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1.4. O alcance dos argumentos metafísicos de Benacerraf

 As considerações de Benacerraf (1965) sugerem que há pelo menos um bom argumento 

metafísico contra a ideia platonista segundo a qual o subject-matter da aritmética seja objetos 

matemáticos abstratos. Tal argumento parece ter a seguinte estrutura: 

(P.1) Se houvesse uma relação de referência entre a linguagem aritmética e objetos abstratos, então 

seria possível determinar tal referência — isto é, seria possível, para qualquer termo singular da 

linguagem aritmética, determinar qual é o referente deste termo. 

(P.2) A referência de termos singulares da linguagem aritmética (como numerais) não pode, 

contudo, ser determinada. 

Logo, 

(C) Esta suposta relação de referência entre a linguagem aritmética e objetos abstratos não existe. 

 Evidentemente, se aceitarmos (C), estaremos obrigados a abandonar a visão platonista 

acerca da aritmética, pois uma das afirmações centrais desta visão corresponde à tese de que 

numerais funcionam como uma espécie de nomes para objetos abstratos.  

 Uma possível forma de resistir a este argumento consiste em tentar mostrar que (P.1) e (P.2) 

não são suficientes para estabelecer (C). É certamente verdade que não dispomos de qualquer teoria 

que nos permita fixar a referência do numeral “3”, por exemplo. Como Benacerraf (1965, seção II) 

mostra muito bem, não estamos epistemicamente autorizados a afirmar que o referente do numeral  

“3” seja o terceiro membro da sequência de Johnny (a saber [[[ø]]]), assim como não estamos 

epistemicamente autorizados a afirmar que o referente deste numeral seja o terceiro elemento da 

sequência de Ernie (a saber, [ø, [ø], [ø, [ø]]]). Não dispomos de qualquer bom argumento para 

tomar algum destes objetos como o referente do numeral “3”.  

 Todavia, os defensores do platonismo aritmético poderão alegar que o fato de nós, agentes 

cognitivos, não dispormos de algum argumento que nos permita fixar a referência do numeral “3” 

não implica a inexistência de algum possível argumento neste sentido. Mais especificamente, um 

platonista poderá argumentar que a afirmação de Benacerraf segundo a qual “Todos os indícios 

estão disponíveis; se nenhuma decisão com base nisto é possível, então nenhuma decisão será 

sequer possível.” (Benacerraf, 1965, p. 67) é uma afirmação demasiado forte, carecendo, portanto, 

de justificação; como exatamente podemos saber que se nenhuma decisão até agora é justificável, 

então nenhuma jamais o será? Sendo assim, podemos dizer que o argumento benacerrafiniano de 
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(P1) e (P2) para (C) constitui um non sequitur, pois o conteúdo de (P1) e (P2) não é suficiente para 

estabelecer a verdade de (C). Algo mais precisaria ser dito para justificar a tese de que numerais não 

podem ter como referentes objetos matemáticos; dizer apenas que não somos capazes de determinar 

tal referência não basta . 60

   Um defensor da postura benacerrafiniana dirá, entretanto, que esta acusação não livra os 

defensores do platonismo aritmético da tarefa de explicar como podemos manter a tese de que 

numerais são termos singulares se somos, ao mesmo tempo, incapazes de estabelecer a referência 

destes termos singulares. Neste sentido, os defensores do platonismo aritmético estão obrigados a 

articular uma saída (seja ela qual for) para o problema de haver várias reduções da aritmética à 

teoria dos conjuntos, todas funcionando igualmente bem. Este problema é muitas vezes denominado 

como o problema das múltiplas reduções . Philip Kitcher (1978), filósofo reconhecidamente 61

antiplatonista , apresenta uma breve defesa da ideia de que os defensores do platonismo aritmético 62

não têm recursos para dissolver tal problema. 

2. Uma reformulação do desafio metafísico: a proposta de Kitcher

 Em The Plight of the Platonist (1978), Philip Kitcher reformula as objeções metafísicas de 

Benacerraf (1965), procurando mostrar que os defensores do platonismo aritmético estão realmente 

em apuros, visto que não conseguem formular coerentemente uma semântica para a aritmética. O 

platonismo quanto à aritmética, evidentemente, nada mais é do que uma versão menos ampla do 

platonismo matemático. Deste ponto de vista, portanto, asserções aritméticas tais como “0 não é 

nem ímpar nem par” são verdadeiras ou falsas em virtude de certos objetos matemáticos, os 

números naturais, exemplificarem ou não determinadas propriedades matemáticas (como ser 

idêntico a ou ser maior que ou ser ímpar). Tais objetos são abstratos, pois não existem no espaço-

tempo. O objetivo central de Kitcher (1978) é mostrar que as objeções de Benacerraf (1965) 

 O argumento acima reformulado não é, contudo, o único argumento metafísico utilizado por Benacerraf para atacar o 60

platonismo quanto à aritmética. Como vimos, Benacerraf também lança mão do argumento baseado no fato de que 
todas as propriedades numéricas matematicamente importantes são propriedades relacionais-estruturais, as quais 
parecem resultar exclusivamente do pertencimento a um certo tipo de estrutura, nomeadamente, a estrutura dos números 
naturais. Não poderá ser o caso que todas as propriedades genuínas de um objeto sejam propriedades relacionais-
estruturais. Logo, números não são objetos. Este argumento é muito mais promissor e coloca realmente uma dificuldade 
para os defensores de uma semântica platonista. Veremos mais adiante, entretanto, que o estruturalismo ante rem de 
Shapiro (2000) tem recursos para bloquear este argumento. 

 Cf. Balaguer (1998)61

 Kitcher (1978, 1984) defende aquilo a que chamamos nominalismo fisicalista.62
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levantam dificuldades significativas para aqueles que consideram que o seguinte o argumento 

fregiano a favor do platonismo aritmético seja um bom argumento :  63

A. Muitas asserções da aritmética são verdadeiras. 

B. Os numerais presentes em tais asserções funcionam como termos singulares. 

C. Uma asserção contendo termos singulares não pode ser verdadeira a menos que a referência 

destes termos seja não-vazia. 

Logo, 

D. Numerais referem objetos matemáticos, designadamente, números naturais. 

Entretanto, 

E. Não há uma quantidade suficientemente grande de objetos concretos no mundo. 

Assim como, 

F. A verdade das asserções da aritmética não parecem depender do destino de quaisquer objetos 

concretos. 

Logo, 

G. Números naturais têm de ser objetos abstratos. 

 Do ponto de vista de Kitcher (1978, p. 119), são três as alternativas para que um 

antiplatonista possa rejeitar este argumento: (a) rejeitar a ideia de que há asserções aritméticas 

verdadeiras, (b) rejeitar a conexão entre verdade e referência (a qual é central para a teoria tarskiana 

da verdade) ou (c) rejeitar a tese fregiana de que numerais são termos singulares. Rejeitar (a) é 

inviável, pois a existência de verdades matemáticas parece ser aquilo que explica a enorme 

aplicabilidade e utilidade que a matemática tem — neste caso, a aritmética especificamente. Por 

outro lado, a rejeição da conexão entre verdade e referência também não parece constituir uma via 

promissora, dado que uma frase não poderá ser verdadeira se os termos singulares que nela ocorrem 

não tiverem referência.  

 Assim, a única alternativa viável para que possamos rejeitar o argumento fregiano acima 

mencionado consiste em atacar a ideia de que numerais possam funcionar como termos singulares. 

Esta é precisamente a estratégia adotada por Benacerraf (1965): numerais não podem funcionar nem 

 Kitcher (1978) não afirma que este seja um argumento fregiano a favor do platonismo aritmético. No entanto, tal 63

afirmação parece estar correta, por duas razões. Em primeiro lugar, Frege parece baseia-se no modo como a linguagem 
funciona para argumentar a favor de uma semântica platonista para a aritmética: “Quando falamos de “o número um”, 
indicamos, por meio do artigo definido, um objeto único e definido de estudo científico” (Frege, 1884, p. 49). Em 
segundo lugar, Frege (1884, §23) apresenta uma série de objeções à tese (defendida por Mill (1843)) de que objetos 
concretos possam ser usados para explicar o significado de afirmações aritméticas. 
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como nomes de conjuntos — dado que não podemos determinar se o numeral “3”, por exemplo, 

refere o conjunto [[[ø]]] ou o conjunto [ø, [ø], [ø, [ø]]] —, nem como nomes de quaisquer outros 

objetos — dado que números não são de todo em todo objetos, considerando que todas as 

propriedades numéricas genuínas são propriedades relacionais-estruturais. Assim, os argumentos 

benacerrafinianos contra a semântica platonista aplicam-se tanto às explicações platonistas-

reducionistas da aritmética (independentemente de ser uma redução logicista), como às explicações 

não-reducionistas da aritmética.  

 A proposta de Kitcher (1978) está em harmonia com as objeções metafísicas 

benacerrafinianas contra a semântica platonista, na medida em que tal proposta esforça-se por 

mostrar que nem as tentativas de reduzir as verdades da aritmética a outros tipos de verdades 

(verdades acerca de conjuntos, por exemplo), nem as tentativas de explicar a natureza das verdades 

aritméticas adotando a ideia de que tais verdades são acerca de objetos matemáticos sui generis 

funcionam. Kitcher começa por considerar o seguinte conjunto de proposições: 

(1) Numerais são termos singulares que referem objetos abstratos. 
(2) Se os numerais referem objetos, então há objetos particulares que são os referentes 

destes numerais. 
(3) Não há quaisquer conjuntos particulares que sejam os referentes dos numerais. 
(4) Não há quaisquer objetos abstratos que não sejam conjuntos. (Tradução nossa, Kitcher, 

1978, p. 120) 

 Visto que tais afirmações são conjuntamente inconsistentes, estamos obrigados a negar pelo 

menos uma delas. A negação de (3) não parece ser uma alternativa razoável. Como as considerações 

de Benacerraf (1965) mostram, a aritmética é redutível à teoria dos conjuntos. Kitcher (1978, p. 

120) chama a atenção para o fato de que qualquer teoria dos conjuntos comumente aceita, como a 

teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel, permite-nos gerar asserções parecidas aos postulados de 

Peano através de certos princípios. Ademais, como o próprio Benacerraf (1965, p. 49) mostra, os 

axiomas de Peano, do ponto de vista de um militante do logicismo, não são apenas axiomas, mas 

sim teoremas. Assim, a existência daquilo a que Kitcher denomina aritméticas alternativas (ersatz 

arithmetics) — que nada mais são do que arranjos de teoria dos conjuntos (como os sistemas em 

que Ernie e Johnny foram educados e as respectivas sequências que cada um deles associa à 

sequência dos números naturais ) que desempenham exatamente os mesmos papéis da nossa 

aritmética construída com base em numerais —, acoplada aos argumentos benacerrafinianos a favor 

da tese de que não há bons argumentos que nos permitam estabelecer quais conjuntos são realmente 

os números naturais, indica que nenhuns conjuntos particulares poderão ser identificados com 

conjuntos. Logo, a impossibilidade de negarmos (3) está justificada. 
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 Em termos gerais, a estratégia de um defensor da visão antiplatonista da aritmética 

consistirá em tentar mostrar que, de todas as afirmações contida em (1)-(4), a única que é realmente 

passível de ser rejeitada é a afirmação contida em (1). Contudo, (1) é precisamente uma das 

premissas centrais do argumento fregiano a favor do platonismo matemático. Se assim for, 

estaremos obrigados a recusar o platonismo aritmético.  

 Dada a negação de (3) não ser possível, o próximo passo de um antiplatonista consistirá, 

portanto, em tentar mostrar por que a negação de (2) também não é plausível. Embora (2) pareça 

conter uma asserção intuitivamente verdadeira acerca da semântica dos termos singulares — visto 

que parece descrever adequadamente o modo como um termo singular realmente funciona: refere 

um e apenas um objeto —, uma possível estratégia para rejeitar (2) seria adotar a tese da 

relatividade da referência proposta por Quine (1969). Se a referência de um termo singular nunca é 

absoluta — sendo sempre relativa a um manual de tradução (como aparentemente esta tese 

assevera) —, então a afirmação contida em (2) não expressa algo verdadeiro acerca da referência de 

termos singulares. Deste ponto de vista, não faz sentido perguntar simpliciter qual é a referência de 

um termo singular. A tese de Quine da relatividade da referência é, no entanto, bastante controversa. 

Kitcher (1978, p. 121) menciona o objeção de Hartry Field (1974) segundo a qual a noção de 

referência relativa não pode ser dissociada de uma confusão entre uso e menção, a menos que 

adotemos uma noção não-relativizada de referência (o que para Quine é de todo em todo 

inaceitável, visto que toda a referência é não-absoluta ). Não parece haver boas razões, portanto, 64

para negarmos (2). 

 Talvez a negação de (4) seja mais plausível, isto é, talvez a hipótese segundo a qual números 

são objetos abstratos que não são conjuntos seja mais facilmente defensável para um proponente do 

platonismo aritmético. Steiner (1975), por exemplo, adota este tipo de alternativa para responder ao 

problema benacerrafiniano das múltiplas reduções. Deste ponto de vista, números são objetos 

abstratos sui generis, irredutíveis a conjuntos; qualquer aritmética alternativa não será, portanto, 

genuína.  

 Contra tal postura, podemos argumentar que aceitar a existência de objetos abstratos que 

não são conjuntos não é ontologicamente econômico; se números podem ser reduzidos a conjuntos, 

 Loux e Solomon (1974, nota 11) ressaltam que Quine (1969, pp. 48-50) considera que conceitos referenciais têm o 64

mesmo estatuto que os conceitos espaciais de posição e velocidade, cuja aplicação é sempre dada em termos de um 
referencial. Loux e Solomon (1974, seção 3) também formulam uma série de dificuldades à tese quiniana da 
relatividade (ou inescrutabilidade) da referência dentro de contextos intralinguísticos. Tais objeções baseiam-se 
sobretudo na ideia de que visto não ser óbvio que a comunicação intralinguística envolva algum tipo de tradução — e 
visto que a tese da inescrutabilidade da referência dentro de contextos intralinguísticos depende da tese da 
indeterminação da tradução —, não é óbvio que a proposta de Quine seja plausível.
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então  é possível explicar o conceito de número recorrendo apenas a um tipo de entidade ao invés de 

dois. E se podemos fazê-lo, devemos fazê-lo, se não quisermos violar o princípio de economia 

ontológica. A ideia de Steiner (1975, p. 75), contudo, é que a redução da aritmética à teoria dos 

conjuntos é falsa economia, visto que a teoria dos conjuntos tem um grau menor de certeza. Do seu 

ponto de vista, portanto, o benefício ontológico não é comparável à perda epistêmica acarretada por 

tal redução.  

 Kitcher (1978, p. 122) discorda, entretanto, da ideia de que o cenário epistêmico das 

reduções da aritmética a teoria dos conjuntos — isto é, o cenário epistêmico associado a cada 

aritmética alternativa —  implique qualquer perda de certeza. Ao reduzir a noção de número natural 

à noção de conjunto, não estamos comprometidos com a tese de que a derivação das verdades da 

aritmética a partir de axiomas de teoria dos conjuntos é aquilo que nos oferece a rota epistêmica 

para justificarmos as nossas crenças em proposições simples da aritmética (como 2 + 2 = 4 ou 0 não 

é o sucessor de qualquer número natural). É perfeitamente possível manter a ideia de que muitas 

verdades da aritmética — como os postulados de Peano — são auto-evidentes, sendo a apreensão 

que delas temos a fonte de evidência que nos permite justificá-las. Nenhuma redução da aritmética 

à teoria dos conjuntos destrói as evidências que de antemão temos para acreditar na verdade de uma 

asserção simples da aritmética. Não haverá, portanto, evidências menos fortes para as verdades 

aritméticas — evidências as quais delegariam à aritmética um grau menor de certeza. 

 Deste modo, a aritmética permanece epistemicamente intacta. A tese de Steiner (1975) 

segundo a qual reduzir a aritmética à teoria dos conjuntos implica ganho ontológico à custa de 

perda epistêmica é, portanto, falsa. Se a redução da aritmética à teoria dos conjuntos for uma 

redução bem-sucedida, então todos os axiomas de Peano poderão ser provados, deixando de ser, 

portanto, apenas axiomas. Tais provas não substituem, entretanto, a justificação intuitiva que temos 

para acreditar nestes axiomas , tal como a demonstração de uma lei da natureza não substitui outros 

indícios, oriundos talvez de experimentos mais diretos, que possa haver a favor desta lei.  

 Apesar de concordar com a ideia de que as demonstrações dos axiomas de Peano via teorias 

dos conjuntos não lhes retire certeza  (tal como não lhes adiciona mais certeza), sendo compatíveis 

com o caráter auto-evidente destes axiomas, Kitcher (1978, p. 123) sugere que tais demonstrações  

possuem um certo poder explicativo, dado que nos mostram o porquê da verdade de tais axiomas. 

Assim, além de ter valor ontológico, a redução da aritmética à teoria dos conjuntos também tem 

valor explicativo, o que poderá ser considerado como uma vantagem relativamente à alternativa de 

aceitar que a aritmética é acerca de objetos sui generis. Esta é a razão pela qual a negação da tese de 
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que há objetos aritméticos abstratos distintos de conjuntos — isto é, a negação de (4) — não parece 

razoável.  

 Kitcher (1978, p. 123) reconhece, obviamente, que a redução da aritmética à teoria dos 

conjuntos ocasiona o problema epistêmico de estabelecer algum critério que nos permita identificar 

uma dada aritmética alternativa como a genuína aritmética ao invés de outra. Por outro lado, se 

insistirmos na ideia de que a aritmética não é redutível à teoria dos conjuntos, encarando, deste 

modo, números como objetos abstratos sui generis, ficaremos, de igual modo, com o problema 

epistêmico de explicar por que razão há tantas aritméticas alternativas, isto é, por que razão é 

possível formular tantas aritméticas que podem perfeitamente funcionar como aritméticas 

substitutas para a nossa aritmética comum, tomada como padrão. Assim, de um modo ou de outro, a 

redutibilidade da aritmética à teoria dos conjuntos parece colocar sérias dificuldades para a 

semântica platonista segundo a qual numerais são termos singulares que referem objetos 

matemáticos abstratos . 65

 Qualquer proponente de uma semântica platonista para a aritmética estará obrigado, 

portanto, a fornecer uma explicação de como exatamente funciona a referência dos supostos termos 

singulares da linguagem aritmética: como poderá o numeral “3”, por exemplo, referir um e apenas 

um objeto? Se os defensores do platonismo matemático não conseguem determinar a referência 

deste termo singular — e parece haver boas razões para acreditar que não conseguem de fato, visto 

que a escolha de qualquer um dos candidatos (relativamente a cada sequência de conjuntos de cada 

aritmética alternativa) parece ser arbitrária e, por outro lado, afirmar que “3” tem mais de um 

referente apelando a alguma forma de referência parcial não é semanticamente legítimo —, então 

parece não haver referência de todo em todo.  

 Assim, o objetivo central de Kitcher (1978) parece ser o de tentar mostrar que os 

proponentes do platonismo aritmético não conseguem formular uma resposta satisfatória ao 

problema benacerrafiniano das múltiplas reduções. A inconsistência existente entre as afirmações 

 Uma solução aparentemente promissora para este problema — isto é, uma solução que acomode simultaneamente a 65

existência de várias aritméticas alternativas e o fato de não haver qualquer privilégio metafísico relativamente a 
qualquer uma delas — consiste em estabelecer algum mecanismo que nos permita relacionar a nossa aritmética com 
cada uma das aritméticas alternativas. Tal mecanismo poderá ser estabelecido através de uma explicação de como 
funciona a referência parcial de termos singulares. Kitcher (1978, seção II) esboça o modo como White (1974) e Field 
(1974) (ambos baseando-se no trabalho desenvolvido por Dedekind (1901)) desenvolvem esta estratégia. A ideia central 
consiste em afirmar que a sequência dos numerais naturais refere parcialmente cada uma das sequências de conjuntos 
que estão ordenadas sob a relação de sucessão e que formam progressões recursivas com um único primeiro membro. 
Deste ponto de vista, portanto, a sequência dos numerais “0”, “1”, “2”, (…) refere parcialmente ambas as sequências 
[ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, [ø]]], (…) e [ø], [[ø]], [[[ø]]], (…). Segundo Kitcher (1978, seção II), entretanto, nenhuma destas 
abordagens é promissora, seja porque apoia-se numa teoria semântica que não nos permite construir, na linguagem 
objeto, derivações da aritmética dentro da teoria dos conjuntos (esta objeção é direcionada à abordagem de Field 
(1974), especificamente), seja por fazer uso de ênuplas ordenadas (o que daria origem novamente ao problema das 
múltiplas reduções). 
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(1)-(4) surge precisamente em função deste problema, e os defensores desta visão não têm recursos 

para mostrar que alguma destas afirmações, que não aquela contida em (1), poderá ser negada, pois 

a negação de (3) negligencia a existência de várias aritméticas alternativas, a negação de (4) viola o 

princípio de economia ontológica e a negação de (2) não parece ser semanticamente legítima. Sendo 

assim, o platonismo aritmético não tem defesa.   

 Kitcher (1978, seção III) considera, entretanto, uma possível resposta que os defensores do 

platonismo aritmético poderiam fornecer em resposta a este conjunto de dificuldades. Tal resposta  

consiste em recorrer a outro argumento (que não o argumento fregiano) a favor desta visão, qual 

seja, o argumento da indispensabilidade. Diriam, assim, que o platonismo matemático é a única 

alternativa teórica que fornece uma teoria da verdade aritmética e que os percalços levantados pelo  

problema das múltiplas reduções são comparativamente muito menos significativos em relação às 

mutilações que as várias formas de nominalismo e construtivismo infligem na matemática. 

Supostamente, a razão pela qual não podemos abdicar da ideia de que há verdades aritméticas é que 

de outro modo não seríamos capazes de explicar a imensa aplicabilidade que a matemática tem nas 

ciências empíricas.  

 A réplica de Kitcher a esta objeção consiste em dizer que não é de todo em todo claro que o 

platonismo matemático tenha realmente recursos para explicar tal fenômeno; postular um reino de 

objetos abstratos, cujas propriedades e relações são descritas por asserções da aritmética, não parece 

ser suficiente para explicar a relevância que a existência destas entidades têm para o nosso 

conhecimento da realidade espaciotemporal, ainda que tais asserções sejam indispensáveis à 

formulação de muitas das nossas melhores teorias científicas. Na seguinte passagem, Kitcher 

expressa muito claramente esta ideia: 

Por que tais objetos abstratos deveriam ser tão importante para nós? Por que é o caso que 
ao estudá-los melhoramos a nossa capacidade para descrever e explicar o comportamento 
de objetos mais familiares? Por que premissas acerca de objetos abstratos desempenham 
um papel tão importante nos nossos raciocínios acerca de coisas físicas? Tais questões 
revelam as nossas principais razões para encarar a aritmética como verdadeira. O 
platonismo fornece-nos aparentemente uma explicação do conceito de verdade matemática 
— será o caso, porém, que esta explicação esteja em harmonia com tais razões? (Tradução 
nossa, Kitcher, 1978, p. 130) 
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 Deste ponto de vista, os defensores do platonismo aritmético estão obrigados a fornecer uma 

explicação de como é possível que asserções acerca de objetos abstratos possam contribuir para a 

explicação de fenômenos físicos, os quais parecem envolver apenas entidades espaciotemporais . 66

 Uma possível estratégia para superar tal dificuldade consiste em adotar, como o próprio 

Kitcher (1978, p. 131) sugere, a proposta estruturalista segundo a qual a matemática é acerca das 

estruturas mais gerais da realidade. Em princípio, o estruturalismo quanto à aritmética tem mais 

recursos, comparativamente ao platonismo aritmético de objetos, para explicar como é possível que 

uma ontologia platonista possa entrar em explicações e descrições de fenômenos da natureza. Dado 

que na perspectiva estruturalista as afirmações da aritmética são encaradas como descrevendo 

estruturas numéricas abstratas que têm várias instâncias no mundo físico, esta relação de 

instanciação é aquilo que nos permite responder à pergunta de como é possível que entidades 

matemáticas abstratas possam servir para explicar fenômenos envolvendo apenas entidades 

concretas; nas palavras de Kitcher “O estudo de objetos abstratos revela as propriedades estruturais 

das coisas comuns” (Kitcher, 1978, p. 131) .  67

 Entretanto, os defensores do estruturalismo quanto à aritmética não estão mais livre do 

problema das múltiplas reduções do que estão os defensores do platonismo de objetos. Um 

estruturalista quanto à aritmética enfrentará o problema de explicar a existência de várias instâncias 

abstratas destas estruturas — como as sequências de conjuntos das reduções de Zermelo e von 

Neumann. Do ponto de vista de Kitcher (1978, p. 131), os defensores do platonismo de estruturas 

têm novamente apenas duas opções para resolver este problema, e nenhuma delas é particularmente 

atraente: ou adotam alguma forma de referência parcial (afirmando, portanto, que a sequência dos 

numerais naturais refere parcialmente tanto a sequência de conjuntos de Zermelo como a sequência 

de conjuntos de von Neumann), como propõe Field (1974) e White (1974), ou afirmam que a 

estrutura abstrata dos números naturais é uma estrutura sui generis. A possibilidade de desenvolver 

uma teoria da referência parcial para termos singulares matemáticos é, no entanto, bastante 

controversa  e, por outro lado, a estratégia de conceber as entidades matemáticas como entidades 68

sui generis viola o princípio de economia ontológica. Deste modo, a estratégia de adotar um 

 Evidentemente, a ideia de que os fenômenos da natureza (sejam fenômenos físicos, químicos, biológicos ou de 66

qualquer outra natureza empírica) envolvem apenas entidades concretas espaciotemporais é bastante controversa, visto 
que o tempo está envolvido na maior parte destes fenômenos e a questão de saber se o tempo é uma entidade abstrata ou 
não também é uma questão bastante disputada. 

 Repare que ao afirmar que o fato de estruturas aritméticas abstratas terem instâncias no mundo concreto não tem de 67

ser encarado como aquilo que explica a existência destas instâncias. Tudo o que um proponente da ideia de que o 
estruturalismo quanto à aritmética tem recursos para acomodar a aplicabilidade da aritmética precisa afirmar é que as 
estruturas aritméticas são informativas acerca da estrutura que certos objetos concretos formam.

 Veja-se Kitcher (1978, seção II)68
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platonismo de estruturas ao invés de um platonismo de objetos não nos livra do problema das 

múltiplas reduções, muito embora permita-nos acomodar mais facilmente a aplicabilidade que a 

aritmética tem no mundo concreto.  

 Assim, do ponto de vista de Kitcher (1978, p. 131), o platonista aritmético está em apuros 

precisamente por estar obrigado ou a negar princípios de economia ontológica e unificação 

explicativa, ao negar que entidades matemáticas sejam redutíveis a entidades mais familiares e 

previamente conhecidas (notoriamente, conjuntos), ou a escolher arbitrariamente alguma redução 

da aritmética a teoria dos conjuntos.  

 Kitcher parece opor-se à ideia de que explicações estruturalistas da matemática possam ser 

levadas adiante. A primeira objeção contra o estruturalismo — em especial o estruturalismo de 

Resnik (1975) — consiste em dizer que, dado não haver critérios de identidade para padrões (ou 

qualquer outro tipo de entidades que funcionem como universais), parece não haver, de igual modo, 

critérios de identidade para estruturas (que são consideradas como entidades abstratas). Em segundo 

lugar, qualquer defensor do estruturalismo matemático terá de mostrar como é possível haver 

alguma estrutura matemática que realmente seja um padrão e não apenas uma instância de um 

padrão .  69

2.1. A abordagem fisicalista-estruturalista de Kitcher

 Kitcher (1978, seção III) propõe uma explicação para a existência de verdades da aritmética, 

assim como para a enorme aplicabilidade destas verdades, também em termos de estruturas. Do seu 

ponto de vista, entretanto, não estamos obrigados a encarar estruturas matemáticas de uma forma 

platonista, isto é, não estamos obrigados a postular estruturas matemáticas como entidades 

abstratas. “A aritmética pode ser considerada como a ciência das operações ideais” (Kitcher, 1978, 

p. 132). Aquilo que explica a utilidade e aplicabilidade da matemática é o fato de as operações 

envolvendo objetos comuns aproximarem-se destas operações ideais. 

 Será possível reescrever as asserções da aritmética sem recorrer a entidades abstratas? 

Kitcher propõe uma alternativa à interpretação standard da aritmética. O problema benacerrafiniano 

de haver alguma sequência de conjuntos com a qual a sequência dos números naturais possa ser 

 A objeção de Kitcher (1978, nota 2) segundo a qual não é óbvio que possamos especificar condições de identidade 69

para estruturas não nos parece uma objeção promissora dado tratar-se de uma objeção bastante geral, a qual se aplica a 
qualquer forma de universalismo e, por conseguinte, aplica-se também ao estruturalismo matemático. A segunda 
objeção, segundo a qual os defensores do platonismo de estruturas não conseguem realmente manter a tese de que a 
estrutura abstrata dos números naturais seja uma espécie de universal comum a todas as sequências de objetos que 
exibem determinada estrutura, poderá ser dissolvida, como veremos na próxima seção, pelo estruturalismo matemático 
de Shapiro (2000).
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identificada poderá ser dissolvido se conseguirmos fornecer paráfrases de asserções aritméticas, 

paráfrases as quais estejam livres de compromisso ontológico com entidades abstratas. 

 Se tomarmos as noções de coleção unitária, uma coleção sendo a sucessora de outra e 

coleções equivalentes como noções primitivas, conseguimos parafrasear a aritmética de primeira 

ordem abdicando, em princípio, do compromisso com entidades abstratas. A noção de coleção 

unitária corresponde à noção intuitiva de fazer um, a noção de uma coleção sendo a sucessora de 

outra corresponde à noção intuitiva de adicionar um e a noção de coleções equivalentes pode ser 

explicada em termos dos objetos coletados: duas coleções são equivalentes se os objetos coletados 

podem ser equivalentemente correlacionados. O segundo axioma de Peano, segundo o qual cada 

número natural tem um sucessor imediato, pode ser reescrito do seguinte modo: cada coleção tem 

outra coleção imediatamente sucessora.  

 Kitcher reconhece que esta estratégia parece envolver pressupostos de existência falsos: a 

paráfrase, anteriormente sugerida, do segundo axioma de Peano é literalmente falsa, posto não 

haver um número infinito de objetos no universo para que possam formar uma coleção. Deste 

modo, a objeção mais óbvia a este tipo de abordagem da aritmética, a qual poderá ser também 

identificada como uma forma de fisicalismo, consiste em chamar a atenção para o fato de que o 

mundo físico não parece incorporar tudo aquilo que é necessário para explicar a existência de 

verdades da aritmética, nomeadamente, não parece comportar os aspectos relacionados ao infinito, 

os quais constituem parte fundamental desta disciplina.  

 A réplica de Kitcher a esta objeção, no entanto, consiste em dizer que este aspecto da 

aritmética não é de todo em todo corrosivo para a sua proposta alternativa. As verdades da 

aritmética podem não ser verdades acerca do mundo físico atual, isto é, podem não ser verdades 

acerca de coleções físicas atuais. Há, no entanto, mundos possíveis nos quais todas as verdades da 

aritmética são verdades acerca das nossas coleções físicas. Do ponto de vista de Kitcher (1978, p. 

133), o mundo atual é uma aproximação destes mundos possíveis ideais. As asserções da nossa 

aritmética são acerca das operações que fazemos com coleções físicas; tais asserções são, contudo, 

apenas aproximadamente verdadeiras, isto é, há um mundo possível próximo do mundo atual no 

qual tais asserções são inteiramente verdadeiras acerca das operações que fazemos com coleções 

físicas.  

 Esta abordagem proposta por Kitcher não parece profícua por duas razões. Em primeiro 

lugar, a afirmação segundo a qual as asserções amplamente aceitas como verdadeiras da aritmética 

são na verdade apenas aproximadamente verdadeiras é bastante controversa e obscura. Teríamos de 

explicar mais detalhadamente a ideia de que uma asserção possa ser aproximadamente verdadeira. 
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Em segundo lugar, explicar a natureza das verdades da aritmética invocando a noção de coleções de 

objetos físicos não é inequivocamente uma abordagem livre de compromissos ontológicos com 

entidades abstratas.  

 Do ponto de vista de Kitcher, tal cenário explicativo torna-se mais plausível ao 

reconsiderarmos a ideia de que a única motivação para aceitar a existência de verdades da 

aritmética é a enorme aplicabilidade e utilidade desta disciplina. Nesta perspectiva, a razão pela 

qual muitas asserções da aritmética são amplamente utilizáveis nas ciências empíricas e também no 

cotidiano é que as operações com objetos físicos por nós realizadas satisfazem aproximadamente as 

restrições impostas pelos axiomas da aritmética sobre operações aritméticas, analogamente à razão 

pela qual a geometria euclidiana tem enorme aplicação devido ao fato de as propriedades de figuras 

geométricas satisfazerem aproximadamente as restrições impostas pelos axiomas de Euclides. A 

resposta de Kitcher à objeção de que invocar noções como a de verdade aproximada não constitui 

uma estratégia promissora será dizer que tal alternativa cumpre a tarefa exigida por uma explicação 

adequada da natureza das verdades aritméticas, a saber, explicar por que razão há verdades da 

aritmética. 

 Kitcher (1978, p. 133) afirma que se tomarmos as noções de coletar e correlacionar como 

primitivas — juntamente à noção de agir (de uma operação) em objetos físicos —, poderemos 

construir uma versão de teoria dos conjuntos da qual a aritmética por ele proposta resulte. A ideia de 

coleções de coleções substituirá, nesta proposta, a hierarquia de conjuntos. A alternativa proposta 

por Kitcher não é uma forma de construtivismo. Do ponto de vista de um defensor do 

construtivismo matemático, sabemos a priori quais são as construções que podemos realizar. Do 

ponto de vista de Kitcher, contudo, sabemos a posteriori, olhando para a matemática clássica, quais 

operações sobre coleções são realmente possíveis.  

 De uma forma geral, a estratégia de Kitcher para dissolver o problema benacerrafiniano das  

múltiplas reduções consistirá, portanto, em fornecer uma alternativa à semântica que os defensores 

do platonismo atribuem à aritmética. Se aceitarmos a semântica platonista, isto é, se admitirmos que 

as asserções da aritmética contêm termos singulares que referem objetos abstratos, então estaremos 

(segundo a argumentação de Kitcher) obrigados, por princípios de economia e unificação 

explicativa, a reduzir números a conjuntos, visto que conjuntos também são entidades platônicas.  

 De igual modo e pelas mesmas razões de economia ontológica e unificação explicativa, 

estaremos obrigados a identificar funções com conjuntos, caso sejamos adeptos do platonismo 
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matemático . Não estamos obrigados, no entanto, na perspectiva fisicalista proposta por Kitcher, a 70

aceitar tal identificação. Reduzir funções a conjuntos será, na verdade, ontologicamente 

equivocado, visto que correlacionar e coletar correspondem a operações físicas diferentes. 

 Há, portanto, dois tipos de operações matemáticas ideias, a saber, as operações de 

correlacionar e coletar. Do ponto de vista de Kitcher, aceitar a existência destes dois tipos distintos 

de operações não violaria o princípio de economia ontológica, pois trata-se de operações que 

fisicamente são distintas. Neste sentido, a matemática apenas reflete o modo como a realidade física 

funciona. A ontologia de uma explicação fisicalista da aritmética não postula, deste modo, mais 

entidades do que aquelas com as quais estamos de antemão comprometidos.  

 Nesta perspectiva, a aritmética deverá ser concebida — tal como a geometria — como um 

sistema geral que aplicamos para explicar a nossa experiência. Dizer que as asserções da geometria 

são aproximadamente verdadeiras equivale a dizer que tais asserções permitem-nos explicar e 

descrever as formas de objetos físicos. Analogamente, ao afirmar que as asserções da aritmética são 

aproximadamente verdadeiras, estamos afirmando que tais asserções permitem-nos explicar e 

descrever as manipulações que fazemos com objetos físicos contáveis. Uma vez mais, recorremos à 

aplicabilidade da matemática, que parece ser, do ponto de vista de Kitcher, a única motivação que 

podemos ter para acreditar na existência de verdades matemáticas. Assim, tal como aceitar a tese de 

que as asserções da geometria são aproximadamente verdadeiras não implica aceitar a existência de 

figuras geométricas ideais, aceitar a tese de que as asserções de teoria dos conjuntos e da aritmética 

são aproximadamente verdadeiras não implica aceitar a existência de entidades matemáticas 

platônicas. 

 Embora não haja objeções mortais ao tipo de proposta desenvolvida por Kitcher, tal 

abordagem não nos parece muito promissora. Em The Foundations of Arithmetic, Frege (1884, 

§9,§23) levanta uma série de objeções a uma proposta parecida à proposta de Kitcher, a saber, a 

abordagem fisicalista de Mill (1843). Tal abordagem consiste em rejeitar a ideia de que afirmações 

simples das aritmética sejam realmente acerca de números; os defensores desta ideia procuram 

mostrar, tal como Kitcher, que a semântica platonista é enganadora, mais especificamente, que as 

afirmações da aritmética não devem ser lidas literalmente. Como Mill afirma, “Todos os números 

têm de ser números de algo. Não há coisas tais como números em abstrato. Dez deve significar dez 

corpos, ou dez ruídos, ou dez batimentos de um pulso.” (Mill,1843, pp. 243-244).  

 Kitcher (1978, p. 134) argumenta neste sentido.70
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 No entanto, tentar rejeitar este tipo de abordagem recorrendo à tese de que as verdades da 

aritmética são verdades necessárias — mais especificamente, são verdades que independem do 

modo como a realidade física é — não parece ser uma objeção mortal. Talvez as objeções mais 

promissoras à proposta de Kitcher, assim como à proposta de Mill, consista em dizer que tal 

abordagem viola o modo como a linguagem matemática funciona; ao aceitarmos que as verdades da 

aritmética são acerca não de objetos abstratos platônicos, mas sim de objetos físicos contáveis, 

estamos mudando o significado da maior parte das afirmações da nossa aritmética, o que não parece 

ser matematicamente aceitável. De modo geral, a estratégia de tentar escapar de uma ontologia 

platonista por meio de uma reinterpretação da linguagem matemática pura não nos parece uma 

estratégia plausível.  

 Kitcher pensa ter mostrado, em The Plight of the Platonist (1978), que o desafio metafísico 

colocado por Benacerraf (1965) realmente coloca os defensores do platonismo aritmético em 

apuros, não lhes restando outra alternativa senão abandonar uma das afirmações centrais à própria 

defesa do platonismo aritmético, qual seja, a afirmação de que numerais são termos singulares cujos 

referentes são objetos matemáticos abstratos. Haverá, portanto, alguma saída para os defensores da 

visão platonista da aritmética? Na próxima seção veremos como os defensores do estruturalismo 

matemático articulam uma resposta ao problema benacerrafiniano das múltiplas reduções. 

3. Estruturalismo ante rem e estruturalismo in re

 De forma geral, o propósito de Benacerraf em What Numbers Could Not Be (1965) parece 

ser o de mostrar a plausibilidade das seguintes três ideias:  

(a) Números não podem ser conjuntos (dado que não há qualquer critério para que possamos 

escolher, dentre duas reduções igualmente adequadas, quais conjuntos os números realmente 

são). 

(b) Números não podem ser objetos (dado que todas as propriedades numéricas relevantes para a 

construção de modelos adequados para a aritmética são propriedades relacionais-estruturais). 

(c) A teoria dos números consiste fundamentalmente na elaboração de uma estrutura matemática, a 

saber, a estrutura dos números naturais. 

 Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a afirmação contida em (c) não nos 

compromete com a existência de entidades abstratas, se adotarmos uma forma nominalizada de 
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estruturalismo. De forma geral, o estruturalismo quanto à matemática consiste na tese de que o 

subject-matter de todas as subáreas da matemática são estruturas. Uma estrutura poderá ser 

entendida como um conjunto de posições bem-ordenadas sob certas relações. Uma equipe de 

voleibol, por exemplo, poderá ser encarada como um sistema organizado segundo determinada 

forma, na qual cada jogador preenche determinada posição, a qual está bem-ordenada com todas as 

outras posições sob certas regras. Esta forma corresponde à estrutura da equipe de voleibol.  

 Nesta perspectiva, é defensável, portanto, que as nossas teorias matemáticas (incluindo não 

apenas a aritmética, mas todas as outras áreas, como álgebra e geometria, por exemplo) sejam 

acerca destas estruturas, mais especificamente, a matemática consiste em provar teoremas acerca de 

tais estruturas. Estas estruturas matemáticas podem ser exemplificadas por conjuntos de objetos 

concretos (que podem ser entendidos como sistemas). É defensável, por exemplo, que qualquer 

sequência infinita de objetos poderá ser encarada como uma estrutura do tipo da estrutura dos 

números naturais, caso a relação de sucessão obtenha-se nesta sequência e caso tal sequência tenha 

univocamente um primeiro membro.  

 Entretanto, a natureza de uma estrutura matemática tanto poderá ser entendida de um ponto 

de vista platonista, como um de um ponto de vista antiplatonista, conforme aceitamos ou rejeitamos 

a ideia de que estruturas matemáticas sejam universais que existem independentemente de possíveis 

instâncias que possam ter no mundo concreto. Os defensores daquilo a que podemos chamar 

estruturalismo in re rejeitam tal ideia. Deste ponto de vista, não precisamos postular a existência de 

estruturas matemáticas abstratas que podem ser exemplificadas por sistemas de objetos concretos, 

existindo, no entanto, independentemente destes sistemas. O nosso compromisso ontológico está 

restrito, nesta perspectiva, a estruturas do tipo das estruturas matemáticas. Assim, relativamente à 

estrutura dos números naturais, por exemplo, tudo o que há são sistemas de objetos que 

exemplificam a estrutura dos números naturais. Tais sistemas consistem em sequências infinitas de 

objetos (com um único primeiro membro) em que a relação R (de sucessão) existente entre os 

membros dessa sequência seja recursiva. As sequências de Ernie e Johnny (“[ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, 

[ø]]], …” para Ernie e “[ø], [[ø]], [[[ø]]], …” para Johnny) são, portanto, sistemas deste tipo. Este 

parece ser o estruturalismo endossado por Benacerraf  (1965).  

 Por outro lado, se aceitarmos a tese de que estruturas matemáticas são entidades abstratas 

que têm as suas respectivas instâncias no mundo concreto (e por vezes também no mundo abstrato, 

como no caso das sequências de Ernie e Johnny que devem ser encaradas como sequências de 

objetos abstratos), podemos defender uma forma de platonismo matemático quanto a estruturas. A 
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este tipo de platonismo matemático chamamos estruturalismo matemático ante rem (ou platonismo 

de estruturas). Os principais defensores desta alternativa são Shapiro (2000) e Resnik (1997).  

 Nesta perspectiva, números são posições em estruturas matemáticas abstratas. O número 2, 

por exemplo, nada mais é do que a segunda posição na estrutura abstrata dos números naturais, tal 

como o número 3 nada mais é do que a posição que sucede a segunda posição nessa estrutura. Dado 

que todas as propriedades numéricas são propriedades relacionais-estruturais — isto é, são 

propriedades que cada número individual não poderia ter não fosse pela existência de todos os 

outros números que ocupam as suas respectivas posições na estrutura dos números naturais —, o 

estruturalismo quanto à aritmética parece ter uma boa motivação. Deste ponto de vista, a estrutura 

dos números naturais é encarada não apenas como existindo independentemente de quaisquer 

sistemas que a exemplifiquem, mas também como existindo previamente aos próprios números 

naturais . 71

 O modo como os defensores desta forma de platonismo respondem às dificuldades 

levantadas por Benacerraf — segundo as quais se não podemos determinar quais objetos os 

números realmente são, então temos a obrigação epistêmica de suspender o juízo quanto à verdade 

da tese de que há objetos matemáticos —  consiste em afirmar que se aceitarmos que a noção de 

objeto utilizada em matemática seja contextual, conseguimos manter a alegação platonista de que 

números são objetos. 

 Como vimos, o próprio Benacerraf (1965, pp. 63-67) defende a ideia segundo a qual aquilo 

que conta como objeto é sempre dependente do contexto. Do seu ponto de vista, frases de 

identidade compostas por expressões inequivocamente aritméticas (como numerais) e expressões 

que não são obviamente expressões aritméticas (dado não ser indisputável a tese de que tais 

expressões referem objetos que poderão ser identificados a números) não são nem falsas nem 

verdadeiras, mas sim destituídas de sentido. Que 3 seja idêntico a Júlio Cézar ou a [[[ø]]] são 

exemplos de identidades deste tipo, isto é, identidades sem valor de verdade. A principal razão pela 

qual devemos negar sentido a este tipo de afirmações consiste em dizer que a atribuição de 

identidade entre dois objetos a e b que pertençam a categorias radicalmente diferentes constituirá 

um erro categorial, a menos que a e b tenham alguma propriedade em comum para além da mera 

propriedade de ser uma entidade. Visto que a noção de objeto é extremamente vaga e dependente do 

contexto, objetos entre os quais a relação de identidade se aplique têm de pertencer a alguma 

categoria que garanta que tais objetos possam realmente ser considerados como objetos — isto é, 

 Cf. Shapiro (2000, p. 264)71
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temos de garantir que não estamos tentando estabelecer uma identidade entre uma coisa que 

realmente é um objeto (ou pelo menos pode ser considerada como objeto em certos contextos) e 

uma coisa que não pode ser um objeto.  

 Também vimos que o argumento de Benacerraf contra a tese platonista de que números 

possam ser encarados como objetos matemáticos surge em função da sua postura estruturalista. 

Todas as propriedades numéricas essenciais são propriedades relacionais. Ser primo, por exemplo, 

nada mais é do que ser divisível apenas por si próprio e por 1 de modo a resultar num número 

inteiro positivo, assim como ser par nada mais é do que ser divisível por 2 de modo a resultar em 

dois números inteiros positivos. Se todas as propriedades numéricas são propriedades relacionais 

existentes entre pelo menos dois números distintos, então a ideia segundo a qual ser um número 

natural nada mais é do que manter certos tipos de relações com outros números naturais faz pleno 

sentido. Deste modo, será também razoável pensar que números naturais nada mais são do que 

posições numa certa estrutura, a saber, a estrutura dos números naturais. Números não são, portanto, 

objetos, razão pela qual a identidade entre coisas que realmente são objetos (como Júlio Cézar e 

[[[ø]]]) é equivocadamente concebida.  

 Tal como Benacerraf, os defensores do estruturalismo ante rem também asseveram que 

identidades entre números e outros tipos de objetos devam ser classificadas como erros categoriais. 

Do ponto de vista de Shapiro (2000, pp. 265-266), por exemplo, perguntas acerca da identidade 

entre números naturais e conjuntos (conjuntos os quais servem para modelar a teoria dos números) 

não fazem o menor sentido, tampouco poderão servir de base para rejeitarmos o platonismo 

matemático de objetos, como supostamente mostraria o problema da identificação levantado por 

Benacerraf (1965) e Kitcher (1978).  

 Nesta perspectiva, a identidade entre números e quaisquer outros objetos que desempenhem 

o papel dos números numa sequência ω qualquer é análoga à identidade entre o papel de cavalo, rei 

ou dama, num jogo de xadrez, com peças particulares que desempenham tais papéis. Ao afirmar, 

por exemplo, que a peça que João está segurando é um cavalo, não queremos dizer que tal peça seja 

idêntica ao papel de cavalo, mas apenas que tal peça tem (ou desempenha) este papel. Portanto, se 

entendermos o termo “é” na frase “A peça que João está segurando é um cavalo” não como uma 

expressão de predicação, mas sim como uma expressão de identidade, estaremos incorrendo num 

erro categorial. De igual modo, a pergunta acerca de 3 ser idêntico ao terceiro membro da sequência 

de Zermelo (a saber, [[[ø]]]) ou ao terceiro membro da sequência de von Neumann (a saber, [ø, [ø], 

[ø, [ø]]]) constituirá também um erro categorial, pois 3 é a terceira posição na estrutura dos 

números naturais. Não faz sentido afirmar que tal posição é idêntica a [ø, [ø], [ø, [ø]]] ou a [[[ø]]], 
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pois estes conjuntos são na verdade uma instância desta posição, tal como uma peça de mármore 

num tabuleiro de xadrez é uma instância do papel de cavalo.  

 A questão de saber quais das sequências de conjuntos — se é aquela sugerida pela redução 

de Zermelo ou se é aquela sugerida pela redução de von Neumann — corresponde realmente à 

sequência dos números naturais é desprovida de sentido, pois tais sequências devem ser encaradas 

como instâncias da sequência dos números naturais. O problema da identificação não é, desta 

perspectiva, um problema genuíno.  

 Ademais, de acordo com esta abordagem estruturalista, aquilo que do ponto de vista de 

Benacerraf constitui um dilema envolvendo os sistemas nos quais Ernie e Johnny foram educados 

não é de todo em todo um dilema. Como vimos, as duas crianças pensam ter uma disputa para 

resolver, nomeadamente, decidir qual é o valor de verdade da afirmação de que 3 pertence a 17. 

Ambos apresentam argumentos a favor dos seus respectivos pontos de vista e ambos pensam ter 

conseguido demonstrar que as suas respectivas afirmações são teoremas. Aquilo que gera 

discordância entre as duas crianças consiste no modo como definem a noção de próximo membro 

relativamente à sequência que cada um deles pensa ser a sequência de conjuntos equivalente à 

sequência dos números naturais. Do ponto de vista de Ernie, o sucessor imediato de um membro x 

qualquer será sempre o conjunto composto por x e por todos os elementos de x. Johnny, por outro 

lado, insiste que o sucessor de um membro x qualquer será apenas o conjunto unitário de x. Ambas 

as caracterizações da relação de sucessão são aceitáveis, na medida em que não violam a exigência 

de que tal relação seja antissimétrica, irreflexiva e transitiva.  

 Na perspectiva estruturalista, no entanto, todas as relações numéricas são relações entre 

posições em estruturas numéricas. A relação de pertencer a não se aplica a posições dentro de 

estruturas matemáticas, mas sim a objetos que exemplificam estas posições. O conjunto [ø, [ø]] 

certamente pertence ao conjunto [ø, [ø], [ø, [ø]]], porém nem [ø, [ø]], nem [ø, [ø], [ø, [ø]]] são eles 

próprios posições em estruturas, mas apenas instâncias de posições em estruturas ([ø, [ø]] é uma 

instância do número 2 e [ø, [ø], [ø, [ø]]] é uma instância do número 3). Também é verdade que o 

conjunto [[ø]] não pertence ao conjunto [[[[ø]]]]. Contudo, tanto [[ø]] como [[[[ø]]]] são conjuntos 

que podem desempenhar o papel de números ([[ø]] poderá desempenhar o papel de 2, enquanto 

[[[[ø]]]] poderá desempenhar o papel de 4).  

 Assim, a afirmação que deu origem à disputa entre Ernie e Johnny, nomeadamente, a 

afirmação de que 3 pertence a 17, constituirá também um erro categorial, pois a relação de 

pertencer a não é o tipo de relação que possa existir entre 3 e 17, pois 3 e 17 não são conjuntos, mas 
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sim entidades que podem ser exemplificadas por conjuntos (e quaisquer outros objetos que 

componham uma progressão recursiva). 

 Qualquer proponente da visão estruturalista da matemática — seja um proponente do 

estruturalismo ante rem, seja um proponente do estruturalismo in re — negará, portanto, sentido a 

perguntas e afirmações que desconsidere o estatuo ontológico dos números naturais como posições 

ou lugares dentro de certas estruturas. Afirmações de identidade entre números e outros tipos de 

objetos — sejam conjuntos, sejam quaisquer outros tipos de objetos que possam desempenhar o 

papel de número — deverão ser encaradas como afirmações malformuladas, a menos que tais 

objetos sejam também posições em estruturas numéricas. Afirmar, por exemplo, que o número 

natural 2 é idêntico ao número inteiro 2, ao número racional 2, ao número real 2 e ao número 

complexo 2 + 0i  faz pleno sentido (embora possamos discordar acerca do valor de verdade de tal 

afirmação), pois todos esses números são posições nas suas respectivas estruturas numéricas (o 

número natural 2 corresponde à segunda posição na estrutura dos números naturais, o número 

inteiro 2 à segunda posição na estrutura dos números inteiros positivos e assim por diante). 

 Os estruturalistas ante rem e in re também partilham a crença de que qualquer objeto pode 

desempenhar o papel de qualquer número natural, desde que tal objeto ocupe uma posição 

determinada numa sequência de objetos, sequência a qual possa ser considerada como uma 

progressão recursiva com um único primeiro membro. Deste ponto de vista, a barra que ocupa o 

terceiro lugar (ou a terceira posição) na seguinte sequência infinita de barras “| | | | |…” poderá 

desempenhar exatamente o mesmo papel que o número 3 desempenha na estrutura dos números 

naturais, na medida em que tal barra é precedida pela segunda e primeira barra e sucedida pela 

quarta e quinta (e assim sucessivamente) barra. Qualquer objeto ocupando a terceira posição numa 

sequência bem-ordenada sob uma relação recursiva de sucessão desempenhará, independentemente 

da sua natureza, o papel de número 3, seja este objeto um conjunto da sequência de Zermelo 

([[[ø]]]), um conjunto da sequência de von Neumann ([ø, [ø], [ø, [ø]]]) ou Júlio Cézar (se 

construirmos uma progressão recursiva de objetos na qual Júlio Cézar ocupe a terceira posição). 

 Deste modo, a visão estruturalista acerca da matemática parece conseguir dissolver o 

problema da identificação, o qual desde Frege (1884) assola os defensores do platonismo de 

objetos. Os proponentes do estruturalismo matemático (seja o estruturalismo ante rem, seja o 

estruturalismo in re) mostram quais são as entidades com as quais os números naturais podem ser 

identificados (e tais entidades estão restritas a posições em estruturas numéricas) e quais são os 

objetos com os quais os números naturais não podem ser identificados — neste caso, todos os 

objetos que sejam apenas instâncias de posições em estruturas numéricas. 
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3.1. Platonismo de estruturas

 Entretanto, do ponto de vista dos defensores do estruturalismo ante rem, o fato de 

encararmos números como posições em estruturas matemáticas abstratas não nos impede de manter, 

ainda assim, a tese de que números são objetos. Assim, a ideia de que as asserções da aritmética são 

acerca de objetos matemáticos abstratos é compatível com a ideia de que tais asserções são acerca 

de posições em estruturas numéricas abstratas.  

 O modo como Shapiro (2000, pp. 268-270) desenvolve esta ideia consiste em chamar a 

atenção, primeiramente, para o modo como usamos a linguagem para falar acerca de estruturas e 

sistemas de objetos que exemplificam estruturas. Como vimos, na perspectiva do estruturalismo 

ante rem, estruturas são formas (abstratas) que podem ser partilhadas por sistemas de objetos. 

Quando consideramos apenas os sistemas de objetos que exemplificam determinadas estruturas, 

parece razoável afirmar que as posições destas estruturas são tratadas como propriedades e não 

como objetos.  

 Considere-se, por exemplo, a estrutura exemplificada por todos os sistemas de governos 

presidencialistas. Quando afirmamos, por exemplo, que o presidente a de um dado governo é mais 

responsável que o presidente b de outro governo, estamos fazemos uma afirmação acerca dos 

objetos que ocupam a posição de presidente nos seus respectivos sistemas de governos 

presidencialistas. Tal afirmação é acerca, portanto, de certos objetos que ocupam certas posições em 

dados sistemas cuja estrutura é do tipo da estrutura abstrata dos governos presidencialistas. Dado 

que neste contexto toda a nossa conversa é acerca de objetos específicos que desempenham um 

certo papel num dado sistema — nomeadamente o papel de presidente num sistema de governo 

presidencialista —, é razoável pensar que num contexto deste tipo a posição de presidente na 

estrutura abstrata dos governos presidencialistas funciona como uma propriedade que é 

instanciada por todos os presidentes de todos os sistemas de governos presidencialistas. A ênfase é 

dada, portanto, aos objetos que exemplificam a propriedade de ser presidente, sendo esta a razão 

pela qual a posição de presidente deve ser encarada como uma propriedade. 

 Por outro lado, quando temos a intenção de falar não acerca de sistemas de objetos que têm 

uma dada estrutura, mas sim da estrutura em si mesma que é partilhada por tais sistemas, parece 

razoável supor que posições em estruturas devem ser tratadas, ao invés, como objetos. Casos deste 

tipo são bastante recorrentes no modo como usamos a linguagem comum. Imaginemos, por 

exemplo, uma escola cujo sistema de professores é divido em duas grandes áreas do conhecimento 

(ciências exatas e ciências humanas, por exemplo) e não por disciplinas específicas. Assim, o 
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professor de matemática será também o professor de física (e de todas as outras disciplinas de 

ciências exatas) e o professor de história será também o professor de literatura (e de todas as outras 

disciplinas classificadas como ciências humanas). O sistema desta escola exibe uma certa estrutura, 

a qual poderá ser partilhada por outros sistemas (imagine que outras escolas copiem o sistema). 

Portanto, afirmações acerca da estrutura que este sistema exibe fazem perfeitamente sentido. 

Podemos afirmar, por exemplo, relativamente a tal estrutura, que o professor de matemática é 

também o professor de física, e a verdade desta afirmação não depende de haver alguma pessoa que 

satisfaça as descrições definidas “o professor de matemática” e “o professor de física”. De modo 

geral, a verdade da afirmação “O professor de matemática é também o professor de física” não 

depende sequer da existência de um sistema de professores que exiba a estrutura em questão. O que 

essa afirmação quer dizer neste contexto é que seja quem for que ocupe a posição de professor de 

matemática ocupará também a posição de professor de física, e a verdade disso é independente da 

existência de alguém que realmente ocupe estas posições. Assim, parece razoável supor que tal 

afirmação é acerca de posições numa estrutura abstrata (a estrutura dos professores parcialmente 

multidisciplinares, talvez), as quais podem ou não ter instâncias. Posto tratar-se de uma afirmação 

composta por termos singulares — na verdade, trata-se de uma afirmação de identidade entre os 

referentes de duas descrições definidas, a saber, “O professor de matemática” e “o professor de 

física” —, não temos outra alternativa senão aceitar a ideia de que, neste contexto, posições em 

estruturas devem ser encaradas como objetos e não como propriedades. 

 É argumentável, portanto, que as afirmações feitas na linguagem matemática funcionam 

mais no modo posições como objetos do que no modo posições como propriedades. Isto é, 

afirmações do tipo “3 é ímpar” não são acerca de objetos que possam desempenhar o papel de 3, 

mas sim acerca da terceira posição na estrutura abstrata dos números naturais, dado que a verdade 

de tal afirmação independe da existência de quaisquer sistemas de objetos que exemplifiquem a 

estrutura dos números naturais. Deste modo, os proponentes do estruturalismo ante rem parecem 

conseguir manter a semântica platonista, dado que conseguem acomodar a ideia de que objetos 

matemáticos — como números — nada mais são do que posições em estruturas matemáticas 

abstratas juntamente à ideia de que tais posições devem ser encaradas  — ao menos em contextos 

matemáticos —  como objetos. 

4. A solução de Balaguer para o problema das múltiplas reduções 
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 Como vimos no capítulo I, o platonismo da plenitude de Balaguer (1988) tem recursos para 

responder a uma objeção aparentemente promissora ao platonismo matemático, nomeadamente, o 

argumento epistêmico de Benacerraf (1973). Parece razoável pensar que a segunda mais importante 

objeção ao platonismo matemático corresponde àquilo a que Balaguer (1998, cap. 4) denomina 

como argumento das múltiplas reduções ou, alternativamente, argumento da não-univocidade. Tal 

argumento resulta em larga medida de todas as considerações feitas por Benacerraf (1965) 

relativamente à tese de que números possam ser reduzidos a conjuntos e à tese de que números 

possam ser classificados como objetos.  

 Balaguer reformula o argumento da não-univocidade aproximadamente do seguinte modo: 

 72

(1) Se o platonismo matemático de objetos fosse verdadeiro, então haveria uma única sequência de 

objetos à qual fosse legítimo atribuir o estatuto de sequência dos números naturais. 

(2) Se tal sequência realmente existisse, então haveria — dentre as muitas sequências de objetos 

que satisfazem os axiomas da aritmética de Peano — alguma sequência “metafisicamente 

privilegiada”, que se destacaria como a sequência dos números naturais.  

(3) Há, contudo, pelo menos duas sequências de objetos abstratos que satisfazem igualmente bem 

os axiomas da aritmética de Peano, e não há qualquer “privilégio metafísico” inerente a alguma 

delas.   

(4) E se há pelo menos duas sequências de objetos abstratos que expressam igualmente bem a 

verdade dos axiomas da aritmética de Peano, então simplesmente não há qualquer sequência de 

objetos abstratos à qual seja legítimo atribuir o estatuto de sequência dos números naturais.  

Logo, 

(5) O platonismo matemático de objetos não é verdadeiro. 

 Balaguer  chama-nos a atenção para a ideia de que tal reconstrução do argumento 73

benacerrafiniano das múltiplas reduções não é exegético, no sentido em que Benacerraf (1965) não 

argumentou explicitamente contra a visão platonista da matemática. Do seu ponto de vista, 

portanto, a condicional contida em (1), a qual afirma precisamente que o platonismo matemático 

 Cf. Balaguer (1998, pp. 76-77)72

 Cf. Balaguer (1998, p. 77)73
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implica a  existência de uma sequência unívoca de números naturais, não podem ser fidedignamente 

atribuída a Benacerraf (1965).  

 No entanto, visto que a ideia de que números não podem ser objetos — pelo que não podem 

ser conjuntos — constitui a tese central defendida em What Numbers Could Not Be, parece razoável 

afirmar que um defensor do problema levantado por Benacerraf (1965) aceitaria muito facilmente 

(1). Isto porque umas das afirmações centrais da visão platonista da matemática é a tese de que 

números são objetos matemáticos abstratos, e se números são objetos matemáticos abstratos, então 

numerais são termos singulares que referem um e apenas um objeto. Por outro lado, se cada 

numeral refere apenas um objeto, então tem de haver uma sequência unívoca de objetos 

matemáticos abstratos correspondente à sequência dos números naturais. Assim, (1) parece seguir-

se do platonismo matemático tradicional (ou platonismo matemático de objetos). 

 Como vimos, a formulação benacerrafiniana do problema das múltiplas reduções (ou ainda 

problema da identificação ou problema da não-univocidade) sugere fortemente que números não 

podem ser objetos. Um dos pontos centrais deste problema é, portanto, tentar mostrar a falsidade de 

uma das principais afirmações endossadas pelos defensores do platonismo matemático tradicional, a 

saber, a falsidade da tese de que os números naturais são objetos matemáticos abstratos; números 

não podem ser objetos abstratos, posto que não podem ser objetos de todo em todo.  

 Do ponto de vista de Balaguer , as afirmações contidas em (1) e (4) são as únicas 74

afirmações controversas e razoavelmente passíveis de serem colocadas em questão, pelo que a 

estratégia de qualquer defensor do platonismo matemático para responder ao argumento da não-

univocidade consistirá em negar pelo menos uma destas afirmações. As afirmações contidas em (2) 

e (3) são, do seu ponto de vista, inegáveis.  

 O argumento de Benacerraf a favor de (2) baseia-se na tese verdadeira de que pelo menos 

duas reduções da noção de número à noção de conjunto funcionam igualmente bem, quais sejam, a 

redução proposta por Zermelo e a redução proposta por von Neumann (que correspondem às 

reduções de Johnny e Ernie, respectivamente). Em ambas as reduções o número 0 é identificado 

com o conjunto vazio, porém na redução de Zermelo o número n + 1 é identificado a {n} e na 

redução de von Neumann o número n + 1 é identificado a n ∪ {n}. 

 Do ponto de vista de Balaguer, os argumentos de Benacerraf a favor da ideia de que a 

redução de Zermelo não fornece uma progressão mais adequada do que aquela fornecida pela 

redução de von Neumann — e vice-versa — são bastantes convincentes. Não há, portanto, qualquer 

 Ibid74
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razão não-arbitrária para identificar alguma destas sequências com a sequência dos números 

naturais. Logo, nenhuma sequência de conjuntos poderá ser identificada à sequência dos números 

naturais, por mais que seja uma sequência de conjuntos formada dentro de um sistema livre de 

paradoxos. Este é um dos modos como podemos argumentar a favor de (3). 

 Outra forma de argumentar a favor de (3) — e este é precisamente um dos pontos centrais 

de Benacerraf (1965, seção IV) — consiste em dizer que basta que uma dada sequência tenha certa 

estrutura para que possa ser elegível como a sequência dos números naturais. A natureza dos 

constituintes da sequência em questão não desempenha qualquer papel relevante, tudo o que 

importa é a estrutura que tais constituintes conjuntamente compõem.  75

 Portanto, qualquer sequência que satisfaça as condições enumeradas por Benacerraf (1965, 

seção I) será uma sequência que exibirá uma estrutura adequada para que possa ser identificada à 

sequência dos números naturais e não haverá qualquer fator metafísico que faça com que alguma 

delas seja mais genuinamente identificável com a sequência dos números naturais.  

 O argumento de Benacerraf (1965) a favor da ideia de que números não podem ser objetos 

baseia-se precisamente neste aspecto estrutural inerente aos números naturais. A ideia central aqui 

presente é a de que todas as propriedades numéricas matematicamente importantes são propriedades 

relacionais — isto é, todas as propriedades numéricas úteis em aritmética são propriedades 

definíveis em termos de outros números (como as propriedades de ser par e de ser primo, por 

exemplo). Isto parece mostrar que, matematicamente, números não devem ser considerados como 

objetos, pois nenhuns objetos exibem apenas propriedades relacionais. 

4.1. A concepção plena dos números naturais

 Uma possível estratégia para responder ao argumento benacerrafiniano da não-

univocidade  consiste em dizer que tal argumento não mostra nada mais além do fato de que 76

números são entidades sui generis, sendo esta a razão de não haver uma, e apenas uma, sequência 

de conjuntos à qual a sequência dos números naturais possa ser reduzida. Do ponto de vista de 

Balaguer, um proponente deste tipo de resposta dirá que a possibilidade de números serem 

entidades irredutíveis é uma possibilidade real, e se realmente existe uma sequência de números 

naturais irredutível, então certamente tal sequência sobressai-se como genuína relativamente a 

 Cf. Balaguer (1998, p. 78)75

 Cf. Balaguer (1998, pp. 79-80)76

�99



qualquer outra sequência de objetos (seja uma sequência de conjuntos como as propostas de 

Zermelo e von Neumann, seja uma sequência de outro tipo de objetos).   

 Como vimos, Benacerraf apresenta as suas objeções metafísicas em dois estágios. No 

primeiro procura-se mostrar que números não podem ser conjuntos — isto é, não podem ser 

identificados a conjuntos —, visto que há pelo menos duas reduções adequadas do conceito de 

número. No segundo estágio procura-se mostrar que números não podem sequer ser objetos, pois as 

únicas propriedades relevantes para que uma sequência qualquer de objetos possa ser uma boa 

candidata à sequência dos números naturais são propriedades estruturais. 

 A razão pela qual o segundo estágio deste argumento tem alguma força é que parece ser 

realmente verdade que apenas as propriedades estruturais de uma dada sequência de objetos são 

relevantes para a questão de tal sequência satisfazer aquela que é a melhor teoria dos números 

naturais, a saber, a aritmética de Peano (PA). A ideia central aqui presente é, portanto, a de que as 

únicas propriedades de um objeto relevantes para saber se este é um objeto que pode compor a 

sequência dos números naturais são propriedades estruturais, propriedades que tal objeto mantém 

com outros objetos que também compõem a sequência dos números naturais. Estes são os únicos 

tipos de propriedades relevantes para a questão de saber se uma dada sequência satisfaz PA e, 

portanto, para a questão de saber se tal sequência pode ser identificada à sequência dos números 

naturais.  

 Tais propriedades não são, entretanto, exaustivas, na medida em que não esgotam todas as 

propriedades numéricas. Nenhum número tem a propriedade de ser uma cadeira ou de ser o 

inventor da Coca-Cola. Assim, a aritmética de Peano não nos diz tudo o que há para ser dito acerca 

dos números naturais, muito embora esta seja a nossa melhor teoria. Evidentemente, a razão pela 

qual isto ocorre é que propriedades como a de não ser uma cadeira ou a de não ser o inventor da 

Coca-Cola não são propriedades numéricas matemáticas, contrariamente às propriedades de ser par 

e de ser primo.  

 Baseando-se na existência de tais propriedades numéricas não-matemáticas, Balaguer  77

sugere uma estratégia para bloquear o argumento da não-univocidade. Tal estratégia baseia-se 

naquilo a que podemos chamar concepção plena dos números naturais (doravante CPNN). Se 

aceitarmos a CPNN, não será o caso que várias sequências de objetos possam ser identificadas com 

a sequência dos números naturais, visto que nem todas as sequências de objetos satisfazem as 

propriedades contidas na CPNN. De igual modo, não será verdade que apenas propriedades 

 Ibid77
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relacionais-estruturais sejam matematicamente relevantes. Isto permite-nos responder ao segundo 

argumento de Benacerraf, nomeadamente, o argumento que parte da premissa de que as únicas 

propriedades numéricas relevantes são propriedades relacionais-estruturais para estabelecer a 

conclusão de que números não podem ser objetos.  

 Do ponto de vista de um proponente do apelo à CPNN, que números naturais não têm 

elementos e não são propriedades — assim, como que nenhum número é o inventor da Coca-Cola 

ou Júlio Cézar — são propriedades inerentes à nossa CPNN, pelo que embora as reduções de 

Zermelo e von Neumann satisfaçam indiscutivelmente PA, não satisfazem a CPNN. Assim, não 

obstante (1) seja verdadeira — isto é, não obstante seja verdade que se há alguma sequência de 

objetos abstratos que satisfaz PA, então há muitas —, não é verdade que se há alguma sequência de 

objetos que satisfaça a CPNN, então há muitas. Há, na verdade, apenas uma sequência de objetos 

abstratos que satisfaz a CPNN, e tal sequência é a sequência sui generis dos números naturais. 

Neste cenário, (3) torna-se falsa, visto que há uma sequência acerca da qual há algo de 

“metafisicamente especial” que a torna distintamente a sequência dos números naturais, 

nomeadamente, a sequência sui generis dos números naturais.  

 Uma das objeções relativamente óbvias a esta proposta consiste em afirmar que a CPNN 

não é, aparentemente, uma teoria sólida e bem -determinada, posto não ser óbvio se dispõe de 

axiomas e teoremas, se é de primeira ordem ou de segunda, ou se pode sequer ser formalizada. Do 

ponto de vista de Balaguer , esta objeção é inócua, pois embora não seja de todo em todo claro o 78

que é realmente a CPNN — e o que realmente está ou deve estar contido em CPNN —, é 

absolutamente verdade que esta teoria capta muitas propriedades numéricas que não são captáveis 

na aritmética de Peano. Ademais, visto que a CPNN coaduna-se à visão platonista da matemática, o 

apelo por parte dos platonistas matemáticos à CPNN não parece ser arbitrário. Também não faz 

qualquer sentido perguntar se a CPNN é de primeira ou segunda ordem ou quais são os axiomas e 

teoremas da CPNN, visto que se trata de uma teoria informal acerca dos números naturais.  

 Um segundo obstáculo que poderá ser colocado aos proponentes do apelo à CPNN consiste 

em dizer que embora a ideia geral de recorrer à CPNN no intuito de bloquear o argumento da não-

univocidade seja razoável, a afirmação segundo a qual tal teoria implica que números não têm 

elementos — implicando por esta razão que não são conjuntos — não é minimamente plausível. 

Esta também não é, do ponto de vista de Balaguer , uma dificuldade genuína, pois ainda que 79

 Cf. Balaguer (1998, pp. 79-80)78
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afirmações do tipo “Números naturais não têm elementos” ou “Números naturais não são 

propriedades” não sejam afirmações inerentes à CPNN, a réplica mais promissora ao argumento da 

não-univocidade baseada no apelo à CPNN não depende deste aspecto . 80

 Assim, o apelo à CPNN constitui aparentemente uma alternativa viável para livrar o 

platonismo matemático de objetos do problema da não-univocidade. Nesta perspectiva, todas as 

sequências de objetos que não satisfazem a CPNN — e sequências de conjuntos estão incluídas 

neste pacote, pois a CPNN prescreve que números naturais não têm elementos — deverão ser 

desconsideradas como candidatas plausíveis à sequência dos números naturais. Se a sequência de 

números naturais (entendida como uma sequência de entidades sui generis) for a única sequência de 

objetos que realmente satisfaz a CPNN, segue-se que há apenas uma sequência de objetos que 

realmente é a sequência dos números naturais, sendo possível, deste modo, estabelecer quais 

objetos os números realmente são.   

 Contudo, o argumento da não-univocidade aplica-se também à CPNN , e os proponentes 81

desta alternativa não têm recursos para excluir a hipótese de que são várias as sequências de objetos 

abstratos que satisfazem a CPNN. Dado ser logicamente possível que haja objetos abstratos 

radicalmente diferentes daqueles por nós já concebidos — que ainda assim satisfazem a CPNN —, 

segue-se que muito provavelmente tais objetos existem. Na verdade, esta é uma consequência direta 

da tese da plenitude segundo a qual todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir 

existem. Assim, os proponentes do apelo à CPNN não conseguem manter a ideia de que existe 

apenas uma sequência sui generis de números naturais que satisfaz a CPNN. 

4.2. A objeção de Balaguer ao platonismo de estruturas

 Balaguer (1998, pp. 81-84) também opõe-se à ideia de que a estratégia desenvolvida pelos 

estruturalistas ante rem possa ser usada para salvaguardar a univocidade das asserções da aritmética 

(e consequentemente a univocidade da referência dos numerais) e resolver o desafio 

benacerrafiniano de determinar a quais objetos os números naturais podem realmente ser 

identificados.  

 Do ponto de vista de Balaguer (1998, pp. 84-90), a réplica mais promissora ao argumento da não-univocidade 80

consiste em aceitar que a referência dos numerais não é unívoca. Trata-se, portanto, como veremos mais à frente, de 
acomodar a não-univocidade da referência de termos matemáticos singulares, ao invés de negar a sua existência. 
Entretanto, veremos que tal solução ao argumento da não-univocidade depende sim — ao contrário do que Balaguer 
(1998, p. 80) afirma —  da ideia de que a tese segundo a qual números não são conjuntos esteja incluída na CPNN.

 Cf. Balaguer (1998, p. 80)81
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 Como vimos, os defensores do platonismo de estruturas asseveram que números naturais são 

posições na estrutura abstrata dos números naturais, posições que são contextualmente tratadas 

como objetos. A verdade desta tese não é suficiente, contudo, para defender a ideia segundo a qual 

há uma única estrutura abstrata dos números naturais, acerca da qual as verdades da aritmética são. 

Noutras palavras, um defensor do platonismo aritmético de estruturas não consegue eliminar a 

existência de várias estruturas matemáticas abstratas que satisfazem igualmente bem os axiomas de 

Peano e que poderão todas ser legitimamente consideradas como a estrutura dos números naturais. 

Uma vez mais — e analogamente ao que ocorre relativamente ao apelo à CPNN na defesa do 

platonismo de objetos —, o problema da não-univocidade ressurge também para os defensores do 

platonismo matemático de estruturas.  

 Na formulação de Balaguer (1998, p. 81), o argumento da não-univocidade aplicado ao 

platonismo estruturalista (ou estruturalismo ante rem) tem exatamente a mesma forma que o 

argumento da não-univocidade aplicado ao platonismo de objetos. Tal argumento pode ser 

apresentado da seguinte forma:  

(1’) Se o platonismo matemático de estruturas (ou estruturalismo ante rem) fosse verdadeiro, então 

haveria uma única sequência de posições numéricas em estruturas abstratas à qual fosse legítimo 

atribuir o estatuto de estrutura abstrata dos números naturais. 

(2’) Se tal sequência realmente existisse, então haveria — dentre as várias sequências de posições   

numéricas em estruturas abstratas que podem satisfazer os axiomas da aritmética de Peano — 

alguma sequência “metafisicamente privilegiada”, que se destacaria como a sequência de posições 

numéricas em estruturas abstratas correspondente à estrutura abstrata dos números naturais.  

(3’) Há, contudo, infinitamente muitas sequências de posições numéricas em estruturas abstratas 

que satisfazem igualmente bem os axiomas da aritmética de Peano, e não há qualquer “privilégio 

metafísico” inerente a alguma delas.   

(4’) E se há infinitamente muitas sequências de posições numéricas em estruturas abstratas que 

expressam igualmente bem a verdade dos axiomas da aritmética de Peano, então simplesmente não 

há qualquer sequência de posições numéricas em estruturas abstratas à qual seja legítimo atribuir o 

estatuto de estrutura abstrata dos números naturais.  

Logo, 

(5’) O platonismo matemático de estruturas não é verdadeiro. 
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 Analogamente ao argumento da não-univocidade contra o platonismo de objetos, (3’) 

constitui a premissa crucial e mais controversa do argumento da não-univocidade contra o 

platonismo de estruturas. A estratégia de Balaguer  para motivar tal argumento consiste 82

precisamente em mostrar que os estruturalistas não podem negar (3’). Tal estratégia tem exatamente 

a mesma forma que a estratégia para negar que o apelo à CPNN seja suficiente para defender a tese 

de que há apenas uma sequência de objetos que realmente satisfaz a CPNN (nomeadamente, a 

sequência de números naturais entendidos como objetos sui generis).  

 O ponto central de Balaguer em ambos os casos consiste em insistir na ideia de que se 

aceitarmos algo como a CPNN (ignorando possíveis objeções relacionadas à vagueza e 

arbitrariedade desta teoria), a ideia de que esta teoria é univocamente satisfeita — seja por uma 

sequência de objetos abstratos (como afirmam os defensores do platonismo de objetos), seja pela 

estrutura abstrata dos números naturais (como afirmam os defensores do platonismo de estruturas 

— é extremamente implausível. Do seu ponto de vista, estamos obrigados a aceitar que é bastante 

provável que a CPNN possa ser satisfeita por várias entidades (objetos matemáticos abstratos, no 

caso do platonismo de objetos, e estruturas matemáticas abstratas, no caso do platonismo de 

estruturas) existentes no reino matemático, as quais diferem-se entre si relativamente a aspectos que 

desconhecemos. Na seguinte passagem, Balaguer expressa esta postura em relação ao 

estruturalismo: 

Dado que as estruturas existem independentemente de nós num reino matemático abstrato, 
parece altamente provável que haja inúmeras coisas neste reino matemático que contam 
como estruturas, que satisfazem a CPNN, e que diferem umas das outras apenas em modos 
que nenhuns seres humanos tenham sequer imaginado. (Tradução nossa, Balaguer, 1998, p. 
82) 

 A resposta a esta objeção consiste em dizer que os defensores do platonismo de estruturas 

têm, em princípio, uma vantagem relativamente aos defensores do platonismo de objetos no que diz 

respeito ao apelo à CPNN. Um estruturalista poderá invocar o isomorfismo existente entre todas as 

possíveis estruturas que satisfazem a CPNN para mostrar que todas estas estruturas são na verdade 

idênticas entre si .  83

 Entretanto, do ponto de vista de Balaguer (1998, p. 82), esta não é uma estratégia 

promissora, dado implicar algo bastante implausível e contraditório. Se aceitarmos que do fato de 

duas estruturas serem estruturalmente equivalentes (ou isomórficas) segue-se que tais estruturas 

 Cf. Balaguer (1998, pp. 81-84)82
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sejam idênticas, estaremos obrigados a aceitar a tese segundo a qual posições em estruturas não 

exemplificam quaisquer outras propriedades que não propriedades relacionais-estruturais. Esta tese 

não poderá, contudo, ser coerentemente defendida, dado que a propriedade de ter apenas 

propriedades relacionais-estruturais não é uma propriedade relacional. Ademais, parece razoável 

supor que posições em estruturas exemplificam propriedades tais como ser abstrato (do ponto de 

vista do estruturalismo ante rem, pelo menos) e não ser vermelho, razão pela qual a afirmação de 

que todas as propriedades de posições em estruturas são propriedades relacionais-estruturais parece 

simplesmente falsa.  

 Deste modo, o isomorfismo entre estruturas não implica identidade entre estruturas, visto 

que é claramente possível que duas estruturas sejam estruturalmente equivalentes e contenham 

posições que diferem entre si relativamente apenas a aspectos não-estruturais. Na verdade, a ideia 

de que isomorfismo entre estruturas implica identidade entre estruturas é bastante ingênua, se 

consideramos que as seguintes duas sequências de conjuntos “[ø], [ø, [ø]], [ø, [ø], [ø, [ø]]]” e “[ø], 

[[ø]], [[[ø]]]” são isomórficas, porém não são idênticas.  

 Assim, a tese segundo a qual há pelo menos duas estruturas isomórficas, mas não-idênticas, 

que satisfazem igualmente bem os axiomas da aritmética de Peano continua tendo alguma 

plausibilidade. Os defensores do platonismo de estruturas não conseguirão defender, portanto, a tese 

de que há apenas uma estrutura que satisfaz a CPNN, pelo que a estratégia de resistir ao argumento 

anteriormente mencionado com base na negação de (3’) não é uma estratégia promissora. 

4.3. A proposta de Balaguer: o platonismo da não-univocidade 

 Dado o fracasso dos defensores do platonismo de estruturas para responder ao problema da 

não-univocidade — assim como o fracasso do apelo à CPNN na tentativa de manter a ideia de que 

há uma única sequência de objetos abstratos que realmente satisfaz essa teoria —, Balaguer (1998, 

pp. 84-90) propõe que a melhor estratégia para responder ao problema da não-univocidade consiste 

simplesmente em aceitar a ideia de que as nossas teorias matemáticas não descrevem univocamente 

coleções de objetos matemáticos. Deste ponto de vista, há realmente várias sequências de objetos 

que satisfazem os axiomas da aritmética de Peano (tal como a CPNN) — ou várias estruturas 

matemáticas, se adotarmos o platonismo de estruturas — e isto é perfeitamente compatível com a 

visão platonista da matemática, seja numa versão platonista de objetos, seja numa versão 

estruturalista. Tal estratégia consiste, portanto, em rejeitar a tese de que o platonismo matemático 
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implique univocidade. Se esta for uma estratégia bem-sucedida, estaremos autorizados a rejeitar 

tanto (1) como (1’). 

 Chamamos platonismo da não-univocidade (doravante PNU) à proposta de Balaguer 

segundo a qual as nossas teorias matemáticas não descrevem univocamente partes da realidade 

matemática. Em termos gerais, a estratégia para defender esta forma de platonismo consiste em (a) 

mostrar que não há quaisquer boas razões para aceitar a ideia de que o platonismo matemático seja 

incompatível com a não-univocidade das nossas teorias matemáticas, (b) mostrar que se aceitarmos 

a tese da plenitude — isto é, o platonismo da plenitude —, estamos obrigados a aceitar a não-

univocidade das nossas teorias matemáticas e (c) mostrar que os proponentes do PNU têm recursos 

para compatibilizar o uso de termos singulares na linguagem matemática com a tese de que a 

referência destes termos não tem de ser unívoca. 

 Talvez a tarefa mais difícil para os defensores do PNU seja realmente a tarefa descrita em 

(c), sendo a possibilidade de referência o aspecto a partir do qual poderíamos argumentar a favor da 

ideia de que o platonismo matemático de objetos — segundo o qual afirmações do tipo “3 é primo” 

descrevem univocamente uma parte da realidade matemática, dado a forma gramatical dessa frase 

indicar que “3” funciona como um termo singular com um único referente — é mais plausível que o 

PNU. Se os termos singulares da linguagem matemática falham em apanhar um e apenas um objeto 

— e isto é exatamente o que ocorre do ponto de vista de um proponente do PNU, dado que 

afirmações do tipo “3 é primo” são encaradas, nesta perspectiva, como sendo acerca de mais de um 

objeto abstrato —, então não é óbvio que esses termos tenham sequer alguma referência. Isto 

porque considerando uma linguagem qualquer (matemática ou não), parece razoável afirmar que tal 

linguagem só poderá ser usada para descrever verdadeiramente alguma parte da realidade extra-

mental caso os termos singulares presentes nesta linguagem tenham referentes unívocos.  

 A resposta de Balaguer a este tipo de objeção  consiste em dizer que embora seja o caso 84

que os termos singulares usados na linguagem matemática realmente falhem em referir um e apenas 

um objeto matemático abstrato, podemos ainda assim manter a ideia de que a linguagem 

matemática cumpre o propósito realista de fornecer descrições verdadeiras da realidade matemática. 

Do seu ponto de vista, a razão pela qual não estamos obrigados a atribuir univocidade à referência 

de termos matemáticos singulares está relacionada à própria natureza dos objetos matemáticos.  

Posto que as propriedades internas de um objeto matemático são matematicamente irrelevantes, 

afirmar que o numeral “3” refere um objeto matemático abstrato x ou um objeto matemático 

 Cf. Balaguer (1998, p. 88)84
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abstrato y parece-nos completamente indiferente, pois aquilo que é matematicamente importante 

relativamente a estes objetos são apenas as propriedades que eles mantêm com outros objetos 

matemáticos abstratos, isto é, tudo aquilo que matematicamente importa são as suas propriedades 

estruturais . Deste ponto de vista, no contexto da matemática, o uso de termos singulares que não 85

referem univocamente é perfeitamente aceitável, dado o papel crucial que as propriedades 

estruturais dos objetos matemáticos desempenham neste contexto.  

 A réplica a esta resposta  consiste em dizer que ao afirmar que tudo aquilo que importa em 86

contextos matemáticos são as propriedades estruturais que os objetos matemáticos exibem, somos 

levados a pensar que o tipo de referência atribuída a termos singulares matemáticos — 

nomeadamente, uma referência não-unívoca — é vicioso, na medida em que para quaisquer dois 

objetos matemáticos a e b, a poderá desempenhar o papel de b (e vice-versa), desde que 

exemplifique exatamente as mesmas propriedades estruturais exemplificadas por b. Isto é, se tudo 

aquilo que deve contar no que concerne à referência de um termo singular matemático são as 

propriedades estruturais dos possíveis objetos que poderão servir como referentes desse termo, 

então qualquer objeto matemático servirá este propósito. Evidentemente, esta é, em princípio, a 

ideia central de um proponente do PNU: endossar genuinamente a não-univocidade da referência 

dos termos singulares matemáticos. Parece, no entanto, que os defensores desta forma de 

platonismo estão obrigados a estabelecer um critério que nos permita demarcar a não-univocidade 

da referência dos termos singulares matemáticos, isto é, um critério que nos permita saber quais são 

os objetos que devem contar como referentes de um dado termo singular matemático. Obviamente, 

um defensor do PNU não quererá aceitar, por exemplo, que qualquer objeto (desde que exiba 

propriedades estruturais adequadas) possa funcionar como o referente do termo “3”. Em especial, 

um defensor desta teoria afirmará que apenas objetos matemáticos poderão funcionar como 

referentes do termo singular “3”, excluindo, portanto, a ideia de que qualquer objeto que 

desempenhe o papel de 3 (como [[[ø]]] ou Júlio Cézar) possa realmente funcionar como referente 

do numeral “3”. 

 A resposta de Balaguer (1998, p. 87) a esta aparente dificuldade consiste em chamar a 

atenção para o fato de que um defensor do PNU não está comprometido com a tese de que as 

 Apesar de concordar com a afirmação de que as únicas propriedades numéricas matematicamente relevantes são as 85

propriedades numéricas-estruturais, Balaguer não está comprometido com a tese endossada pelos defensores do 
platonismo de estruturas segundo a qual números são posições em estruturas matemáticas abstratas. O objetivo central 
de Balaguer ao propor o PNU é tentar mostrar que o platonismo de objetos tem recursos para resistir ao desafio 
benacerrafiniano de fixar a referência de termos matemáticos singulares como numerais. 

 Cf. Balaguer (1998, p. 87)86
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propriedades estruturais dos objetos matemáticos constituem o único fator que deve contar para a 

referência de um termo singular da linguagem matemática. Ao afirmarmos, por exemplo, que a 

referência de numerais tais como “3” e “4” é não-unívoca, devemos ter em mente que esta não-

univocidade da referência está restrita a objetos que satisfazem a CPNN. Assim, nenhum conjunto, 

nenhuma pessoa e, de modo geral, nenhum objeto que não satisfaça a CPNN poderá funcionar 

como um referente de um numeral, ainda que tal objeto possa desempenhar exatamente o mesmo 

papel desempenhado pelos números naturais.  

 A plausibilidade desta resposta dependerá, no entanto, da tese de que tal como está incluído 

na CPNN que o número 3 não é vermelho ou que o número 3 não é uma pessoa, também está 

incluído na CPNN que números não são conjuntos. Este parece o único caminho disponível para 

que um defensor do PNU possa rejeitar a hipótese de que um dos múltiplos referentes do numeral 

“3” seja, por exemplo, [[[ø]]].   

 Não nos parece, entretanto, que haja alguma restrição que impeça um defensor do PNU de  

defender que uma das implicações da CPNN seja a tese de que números não são conjuntos. Afinal, a 

afirmação de que números não têm elementos parece tão plausível quanto a afirmação de que 

números não têm cores ou tamanhos. Assim, os defensores do PNU poderão recorrer àquilo que nos 

parece intuitivamente verdadeiro, e a nossa intuição parece indicar que realmente há algo de 

estranho com a afirmação de que 3 pertence a 17, por exemplo. Portanto, embora seja possível 

argumentar que a inclusão da tese de que números não são conjuntos na CPNN seja arbitrária, não 

nos parece que esta seja uma objeção promissora ao PNU. 
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Capítulo 3. O argumento da indispensabilidade a favor da 
visão platonista da matemática

Dado que os defensores do platonismo matemático parecem dispor de vários recursos para 

responder tanto às objeções epistêmicas como às objeções metafísicas colocadas por Benacerraf 

(1973, 1965), resta-nos saber se haverá algum bom argumento a favor de tal visão. Neste capítulo, 

apresentaremos um argumento bastante promissor a favor da ideia de que temos de aceitar o 

realismo matemático, seja numa forma de platonismo de objetos, seja numa forma de platonismo de 

estruturas. Tal argumento corresponde àquilo a que chamamos argumento da indispensabilidade. A 

motivação de base para este tipo de argumento é essencialmente uma motivação naturalista, na 

medida em que procura justificar a existência de verdades matemáticas recorrendo ao papel central 

que a matemática tem em ciências empíricas como a física e a biologia, por exemplo. O objetivo 

central será o de mostrar que a maior parte das tentativas de resistir a este argumento — e estas 

tentativas são desenvolvidas majoritariamente por aqueles que acreditam que podemos fornecer 

uma explicação nominalista para a imensa aplicabilidade da matemática dentro das ciências 

empíricas — enfrentam sérias dificuldades.  

1. Nominalismo matemático: o cenário contemporâneo

 A formulação daquilo a que chamamos argumento da indispensabilidade — originalmente 

formulado por Quine (1960), posteriormente por Putnam (1971) e mais recentemente por Colyvan 

(2001) — constitui o maior obstáculo para os defensores do nominalismo matemático. A ideia 

central deste argumento é a de que não fosse pela existência de verdades matemáticas, a enorme 

aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas não poderia ser explicada.  

 A formulação deste argumento tem lançado as diretrizes de como ser nominalista em 

filosofia da matemática. O modo como se responde a tal argumento dependerá da aceitação ou 

rejeição da tese de que a matemática é indispensavelmente aplicável às ciências empíricas. A grande 

cisão entre as versões de nominalismo atualmente existentes baseia-se precisamente neste aspecto; 

àquelas formas de nominalismo que se recusam a aceitar a existência de aplicações indispensáveis 

da matemática nas ciências empíricas chamamos nominalismo do caminho árduo (hard-raod 

nominalism), visto que os defensores desta alternativa — Field (1980), por exemplo — procuram 

desempenhar a tarefa árdua de mostrar que o uso da matemática nas teorias científicas mais 
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fundamentais é perfeitamente dispensável, constituindo apenas um dispositivo de abreviação para 

muitos dos elementos constituintes destas teorias.  

 Por outro lado, os nominalistas que aceitam a tese de que a matemática é indispensável à 

formulação das nossas melhores teorias científicas são denominados como defensores de um 

nominalismo do caminho fácil (easy-road nominalism), pois o desafio de explicar como podemos 

encarar a matemática como ontologicamente não-comprometedora sem recusar a sua aplicação 

indispensável dentro das ciências empíricas parece algo menos controverso e mais facilmente 

alcançável. São vários os defensores desta alternativa, muitos deles sendo também defensores de 

alguma forma de ficcionalismo — Leng (2005, 2010, 2012), Balaguer (1996, 1998, 2009) e Bueno 

(2008, 2009), por exemplo. 

 Uma possível reformulação do argumento da indispensabilidade consiste no seguinte: 

 
(1) Uma quantidade significativa das nossas melhores teorias científicas quantificam sobre 

entidades matemáticas tais como números, funções, conjuntos e estruturas.  
(2)  As nossas melhores teorias científicas são ontologicamente comprometedoras, no sentido em 

que devem ser encaradas como quantificando sobre entidades reais. 

Contudo,  
(3) Se as nossas melhores teorias científicas devem ser encaradas como quantificando sobre 

entidades reais e se tais teorias quantificam sobre entidades matemáticas, então há entidades 

matemáticas.  

Logo, 

(4) Há entidades matemáticas.   87

 Esta reformulação do argumento da indispensabilidade baseia-se em Colyvan (2015, seção 1). Tipicamente, os 87

argumentos da indispensabilidade são apresentados contendo pelo menos uma premissa acerca das entidades sobre as 
quais as teorias científicas quantificam, visto que uma das premissas fundamentais destes argumentos baseia-se 
fundamentalmente no critério ontológico naturalista de Quine (1981a) segundo o qual os nossos compromissos 
ontológicos são esgotados pelas entidades sobre as quais as nossas teorias científicas mais sólidas quantificam. Tais 
argumentos podem, contudo, ser reconstruídos em termos dos teoremas matemáticos utilizados na formulação de 
algumas teorias científicas. Muitos dos exemplos usados na literatura consistem em explicações científicas que incluem 
teoremas matemáticos como premissa fundamental. Colyvan (2001, pp. 47-49) e Baker (2005, pp. 229-233), por 
exemplo, apoiam-se na existência de teorias científicas explicativas e não meramente descritivas nas quais os 
fenômenos a serem explicados (biológico no caso apresentado por Baker (2005) e meteorológico no caso apresentado 
por Colyvan (2001, pp. 47-49)) são consequências diretas de teoremas puramente matemáticos.  
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2. O programa nominalista de Hartry Field

 A estratégia de Hartry Field (1980) para responder a este argumento consiste em rejeitar (1). 

Deste ponto de vista, as nossas melhores teorias científicas podem ser formuladas sem 

quantificação sobre entidades matemáticas abstratas. Trata-se, portanto, de uma defesa do 

nominalismo do caminho árduo. O programa de Field depende crucialmente das seguintes duas 

teses: 

A. A matemática é conservativa 

B. Uma quantidade significativa das nossas melhores teorias científicas (senão todas) podem ser 

reformuladas através de um vocabulário puramente nominalista  

  Se (B) for verdadeira, então a formulação das nossas melhores teorias científicas a partir de 

premissas inteiramente nominalistas tem de ser possível. Afirmações envolvendo expressões 

matemáticas terão de ser parafraseadas de modo a eliminar a quantificação sobre os referentes 

destas expressões. Um exemplo bastante simplificado que ilustra de forma clara qual é a estratégia 

dos defensores do nominalismo do caminho árduo, consiste no seguinte . Consideremos a 88

afirmação contida na seguinte frase: “O comprimento do navio mais próximo à costa sul do Brasil é 

de 500 metros”. Do ponto de vista de um platonista, a interpretação mais adequada desta afirmação 

invocará a existência de uma função de objetos em números (comprimento em metros deve ser 

encarado como correspondendo a esta função). Teríamos, portanto, a seguinte interpretação 

platonista: ⨍(b) = 500, onde “b” refere o objeto que satisfaz a descrição definida “O navio mais 

próximo à costa sul do Brasil”. De igual modo, se afirmarmos “O comprimento do navio mais 

próximo à costa sul do Brasil é maior que 500 metros”, estaremos obrigados a explicitamente 

quantificar sobre números, dado que teríamos a seguinte interpretação: (∃x) (x > 500 ∧ ⨍(b) = x) .  89

 Um defensor do programa nominalista de Field negará, evidentemente, que a leitura 

semântica mais adequada para a frase “O comprimento do navio mais próximo à costa sul do Brasil 

é de 500 metros” seja realmente platonista. Deste ponto de vista, esta é uma interpretação 

equivocada, a qual pressupõe que objetos espaciotemporais estão num certo tipo de relação com 

 Esta explicação acerca de como Field fornece substitutos nominalistas para afirmações frequentemente usadas em 88

ciência baseia-se em Balaguer (1998, pp. 114-116). Balaguer reconhece que a sua reconstrução desta parte do programa 
de Field difere da formulação original, na medida em que, contrariamente a Field, Balaguer utiliza objetos físicos (ao 
invés de pontos no espaço-tempo) para explicar como podemos parafrasear afirmações sobre quantidades físicas (como 
comprimento) sem quantificar sobre entidades matemáticas.   

 Cf. Balaguer (1998, pp. 114-116)89
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objetos abstratos, nomeadamente, números. Um nominalista afirmará, pois, que é perfeitamente 

possível fornecer uma interpretação ontologicamente menos comprometedora. A interpretação 

nominalista consistirá no seguinte: existe um particular concreto a o qual tem a propriedade de ter o 

mesmo comprimento que outro particular concreto b concatenado a si mesmo 10 vezes. 

Evidentemente, esta interpretação envolve a noção matemática de número, mas a expressão “b 

concatenado a si mesmo 10 vezes” poderia ser substituída pelo seguinte: b * b * b* b * b * b * b * b 

* b * b, onde “*” representa a relação de concatenação.  

 A estratégia geral adotada pelos defensores do nominalismo do caminho árduo terá sempre 

de funcionar nestes moldes: mostrar que o uso da matemática nas ciências não é obrigatório, mas 

apenas aconselhável. A razão pela qual o programa de Field parece tão promissor está relacionada 

sobretudo à sua tentativa de nominalizar uma das nossas mais sólidas teorias científicas, 

nomeadamente, a lei da gravitação universal newtoniana. Aparentemente, esta é uma tarefa 

executável sem maiores obstáculos, na medida em que o vocabulário matemático (platonista) 

presente no aparato necessário à formulação desta teoria pode ser substituído utilizando-se a 

axiomatização da geometria proposta por Hilbert (1971), a qual consiste basicamente numa 

reformulação sintética da geometria sem quantificação sobre números reais . Assim, se a tarefa de 90

nominalizar a teoria da gravitação universal newtoniana for exequível, haverá boas razões para 

considerar a possiblidade de outras teorias científicas igualmente sólidas estarem sujeitas ao mesmo 

tipo de tratamento nominalista.      

 Entretanto, a tese de que todas as aplicações da matemática nas ciências empíricas poderiam 

ser expressas através de um vocabulário puramente nominalista — sem quantificação sobre 

quaisquer tipos de entidades abstratas — é bastante controversa. Várias objeções nesta direção 

foram levantadas ao programa nominalista de Field, dentre as quais a de que a estratégia de 

eliminação do vocabulário platonista da ciência (especificamente na nominalização da teoria da 

gravitação universal newtoniana) exige quantificação de segunda ordem, o que não seria, em 

princípio, nominalisticamente aceitável. Outra objeção com bastante impacto na literatura consiste 

na tese de que tal estratégia não pode ser estendida à mecânica quântica (muito embora talvez 

funcione para a mecânica clássica), dada a quantificação sobre espaços de Hilbert presente nesta 

teoria . Tal objeção foi proposta por Malament (1982). Balaguer (1998, pp. 120-126) formula, 91

entretanto, aquilo que poderia ser considerado como os primeiros passos para uma estratégia de 

nominalização da mecânica quântica, em réplica ao obstáculo colocado por Malament (1982). Em 

 Cf. Bueno (2014, seção 3)90

 Cf. Balaguer (1998, pp.117-120)91
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contrapartida, Bueno (2003) procura mostrar que a estratégia sugerida por Balaguer não poderá ser 

bem-sucedida, visto que (a) parece ser incompatível com algumas interpretações legítimas da 

mecânica quântica e (b) invoca a existência de propensões fisicamente reais (o que não é 

nominalisticamente aceitável). Deste modo, ao que parece, a questão de saber em que medida 

podemos formular as nossas melhores teorias científicas através de um vocabulário completamente 

nominalista permanece em aberto. 

 Outro obstáculo talvez mais definitivo ao programa nominalista de Field está relacionado à 

dificuldade de formular a conservatividade da matemática por meio de um vocabulário puramente 

nominalista. De modo informal, dizemos que uma teoria matemática T é conservativa se, e somente 

se, T é consistente com um conjunto de teorias empíricas nominalisticamente aceitáveis e 

internamente consistentes. Como é visível, a noção de conservatividade da matemática é 

dependente da noção de consistência, e isto poderá ser ontologicamente comprometedor, na medida 

em que a explicação do conceito de consistência invoca a noção de ter modelo ou ser verdadeira em 

pelo menos um modelo, sendo modelos tipicamente encarados como entidades ontologicamente 

suspeitas. Embora esta não seja uma dificuldade incontornável (uma alternativa seria reduzir a 

noção de consistência à noção de possibilidade e pressupor simplesmente que as noções modais de 

possibilidade e necessidade são primitivas), a ideia de que a formulação da conservatividade da 

matemática não poderá ser formulada de uma maneira nominalisticamente aceitável baseia-se no 

fato de que a formulação desta noção será sempre dependente de resultados metalógicos (como o 

teorema da compacidade, por exemplo), os quais dificilmente estão livres de vocabulário 

platonista . 92

3. Outras estratégias nominalistas

 Dada a enorme controvérsia acerca da plausibilidade do programa nominalista de Hartry 

Field — e, por conseguinte, acerca de saber se a enorme quantidade de aparatos matemáticos 

utilizados dentro das ciências empíricas pode ser eliminada —, estratégias para desenvolver outras 

perspectivas ficcionalistas acerca da matemática têm ocupado um espaço significativo na literatura 

acerca do problema de como explicar a existência de usos não-elimináveis da matemática nas 

ciências empíricas sem se comprometer com a existência de entidades ontologicamente suspeitas, 

notoriamente, entidades matemáticas abstratas. A motivação, portanto, para a defesa destas formas 

 Cf. Bueno (2014, seção 3) 92
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alternativas de ficcionalismo matemático permanece inteiramente naturalista. Tais estratégias 

correspondem àquilo que já caracterizamos como nominalismo do caminho fácil. 

 Os proponentes deste tipo de estratégia rejeitarão a terceira premissa do argumento da 

indispensabilidade, tal como reformulado anteriormente. Eis uma proposta bastante promissora. 

Imaginemos que W é uma teoria empírica qualquer, a qual consiste na conjunção das seguintes 

afirmações: P, Q, R. P é uma afirmação puramente matemática, Q e R são afirmações empíricas que 

visam descrever algum aspecto da realidade física. Evidentemente, se P for falsa, W será falsa, visto 

que pelo menos uma das suas conjuntas é falsa. Contudo, se Q e R são verdadeiras —  sendo P falsa 

—, W fornecer-nos-á ainda assim uma descrição adequada da realidade empírica, visto que o 

mundo físico é (aproximadamente) tal como deveria ser para que W fosse verdadeira. A ideia de um 

proponente deste tipo de explicação é que uma teoria pode ser estritamente falsa, mas ainda assim 

descrever adequadamente algum aspecto da realidade. Bueno (2009) desenvolve uma versão de 

ficcionalismo matemático aproximadamente nestes termos, empregando a noção crucial de 

adequação empírica, a qual deve ser entendida como implicando que uma teoria científica é 

empiricamente adequada se aquilo que a teoria afirma acerca do mundo físico (observável) é 

verdadeiro.  

 Aplicada ao contexto das discussões sobre o peso ontológico das asserções matemáticas 

utilizadas nas ciências empíricas, a noção de adequação empírica poderá ser usada para formular 

uma postura agnóstica quanto à existência das entidades sobre as quais tais asserções quantificam. A 

esta abordagem chamamos ficcionalismo empirista . O argumento central a favor desta estratégia 93

começa por chamar a atenção para o fato de que uma porção significativa dos aparatos matemáticos 

utilizados nas ciências empíricas não o são univocamente, pois em muitas partes da ciência 

podemos usar mais de um aparato matemático para descrever ou representar a parte da realidade 

física que pretendemos. Afirmações da mecânica quântica, por exemplo, tanto podem ser 

formuladas utilizando-se teoria de grupos como espaços de Hilbert . A segunda parte do 94

argumento baseia-se na ideia de que não podemos determinar qual destes aparatos matemáticos é 

ontologicamente comprometedor, pois ambos adequam-se igualmente bem à teoria em questão.  

 A postura epistemicamente mais correta será, portanto, o agnosticismo quanto à existência 

das entidades matemáticas envolvidas. Assim, não estamos obrigados a aceitar a existência de 

objetos matemáticos abstratos, muito embora seja o caso que tais entidades façam parte do domínio 

 Cf. Bueno (2009, p. 64)93

 Cf. Bueno (2009, p. 65)94
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de quantificação de algumas das nossas melhores teorias científicas. Deste ponto de vista, a 

premissa (3) do argumento da indispensabilidade é falsa, visto ser perfeitamente possível explicar a 

indispensabilidade da matemática nas ciências empíricas sem nos comprometermos com a tese de 

que há entidades matemáticas. 

 Colyvan (2010), entretanto, procura mostrar que embora os defensores do ficcionalismo 

matemático tenham recursos para explicar a indispensabilidade da matemática na formulação de 

descrições ou representações aproximadamente corretas da realidade física, a tarefa de acomodar o 

papel explicativo que a matemática desempenha em muitas explicações científicas não poderá ser 

bem-sucedida na ausência de compromisso ontológico com entidades matemáticas. Uma das ideias 

centrais de Colyvan (2010) é a de que quando objetos matemáticos são usados apenas para 

descrever ou representar algum aspecto da realidade física, concebê-los como meras ficções é 

perfeitamente aceitável. No entanto, quando são usados para explicar algum fenômeno empírico 

(seja físico, biológico ou de qualquer outra natureza empírica) não podemos encarar as afirmações 

que quantificam sobre tais objetos como meramente metafóricas.  

 Colyvan (2010, pp. 297-302) defende esta tese ao discutir uma estratégia antirrealista acerca 

da natureza das afirmações matemáticas (a qual talvez também possa ser classificada como 

ficcionalista), a saber, o figuralismo proposto por Yablo numa série de trabalhos . O ponto de 95

partida deste tipo de abordagem consiste em chamar a atenção para a existência de vários contextos 

em que é perfeitamente razoável utilizar entidades ficcionais para descrever algum aspecto do 

mundo físico (podemos recorrer às ficções de Conan Doyle, por exemplo, para descrever Londres 

no final do século XIX). Não parece razoável, entretanto, pressupor que as afirmações contidas em 

tais descrições são ontologicamente comprometedoras. Ademais, de forma geral, a linguagem   

comum parece estar repleta de circunstâncias nas quais invocamos objetos inexistentes com o 

propósito de fornecer descrições (dizemos, por exemplo, “Uberlândia é uma cidade situada no nariz 

de Minas Gerais” com o propósito de fornecer uma descrição da localização de uma cidade) e, uma 

vez mais, não parece razoável exigir compromisso ontológico em tais contextos.  

 De igual modo, a linguagem científica está povoada por expressões metafóricas, utilizadas 

na formulação de descrições de fenômenos empíricos. Tais expressões parecem inequivocamente 

metafóricas, pois não se consegue conceber qual seria o significado literal de tais expressões (por 

exemplo, a expressão “nuvem de elétrons”). A ideia central de um adepto do antirrealismo 

matemático de Yablo é, portanto, a de que as expressões matemáticas (que supostamente referem 

 Veja-se Yablo (1998, 2002, 2005, 2009)95
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objetos matemáticos) presentes em teorias científicas descritivas devem ser encaradas como 

metafóricas (ou figurativas) e livres de compromisso ontológico, ainda que tais expressões 

matemáticas sejam essenciais ou indispensáveis à formulação das teorias científicas descritivas nas 

quais ocorrem.  

 Entretanto, Colyvan (2010, pp. 299-301) ressalta que este tipo de abordagem aplica-se 

apenas a descrições científicas. Embora possamos reconhecer que uma afirmação metafórica possa 

ter poder explicativo — e exemplos nesta direção não são difíceis de conceber —, contextos nos 

quais isto ocorre são sempre contextos nos quais a afirmação metafórica funciona como um 

substituto de outra afirmação não-metafórica, a qual é primitivamente explicativa. Ao afirmarmos, 

por exemplo, que “João é uma matraca”, tanto podemos ter a intenção de descrever um fato (o fato 

de João ser uma pessoa faladora), como podemos ter a intenção de explicar um fato (o fato de que 

muitas pessoas não gostam da companhia de João, por exemplo). Contudo, se o contexto for 

explicativo e não meramente descritivo, a afirmação metafórica usada para explicar o fato de muitas 

pessoas não gostarem da companhia de João funciona com espécie de afirmação substituta da 

explicação real, isto é, não fosse pela existência de alguma forma literal de explicar o fato em 

questão, a afirmação metafórica que o explica não desempenharia qualquer papel explicativo .  96

 Assim, se for o caso que o papel da matemática utilizada na formulação de algumas teorias 

científicas seja indispensavelmente explicativo — ao invés de indispensavelmente descritivo ou 

representativo —, expressões matemáticas utilizadas na formulação dessas teorias não poderão ser 

encaradas como meramente figurativas, pelo que as entidades matemáticas sobre as quais estas 

teorias quantificam não poderão ser encaradas como não tendo peso ontológico. Este parece ser o 

ponto central do ataque de Colyvan ao figuralismo de Yablo.  

 Este tipo de objeção parece aplicar-se, contudo, a qualquer forma de ficcionalismo 

matemático (incluindo o ficcionalismo empirista de Bueno (2009)). Se há casos em que o papel da 

matemática aplicada às ciências empíricas é essencialmente explicativo, os defensores do 

ficcionalismo quanto à matemática estarão obrigados agora não apenas a explicar o uso 

indispensável da matemática nas ciências empíricas, mas também a explicar o uso indispensável 

explicativo (e não meramente descritivo ou representacional) da matemática nas ciências empíricas. 

Uma das teses centrais defendidas por Colyvan (2010) é a de que não há qualquer explicação 

 Cf. Colyvan (2010, p. 300)96

�116



ficcionalista (nem sequer nominalista, para ser mais preciso ) para a existência de explicações 97

essencialmente matemáticas de fenômenos empíricos. 

 Numa série de trabalhos, Colyvan (1998a, 1998b, 2001, 2002, 2007, 2010) apresenta vários 

exemplos de fenômenos empíricos para os quais as explicações disponíveis parecem ser 

essencialmente matemáticas. A explicação para a existência de pontos antípodas na superfície da 

terra com exatamente a mesma temperatura e pressão atmosférica, por exemplo, aparentemente 

depende de resultados puramente matemáticos (nomeadamente, o teorema de Borsuk-Ulam ). 98

 Leng (2012) rejeita, entretanto, a proposta de Colyvan. Do seu ponto de vista, a existência 

de explicações essencialmente matemáticas de fenômenos empíricos não é um indício a favor da 

ideia de que não podemos desenvolver uma rota ficcionalista plausível para a matemática. O seu 

projeto consiste precisamente em desenvolver esta rota. O elemento central da ideia de Leng (2012) 

consiste na defesa da tese de que embora seja verdade que muitas explicações de fenômenos 

empíricos sejam essencialmente matemáticas — sendo impossível eliminar o aparato matemático 

nelas contido —, muitas destas explicações correspondem àquilo que podemos chamar explicações 

científicas estruturais. Uma explicação científica é estrutural se mostra como o fenômeno empírico 

a ser explicado resulta de uma instanciação (aproximada) de alguma estrutura matemática. Um 

ficcionalista matemático não precisa estar comprometido, no entanto, com a existência de 

estruturas matemáticas abstratas (as quais, do ponto de vista platonista, existem no reino 

matemático abstrato tendo as suas instâncias no mundo físico), dado não acreditar na existência de 

verdades matemáticas.  

 Assim, parece que um nominalista quanto à matemática (se simultaneamente um 

ficcionalista) poderia argumentar que não estamos ontologicamente comprometidos com entidades 

matemáticas, quando tais entidades aparecem em explicações científicas estruturais, dado que, 

relativamente a este tipo de explicação científica, o nosso compromisso ontológico está restrito a 

objetos físicos que conjuntamente instanciam ou exemplificam estruturas matemáticas. A ideia de 

Leng (2012, pp. 988-992) é, portanto, a de que os exemplos apresentados por Colyvan (2010) 

devem ser encarados nestes termos; trata-se apenas de certos aparatos matemáticos utilizados em 

 Colyvan (2010, pp. 287-294) formula uma série de objeções à ideia de que o nominalismo deflacionista de Azzouni 97

(2004), por exemplo, consegue acomodar o poder essencialmente explicativo da matemática nas ciências empíricas. 

 Cf. Colyvan (2001, pp. 47-49)98
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algumas explicações científicas, aparatos os quais mostram como alguns fenômenos empíricos são 

instâncias (aproximadas) de certas estruturas matemáticas . 99

4. O papel explicativo da matemática em biologia evolucionária

 Muitos autores têm se esforçado por mostrar que há casos de explicações genuinamente 

matemáticas de fenômenos empíricos. Baker (2005), por exemplo, apresenta uma detalhada defesa 

desta tese recorrendo a algumas discussões em biologia evolucionária acerca de qual é a explicação 

mais adequada para o fato de que o período de tempo em que algumas espécies de cigarras 

permanecem no subsolo é sempre ímpar. Aparentemente, isto pode ser explicado por meio de dois 

teoremas resultantes da teoria dos números.   

 São três as espécies de cigarras que compõem o fenômeno biológico a ser explicado. Tais 

espécies pertencem todas ao gênero Magicicada, e encontram-se sobretudo na América do Norte. O 

ciclo de vida destas cigarras consiste basicamente em manter-se no subsolo como ninfas por um 

longo período de tempo, enquanto se alimentam e se tornam adultas. Após este longo período de 

tempo, emergem do subsolo, permanecendo vivas por um período de tempo bastante curto, porém 

suficiente para que possam se reproduzir. O período de tempo no qual permanecem no subsolo é de 

13 ou 17 anos, sendo tal variação dependente das condições climáticas da região onde se encontram 

(aquelas que se encontram ao sul dos Estados Unidos têm um período menor). Outra característica 

interessante acerca do ciclo de vida destes insetos está relacionada ao fato de que o momento em 

que as populações de cada uma destas espécies emergem para o solo é sincronizado, isto é, para 

quaisquer duas populações x e y de uma mesma espécie, todos os indivíduos de x e todos os 

indivíduos de y emergem do subsolo ao mesmo tempo .  100

 Uma explicação mais geral do fenômeno biológico em questão terá, portanto, de explicar a 

existência dos seguintes cinco fenômenos: 

(i) A enorme duração do ciclo de vida das cigarras. 
(ii)A presença de duas durações separadas de ciclos de vida (dentro de cada espécie de 

cigarras) em diferentes regiões. 
(iii)A emergência periódica de cigarras adultas. 

 Leng (2012, pp. 988-992) responde especificamente ao exemplo utilizado por Colyvan, o qual supostamente mostra 99

que  a explicação para alguns fatos astronômicos é fundamentalmente matemática. Entre Marte e Júpiter há uma região 
de asteroides, a qual possui certas sub-regiões nas quais há pouquíssimos asteroides; tais regiões são denominadas 
Kirkwood gaps. Colyvan afirma que “a explicação para a existência e localização destes gaps é matemática e envolve 
os eigenvalues da região local do sistema solar (incluindo Júpiter)” (Colyvan, 2010, p. 302)

 Dado que a duração do ciclo de vida das cigarras é dependente da região onde se encontram, as populações x e y 100

terão de ser populações de uma mesma região para que a emergência dos indivíduos seja simultânea.
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(iv)A emergência sincronizada de cigarras adultas. 
(v) O número primo de anos de duração do ciclo de vida das cigarras. (Tradução nossa, 

Baker, 2005, pp. 229-230) 

 A explicação dos fenômenos (i)-(iv) é puramente biológica e geográfica, estando 

relacionada ou às condições climáticas das regiões onde tais espécies de cigarras encontram-se (no 

caso da explicação para (i) e (ii)) ou às condições que aumentam a probabilidade de reprodução (no 

caso da explicação para (iii) e (iv)). Mais especificamente, a explicação para (i) está relacionada ao 

fato de as regiões nas quais estas espécies de cigarras desenvolvem os seus respectivos ciclos de 

vida serem regiões inóspitas, com más condições climáticas e poucos alimentos disponíveis, razão 

pela qual os insetos têm de permanecer tanto tempo no subsolo. A explicação para (ii) segue a 

mesma linha, visto que tais condições de sobrevivência dependerão muito da região na qual as 

populações de cada espécie se encontram; aquelas populações que crescem em ambientes menos 

hostis à sobrevivência não terão necessidade de permanecer tanto tempo no subsolo (como no caso 

das populações que se encontram nas regiões sul da América do Norte).  

 Por outro lado, a explicação para os fenômenos descritos em (iii) e em (iv) consiste em dizer 

que se a emergência de cigarras adultas não fosse periódica — isto é, se fosse o caso que cada 

inseto individual pudesse emergir do subsolo a qualquer momento —, as oportunidades de 

acasalamento não poderiam ser garantidas, o que colocaria em risco a sobrevivência da espécie 

(naquela região). Suponha-se, por exemplo, um indivíduo fêmea x que emerge do subsolo num 

momento t qualquer; se no momento t não houver algum indivíduo macho naquela região, a 

probabilidade de x conseguir se reproduzir será diminuta, posto que o tempo de vida destes insetos 

após a emergência do subsolo é bastante curto. Esta também é a razão pela qual o fenômeno 

descrito em (iv) ocorre; tão logo a emergência das populações seja sincronizada, maior serão as 

oportunidades de acasalamento. Assim, como Baker (2005, p. 230) nota, as explicações para (iii) e 

(iv) decorrem de “leis biológicas-evolucionárias” aplicáveis a indivíduos que têm um ciclo de vida 

bastante longo e um período de vida adulta bastante curto.  

 Dado que a explicação para os fenômenos de (i) a (iv) é ou biológica ou ecológica, resta-nos 

saber qual é a natureza da explicação para o fenômeno descrito em (v). Noutras palavras, por que 

razão o número de anos do ciclo de vida destas espécies de cigarras é sempre primo? Será a 

explicação para este fenômeno uma explicação puramente biológica? Embora a explicação dos 

fenômenos descritos em (i), (ii), (iii) e (iv) seja consensual entre os biólogos, a explicação para (v) 

parece ser uma questão ainda em aberto, posto não haver consenso acerca de qual é a melhor teoria 

que explica tal fenômeno. Obviamente, a explicação para o fenômeno em questão terá de ser uma 
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explicação biológica-evolucionária, isto é, terá de ser uma explicação cujo um dos elementos 

centrais seja a ideia de que a existência de períodos primos de ciclos de vida constitui uma 

vantagem para as três espécies de cigarras. Baker (2005, pp. 230-233) menciona duas teorias 

concorrentes propostas por diferentes biólogos, as quais explicam o fenômeno descrito em (v) 

nestes termos, quais sejam, a explicação proposta por Goles, Schulz e Markus (2001) — cuja ideia 

central é a de que a existência de períodos primos de ciclos de vida proporciona uma menor 

interseção com predadores — e a explicação proposta por Cox e Carlton (1988, 1998) e por 

Yoshimura (1997) — cuja ideia central é a de que a razão pela qual as três espécies do gênero 

Magicicada têm períodos primos de ciclos de vida está relacionada ao fato de que tais períodos 

impedem hibridização com subespécies. Chamemos explicação da predação ao primeiro tipo de 

explicação e explicação da hibridização ao segundo tipo de explicação. 

 Ambas as explicações baseiam-se fundamentalmente em aparatos matemáticos e não apenas 

biológicos. Mais especificamente, os fundamentos matemáticos de ambas residem nos seguintes 

dois teoremas da teorias dos números: 

“Teorema 1: o menor múltiplo comum de m e n é o maior possível se, e somente se, m e n são 

coprimos 

Teorema 2: um número m é coprimo com cada número n<2m, n ≠ m se, e somente se, m é 

primo.” (Tradução nossa, Baker, 2005, p. 232)  

 Dois números a e b são coprimos se, se somente, o único número pelo qual ambos podem 

ser divididos de modo a resultar em um número inteiro positivo é 1. Dois números que não sejam 

individualmente primos poderão, deste modo, ser coprimos (os números 4 e 5, por exemplo, são 

coprimos). Também sabemos que o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais a e b 

corresponde ao menor número pelo qual ambos (a e b) poderão ser divididos de modo a resultar 

noutro número natural.   

 Como Baker (2005, p. 231) nota, a relação matemática entre a propriedade de ser primo, 

que é partilhada pelos períodos de ciclos de vidas das três espécie de cigarras pertencentes ao 

gênero Magicicada, e a minimização de interseção com espécies de predadores é dada pelo mínimo 

múltiplo comum entre o número correspondente ao período de ciclo de vida das espécies de cigarras 

e o número correspondente ao período de ciclo de vida da espécie de predador em questão. Assim, 

considerando um ciclo de vida de 13 anos de uma espécie x de cigarras e um ciclo e vida de 4 anos 
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de uma espécie y de predador de cigarras, a frequência com que as duas espécies irão encontrar-se 

será de 52 em 52 anos, dado que 52 é o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 13. 

 Considere-se a primeira explicação, baseada na tese de que a existência de períodos primos 

de ciclos de vida proporciona uma menor interseção com predadores. Assumindo que os predadores 

têm ciclos de vida relativamente curtos  (menores, pelo menos, que os ciclos de vida das três 101

espécies de cigarras em questão), estamos autorizados a afirmar que o teorema 1 tem a seguinte 

implicação: 

(A)Dada uma espécie de cigarras com um ciclo de vida de duração x, a frequência com que os 

indivíduos desta espécie interceptam-se com predadores com um ciclo de vida de duração y será 

minimizada caso x e y sejam coprimos. 

  

 Assim, se uma espécie de cigarras tiver um ciclo de vida com uma duração de 13 anos (o 

que é aparentemente o caso, em algumas regiões) e uma espécie de predador tiver um ciclo de vida 

de 4 anos (por exemplo), então a frequência com que as duas espécies encontrar-se-ão será bastante 

pequena, pois o mínimo múltiplo comum de 4 e 13 é o maior possível, dado 4 e 13 serem números 

coprimos. A interseção com espécies de predadores será, portanto, de fato bastante rara (de 52 em 

52 anos, visto que o mínimo múltiplo comum de 4 e 13 é 52). Deste modo, (A) fundamenta 

parcialmente a explicação da predação. 

 O teorema 2, por outro lado, tem a seguinte implicação: considere-se uma espécie de 

cigarras que tenha um período de ciclo de vida de 13 anos e uma espécie de predador que tenha um 

período de ciclo de vida de 9 anos. O teorema 2 implica que o período de ciclo de vida de 13 anos 

será coprimo com o período de ciclo de vida de 9 anos, visto que a seguinte relação n<2m e n≠m 

obtém-se entre 13 e 9, sendo n = 9 e m = 13. Mas se 13 e 9 são coprimos, segue-se, do teorema 1, 

que o mínimo múltiplo comum entre estes dois números é o maior possível, razão pela qual a 

frequência de interseção entre a espécie de cigarras que tem um período de ciclo de vida de 13 anos 

e a espécie de predador que tem um período de ciclo de vida de 9 anos será minimizada. Podemos 

afirmar, portanto, que os teoremas 1 e 2 fundamentam conjuntamente a explicação da predação.  

 Também podemos afirmar que os teoremas 1 e 2 fundamentam a explicação da 

hibridização. Considerando que o período de ciclo de vida das subespécies com as quais poderá 

haver hibridização é similar ao período de ciclo de vida das três espécies de cigarras pertencentes 

 Baker (2005, p. 232) adiciona esta informação. 101
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ao gênero Magicicada ,  o período de ciclo de vida destas subespécies será sempre coprimo com o 102

período de ciclo de vida das cigarras. Isto é uma implicação do Teorema 2. Dado que para qualquer 

número primo x será o caso que todos os números menores que o dobro de x serão coprimos com x, 

segue-se que se um período de ciclo de vida é primo (por exemplo, 13), então todos os números 

menores que o dobro de 13 (isto é, todos os números menores que 26) serão coprimos com 13. 

Assim, visto que as subespécies têm ciclos de vidas similares ao ciclo de vida das espécies 

(havendo uma diferença de apenas 4 ou 5 anos), segue-se que seja qual for o período de ciclo de 

vida destas subespécies, tal período será sempre coprimo com o período de ciclo de vida das 

próprias espécies. Mas se a relação de ser coprimo obtém-se entre o período de ciclo de vida das 

subespécies e o período de ciclo de vida das espécies, então o mínimo múltiplo comum entre estes 

dois períodos será o maior possível (dado o teorema 1), razão pela qual a frequência de interseção 

entre espécie e subespécie será minimizada. 

 Vemos, deste modo, que seja qual for o tipo explicação adotada para dar conta do fenômeno 

descrito em (v), tal explicação será não apenas biológica, mas também matemática. Em termos 

gerais, a razão pela qual o período de ciclo de vida das três espécies de cigarras pertencentes ao 

gênero Magicicada é um período primo residirá ou no fato de que isto torna mais rara a interseção 

com subespécies (o que constitui uma vantagem, dado que a hibridização com subespécies não é 

evolutivamente vantajosa) ou no fato de que isto torna mais rara a interseção com predadores (o que 

também é evolutivamente vantajoso). E isto ocorre por causa da existência de certas relações 

numéricas, nomeadamente, as relações descritas pelos teoremas matemáticos 1 e 2.  103

 Explicações deste tipo parecem mostrar que estamos obrigados a quantificar sobre entidades 

matemáticas quando formulamos certos tipos de teorias científicas para dar conta de fenômenos 

empíricos. Neste caso especificamente, os teoremas 1 e 2 servem de justificação para as premissas 

que aparecerão na explicação científica do fenômeno biológico em questão (a saber, e existência de 

períodos primos de ciclos de vida em certas espécies de cigarras). Não parece razoável, entretanto, 

manter uma postura ficcionalista quanto à natureza dos teoremas 1 e 2, dado que não são usados 

apenas para descrever um fenômeno empírico; trata-se, ao invés, de teoremas matemáticos que 

explicam certo fenômeno biológico. Se não podemos manter uma postura ficcionalista 

relativamente à natureza dos teoremas 1 e 2 — isto é, se não faz sentido dizer que estes teoremas 

são na verdade estritamente falsos (tal como o são todas as outras proposições matemáticas das 

 Baker (2005, p. 232) afirma que segundo Yoshimura (1997) a diferença entre o período de ciclo de vida das cigarras 102

e das subespécies com as quais poderá haver hibridização é de 4 a 5 anos.

 Baker (2005, nota 12) afirma haver provas para os teoremas 1 e 2.103
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quais eles resultam) —, não teremos outra alternativa senão reconhecer que estes teoremas são 

verdadeiros num sentido robusto (e não meramente ficcional) de ser verdadeiro. Sendo assim, 

parece que estamos obrigados a aceitar a existência de números, dado que o domínio 

quantificacional dos teoremas 1 e 2 é composto por tais objetos matemáticos abstratos.  

 Deste modo, uma maneira de argumentar contra qualquer tentativa de fornecer uma 

explicação ficcionalista para o papel essencialmente explicativo que a matemática desempenha nas 

ciências empíricas consiste em insistir na ideia de que explicações, de forma geral, não podem partir 

de premissas falsas. Se considerarmos, por exemplo, a explicação para a queda dos corpos (a qual 

recorrerá, evidentemente, à lei newtoniana da gravitação universal), parece razoável supor que 

nenhuma das afirmações que formam o conjunto de premissas que suportam a conclusão de que 

para a queda de qualquer corpo a existe uma força gravitacional g cuja intensidade é inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre o corpo a e o centro da terra e diretamente proporcional 

à massa do corpo a e à massa da terra poderá ser falsa. Na verdade, parece razoável supor, mesmo 

relativamente a contextos não-científicos, que nenhuma explicação de todo em todo poderá conter 

premissas falsas. Este debate é bastante promissor e decisivamente importante tanto para os 

defensores do platonismo matemático como para os defensores do  nominalismo matemático. 
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Conclusão

O objetivo central desta dissertação consistiu não em argumentar diretamente a favor da visão 

platonista da matemática, mas apenas em mostrar que as objeções benacerrafinianas não parecem 

constituir obstáculos insuperáveis para os defensores desta visão. Os defensores do platonismo 

matemático parecem dispor de muitos recursos e muitas alternativas para responder a tais objeções. 

Relativamente ao desafio epistêmico de explicar como é possível obter conhecimento de 

objetos abstratos com os quais não temos qualquer tipo de contato, o platonismo da plenitude 

proposto por Balaguer poderá ser encarado como uma proposta bastante promissora, visto que 

parece adequar-se muito bem à prática matemática. Como vimos, se aceitarmos a tese de que todos 

os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem, conseguiremos fornecer uma 

explicação externalista para o conhecimento matemático, isto é, conseguiremos acomodar a tese de 

que podemos ter crenças matemáticas verdadeiras apesar da ausência de qualquer interação causal 

entre nós, agente cognitivos, e os objetos matemáticos que constituem o subject-matter dessas 

crenças. A objeção segundo a qual tal proposta implicaria que o conhecimento da tese da plenitude 

seria condição necessária ao conhecimento de toda e qualquer proposição matemática não funciona, 

se adotarmos uma explicação externalista do conhecimento matemático. 

Nenhuma das objeções propostas por Restall (2003) parece-nos promissora. A acusação 

segundo a qual a formalização da tese da plenitude estaria comprometida, ao contrário do que 

Balaguer afirma, com possibilidades de re é uma falsa acusação, aceitando a distinção entre 

modalidades de re e de dicto proposta por Forbes (1986, p. 48). De igual modo, a acusação de que 

ou a tese da plenitude pode ser formalizada — mas neste caso implica contradições, como as 

contradições formuladas com base na hipótese do contínuo —, ou a tese da plenitude não pode ser 

formalizada — e neste caso o platonismo da plenitude torna-se trivialmente verdadeiro, pois nada 

mais é do que a afirmação trivial de que todas as asserções matemáticas têm um modelo — também 

não nos parece preocupante, dado que Balaguer ele próprio (Balaguer, pp. 58-69) já antecipara este 

tipo de objeção.  

 Por outro lado, a objeção de Balaguer à estratégia de tentar explicar como é possível obter 

conhecimento de proposições que são acerca de objetos abstratos com base na existência da 

intuição matemática não é bem-sucedida, dado que a exigência de uma explicação acerca da 

confiabilidade dos processos de formação de crenças verdadeiras gerados pela intuição matemática 

pode ser estendida também à percepção.  
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A tentativa de responder ao desafio Benacerrafiniano apelando à tese de que as proposições da 

matemática são verdades necessárias também não é promissora, visto que pressupõe a falsidade de 

algumas teses essencialistas. 

Dado que se aceitarmos o platonismo da plenitude estamos obrigados a aceitar o platonismo 

da não-univocidade, a proposta de Balaguer poderá parecer uma alternativa implausível, pois a 

afirmação segundo a qual os termos singulares das asserções matemáticas não referem 

univocamente, isto é, não referem um e apenas um objeto é um pouco controversa. Entretanto, 

como vimos, Balaguer (1998, p. 87) consegue contornar esta dificuldade ao afirmar que a referência 

de numerais como “3” está restrita a objetos matemáticos que satisfazem a CPNN. A proposta de 

Balaguer como um todo, segundo a qual a forma mais plausível que o platonismo matemático pode 

assumir corresponde àquilo a que podemos chamar platonismo da plenitude e da não-univocidade,  

constitui de fato uma defesa bastante sólida da visão platonista da matemática.  

Em termos gerais, o argumento para adotar esta forma de platonismo consiste no seguinte: a 

melhor epistemologia para a matemática — isto é, a epistemologia que responde mais 

proeminentemente ao desafio epistêmico de explicar como podemos obter conhecimento acerca de 

objetos com os quais não temos qualquer tipo de contato — é a epistemologia fornecida pelo 

platonismo da plenitude. Mas se aceitarmos a tese da plenitude, estamos obrigados a aceitar que o 

reino matemático é pleno, isto é, estamos obrigados a aceitar que todos os objetos que logicamente 

poderiam existir existem. A aceitação desta tese parece ser incompatível com a ideia, defendida 

pelos proponentes do platonismo de estruturas, de que as asserções da matemática são descrições 

unívocas de estruturas matemáticas. Deste modo, se aceitarmos a tese da plenitude — e tal 

aceitação será obrigatória se quisermos nos livrar das objeções epistêmicas —, então não 

poderemos ser defensores do platonismo de estruturas, visto que a tese da plenitude é incompatível 

com um dos pressupostos centrais do estruturalismo. O platonismo da plenitude e da não-

univocidade parece superior, portanto, ao platonismo de estruturas.  

No entanto, talvez devamos fazer uma ligeira modificação na defesa balagueriana do 

platonismo da plenitude e da não-univocidade. Balaguer insiste em manter a ideia de que esta 

forma de platonismo deve ser encarada como uma forma de platonismo de objetos. Trata-se de 

afirmar, portanto, que as nossas teorias matemáticas são descrições não-unívocas de coleções de 

objetos, por oposição a descrições não-unívocas de coleções de estruturas. Eu diria, no entanto, que 

adotar uma versão estruturalista do platonismo da plenitude e da não-univocidade é muito mais 

vantajoso para um platonista. E a razão desta vantagem está relacionada à plausibilidade do 

segundo e mais poderoso argumento metafísico de Benacerraf (1965) contra o platonismo 
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matemático. Consideremos este argumento novamente: não existem objetos cujas propriedades 

essenciais sejam todas propriedades relacionais-estruturais. Todas as propriedades essenciais dos 

números (como ser par, ser primo, ser sucedido por outros números) são propriedades relacionais-

estruturais. Logo, números não são objetos. Este argumento é inteiramente independente do 

problema da não-univocidade. Trata-se apenas de atacar a ideia platonista de que números sejam 

objetos. Se encararmos o platonismo da plenitude e da não-univocidade como uma forma de 

platonismo de objetos, não conseguiremos escapar deste segundo argumento. Entretanto, o 

platonismo de estruturas, como vimos, oferece-nos uma saída: números realmente não são objetos; 

são ao invés posições ou lugares em estruturas. Uma possível réplica consistiria em dizer: se 

números não são objetos mas sim posições em estruturas, como poderá um estruturalista explicar o 

fato de que a linguagem aritmética funciona como se números fossem objetos? A réplica a esta 

objeção consiste em apelar à distinção de Shapiro (2000, pp. 268-270) entre modos de posições 

como propriedades e posições como objetos. A ideia central é, portanto, afirmar que, no contexto da 

linguagem aritmética, posições em estruturas numéricas devem ser encaradas mais no modo 

posições como objetos do que no modo posições como propriedades. Isto parece ser suficiente para 

explicar por que razão a semântica da aritmética usa termos singulares. Deste modo, estamos 

autorizados a concluir que o platonismo de estruturas consegue resistir à mais plausível versão das 

objeções metafísicas de Benacerraf (1965). Esta é a razão pela qual penso que seja mais vantajoso 

adotar uma forma estruturalista de platonismo da plenitude e da não-univocidade.  

Relativamente às objeções metafísicas de Benacerraf (1965), é certamente verdade que tais 

objeções têm bastante peso na literatura, sobretudo por ocasionar muitas reformulações da visão 

platonista da matemática. Tanto o platonismo de estruturas, como o platonismo da não-univocidade 

surgem como tentativas de contornar tais objeções. Como vimos, o ataque de Benacerraf ao 

platonismo matemático apresenta-se em dois estágios, sendo o primeiro aquele que procura 

estabelecer que números não podem ser conjuntos e o segundo aquele que procura estabelecer que 

números não podem ser objetos.  

Contudo, as razões oferecidas a favor da tese de que números não podem ser conjuntos 

parecem ser insuficientes para estabelecer esta tese. Do fato de não haver quaisquer bons 

argumentos para preferirmos a sequência de conjuntos de Zermelo em detrimento da sequência de 

conjuntos de von Neumann (e vice-versa), não se segue que não seja possível que a sequência dos 

números naturais seja idêntica a alguma destas sequências. Do fato de não haver indícios a favor de 

uma tese qualquer, não se segue a falsidade desta tese. Portanto, do fato de não haver indícios a 

favor da tese de que números sejam conjuntos não se segue que números não possam ser conjuntos. 
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Uma tese metafísica (neste caso, a tese de que números não podem ser conjuntos) não poderá ser 

estabelecida com base numa tese epistêmica (neste caso, a tese de que não há indícios a favor desta 

tese).  

As objeções metafísicas de Benacerraf são, no entanto, suficientes para colocar os defensores 

do platonismo matemático em apuros, dado que os obriga a explicar como a semântica platonista 

deverá funcionar. Isto é, obriga-os a explicar como é possível que termos matemáticos singulares 

tenham referência em contextos nos quais há pelo menos mais de um modelo matemático adequado. 
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