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Será o reino matemático pleno? Uma defesa do platonismo da plenitude 

Aquilo a que chamamos visão platonista da matemática é tradicionalmente caracterizada como a 

conjunção das seguintes três teses: (1) há objetos matemáticos, (2) tais objetos existem 

necessariamente e independentemente de quaisquer agentes cognitivos capazes de os conceber e (3) 

as verdades da matemática são acerca destes objetos. Em Platonism and Anti-platonism in 

Mathematics, Mark Balaguer propõe uma reformulação desta forma tradicional de platonismo. Tal 

reformulação consiste em adicionar a seguinte afirmação às três anteriormente mencionadas: (4) 

qualquer objeto matemático que logicamente possa existir existe. Chama-se platonismo da 

plenitude (full-blooded platonism) a esta forma de platonismo matemático; trata-se de defender a 

idéia segundo a qual o reino matemático esgota todas as possibilidades lógicas, sendo, por esta 

razão, pleno.   

Em Just What is Full-Blooded Platonism? (2003), Greg Restall apresenta uma série de objeções ao 

platonismo da plenitude, a maioria das quais pretendem mostrar que a tese da plenitude não pode 

ser adequadamente formalizada, pois seja qual for a forma lógica que lhe seja atribuída, 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, desse 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 construir 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. Nesta comunicação, tentarei mostrar que tais objetos não funcionam. 


