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ALGUMAS ABORDAGENS NOMINALISTAS DA MATEMÁTICA 

Daniela Moura Soares
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RESUMO: Neste artigo, apresento o debate entre os defensores do platonismo matemático – por um 
lado – e os defensores do antiplatonismo matemático, por outro lado. Tal debate surge ao formularmos 
o problema de saber se as asserções matemáticas obrigam-nos a postular a existência de certo de tipo 
de objetos abstratos, tais como números, conjuntos e funções. Discutirei, em especial, duas formas de 
antiplatonismo matemático, quais sejam, o fisicalismo e o ficcionalismo quanto à matemática. Ambos 
podem ser classificados como formas de nominalismo, visto que rejeitam a existência de objetos 
matemáticos abstratos. Primeiramente, discutirei as objeções de Frege ao fisicalismo matemático de 
Mill. Apresento, a seguir, duas formas de responder ao principal argumento contra a visão platonista 
da matemática – o argumento da indispensabilidade –, nomeadamente, a resposta dos defensores do 
hard-road nominalism e a resposta dos defensores do easy-road nominalism. 

 

PALAVRAS-CHAVE: platonismo; antiplatonismo; compromisso ontológico; nominalismo. 
 
ABSTRACT: In this paper, I present the discussion between platonism and anti-platonism in 
mathematics. This discussion arises when we ask whether the mathematical assertions constrain us to 
postulate the existence of some kind of abstract objects, such as numbers, sets and functions. In 
particular, I will discuss two forms of anti-platonist views, namely, physicalism and fictionalism in 
mathematics. Both can be classified as forms of nominalism, since there are no mathematical abstracts 
ὁbjἷctὅΝ fὄὁmΝ thἷΝ phyὅicaliὅt’ὅΝ ὁὄΝ fictiὁὀaliὅt’ὅΝ pὁiὀtΝ ὁfΝ viἷwέΝἔiὄὅtly,Ν IΝ pὄἷὅἷὀtΝἔὄἷgἷ’ὅΝ ὁbjἷctiὁὀὅΝ tὁΝ
εill’ὅΝ phyὅicaliὅtΝ viἷwΝ abὁutΝmathἷmaticὅΝ aὀἶΝ alὅὁΝ ὅὁmἷΝ pὁὅsible ways to reject these objections. 
Secondly, I present two kinds of answers to the main argument against the platonist view of 
mathematics – the indispensability argument – namely, the hard-road nominalism answer and the 
easy-road nominalism answer. 
 
KEYWORDS: platonism; anti-platonism; ontological commitment; nominalism. 

 

 

1. Introdução 

 

Que 3 é um número ímpar é uma verdade elementar da aritmética, tal como que 2+ 2 = 

ἂέΝEmΝviὄtuἶἷΝἶὁΝὃuê,ΝὀὁΝἷὀtaὀtὁ,ΝὅὤὁΝaὅΝpὄὁpὁὅiὦõἷὅΝἷxpὄἷὅὅaὅΝpἷlaὅΝfὄaὅἷὅΝ“ἁΝéΝumΝnúmero 

ímpaὄ”ΝἷΝ“ἀΝ+ΝἀΝοΝἂ”ΝvἷὄἶaἶἷiὄaὅςΝἢὁἶἷmὁὅΝ ὄἷὅpὁὀἶἷὄΝaἶἷὃuaἶamἷὀtἷΝaΝ ἷὅtaΝpἷὄguὀtaΝ ὅἷmΝ

postular a existência de certo tipo de objetos abstratos, nomeadamente, números? O problema 

filosófico que está em disputa consiste, pois, em saber qual é o compromisso ontológico da 

matemática, especificamente da aritmética. O compromisso ontológico de uma dada teoria 

corresponde às entidades com as quais esta teoria está comprometida. O modelo atômico de 

Rutherford-Bohr, por exemplo, está comprometido com a existência de partículas 

subatômicas, a saber, nêutrons, elétrons e prótons. Tais partículas são, porém, entidades 

                                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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concretas, visto que se existem, estão localizadas no espaço e no tempo. 

Estará, pois, a aritmética ontologicamente comprometida com a existência de 

entidades abstratas? Isto é, podemos explicar as suas verdades sem postularmos a existência 

deste tipo de entidades? 

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

teorias platonistas e teorias nominalistas. Os defensores do platonismo respondem 

positivamente à primeira pergunta e negativamente à segunda. Os defensores do nominalismo, 

por outro lado, respondem negativamente à primeira pergunta, mas positivamente à segunda. 

O platonismo matemático pode ser caracterizado como a conjunção das seguintes quatro 

teses2: 

 

(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) As verdades da matemática são acerca destes objetos 

 

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

ἷxpὄἷὅὅaΝpἷlaΝfὄaὅἷΝ“ἁΝéΝímpaὄ”Ν– são acerca de objetos abstratos, isto é, objetos que não têm 

lὁcaliὐaὦὤὁΝ ἷὅpaciὁtἷmpὁὄalέΝ χὅὅim,Ν talΝ cὁmὁΝ aΝ ἷxpὄἷὅὅὤὁΝ “ἥócὄatἷὅ”Ν ὀaΝ fὄaὅἷΝ “ἥócὄatἷὅΝ éΝ

mὁὄtal”ΝὄἷfἷὄἷΝaΝpἷὅὅὁaΝἥócὄatἷὅ,ΝaΝἷxpὄἷὅὅὤὁΝ“ἁ”ΝὀaΝfὄaὅἷΝ“ἁΝéΝímpaὄ”ΝὄἷfἷὄἷΝὁΝὀúmἷὄὁΝἁέΝἡὅΝ

ὄἷfἷὄἷὀtἷὅΝ ἶὁὅΝ tἷὄmὁὅΝ “ἥócὄatἷὅ”Ν ἷΝ “ἁ”Ν têm,Ν cὁὀtuἶὁ,Ν ὀatuὄἷὐaὅΝ ἶiὅtiὀtaὅνΝ ὀὁΝ pὄimἷiὄὁΝ caὅὁΝ

trata-se de um objeto concreto – isto é, um objeto que existe no espaço e no tempo –, mas no 

segundo caso trata-se de um objeto abstrato – isto é, um objeto que existe fora do espaço e do 

tempo. Alguns proponentes desta visão são: Frege (1884), Gödel (1964) e Shapiro (1967).  

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) a matemática é acerca de entidades concretas, ou (b) as verdades da 

matemática não devem ser interpretadas literalmente, ou (c) 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 visão, as verdades da matemática – em 

                                                                 
2 Esta caracterização daquilo a que chamamos visão platonista da matemática encontra-se em Linnebo (2013) 
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especial da aritmética – são acerca de objetos físicos comuns (objetos contáveis). Esta teoria 

foi defendida por Mill (1843) e, mais recentemente, por Phillip Kitcher (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 

iὀtἷὄpὄἷtaἶaὅΝlitἷὄalmἷὀtἷέΝἒἷὅtἷΝpὁὀtὁΝἶἷΝviὅta,ΝaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝἷxpὄἷὅὅaΝpἷlaΝfὄaὅἷΝ“ἁΝéΝímpaὄ”,Ν

por exemplo, não deve ser entendida como uma afirmação simples acerca de um objeto (o 

número 3) que exemplifica uma propriedade (a propriedade ser ímpar). A forma lógica de 

uma proposição deste tipo não é Fn, mas sim ∃xΝxΝοΝὀΝ→Νἔὀ,ΝὁὀἶἷΝ“n”ΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝὁΝὀúmἷὄὁΝἁΝ

ἷΝ “Fx”Ν ὄἷpὄἷὅἷὀtaΝ aΝ pὄὁpὄiἷἶaἶἷΝ ser ímpar. Assim, as verdades da matemática devem ser 

interpretadas como condicionais contrafactuais cujas antecedentes são sempre falsas, pois 

asseveram a existência de objetos matemáticos abstratos os quais não existem. A idéia de um 

defensor desta teoria – a qual chamamos if-thenism – é a de que as verdades da matemática 

são verdades vácuas. Alguns proponentes desta tese são: Chihara (1990) e Hellman (1989).  

De igual modo, se rejeitarmos a idéia 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 a esta visão. Nesta perspectiva, a forma 

lógica de proposições expressas por fraὅἷὅΝtaiὅΝcὁmὁΝ“ἁΝéΝímpaὄ”ΝéΝἶἷΝfatὁΝFn; a referência de 

n é, contudo, vazia, pelo que tal proposição não é verdadeira. Evidentemente, um defensor do 

ficcionalismo não tem de estar comprometido com a tese mais forte segundo a qual 

proposições matemáticas tais como as de que 3 é ímpar e 2 + 2 = 4 são falsas; são apenas não-

verdadeiras. Hartry Field (1980), Balaguer (1998) e Leng (2010) são alguns dos defensores 

desta visão. 

O objetivo deste artigo é tentar mostrar que tanto o nominalismo fisicalista como o 

ficcionalismo não respondem adequadamente ao problema de saber se a matemática obriga-

nos a postular a existência de entidades abstratas. 

 

2. Primeiro argumento a favor do platonismo matemático 

 

Porque não há argumentos diretos a favor da visão platonista da matemática, o modo 

mais promissor de defender esta visão consiste em dizer que não podemos explicar 

adequadamente o fato de que muitas proposições da matemática são verdadeiras, sem 
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recorrermos à existência de entidades abstratas. A estratégia de um defensor do platonismo 

matemático consistirá, pois, em refutar todas as teorias que pretendem explicar a natureza das 

verdades matemáticas sem recorrer à existência de uma realidade  não-espaciotemporal. 

Evidentemente, mostrar que não há alternativas plausíveis ao platonismo matemático não é 

suficiente para que possamos fornecer uma defesa integral desta tese. Assim, os proponentes 

da visão platonista da matemática terão igualmente de responder  a todas as objeções feitas a 

esta visão. 

Consideremos, portanto, o seguinte argumento indireto a favor do platonismo 

matemático: 

  

(1) Se há verdades matemáticas, então há entidades abstratas em virtude das quais estas 

verdades existem. 

(2) Há  verdades matemáticas. 

(3) Logo, há entidades abstratas em virtude das quais estas verdades existem. 

 

A conclusão deste argumento corresponde à tese platonista, isto é, à idéia segundo a 

qual as verdades da matemática são acerca de entidades não-espaciotemporais. Este, contudo, 

não é um argumento direto a favor da visão platonista da matemática, pois a estratégia aqui 

usada consiste apenas em ressaltar a idéia de que a melhor explicação para o fato de que há 

verdades matemáticas é a existência de entidades abstratas. Deste ponto de vista, a existência 

de entidades abstratas é condição necessária para haver verdades matemáticas; isto é 

precisamente o que é expresso por (1). 

Embora tanto (1) como (2) sejam disputáveis, parece-nos mais razoável rejeitar (1) se 

quisermos defender uma tese antiplatonista, porém realista. Há dois modos de ser 

antiplatonista no que diz respeito à natureza das verdades matemáticas. Podemos endossar 

uma teoria antiplatonista moderada cuja idéia central seja a de que a existência de entidades 

abstratas não é condição necessária para a existência de verdades matemáticas. Deste ponto de 

vista, aquilo que faz uma proposição tal como 2 + 2 = 4 – ou 3 é ímpar – ser  verdadeira não é 

a existência de entidades abstratas, mas sim a existência de objetos concretos, isto é, objetos 

que existem no espaço e no tempo. Dizemos que uma teoria deste gênero é realista,  pois 

ajusta-se à idéia de que as nossas teorias matemáticas são descrições verdadeiras da realidade. 

Trata-se, porém, de uma realidade espaciotemporal. Por outro lado, podemos defender uma 
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teoria antiplatonista mais controversa segundo a qual não há verdades matemáticas. O 

argumento dos proponentes desta teoria é que todas as proposições matemáticas as quais nos 

parecem trivialmente verdadeiras – tais como 3 é ímpar e 2 + 2 = 4 – são falsas precisamente 

porque são acerca de objetos que não existem, nomeadamente, objetos abstratos. Tal como é 

defensável que  a proposição expressa pela frase "Pégaso é alado" é falsa porque  a referência 

do termo "Pégaso" é vazia, também é defensável que a proposição expressa pela frase "3 é 

ímpar" é falsa caso a referência do termo "3" seja vazia. Ambos os tipos de teorias podem, 

contudo, ser caracterizados como formas de nominalismo, posto que rejeitam a idéia 

platonista segundo a qual a existência de objetos abstratos é aquilo que torna as proposições 

da matemática verdadeiras. 

 

3. O antiplatonismo realista de John Stuart Mill 

 

[...] 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. 

Embora os números tenham de ser números de algo, podem, contudo, ser números de 

qualquer coisa. [...] 

                                                                                (John Stuart Mill,1843, pg. 243-244) 

 

Jonh Stuart Mill (1843) defendeu uma tese nominalista e realista segundo a qual 

conjuntos de objetos concretos são aquilo em virtude do quê as proposições mais elementares 

da matemática, tal como 2 + 2 = 4, são verdadeiras. Dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer 

que se somarmos qualquer conjunto de quaisquer dois objetos a qualquer outro conjunto de 

quaisquer outros dois objetos, obteremos um conjunto de quatro objetos. Mill, entretanto, 

parece pensar que os conjuntos de objetos concretos que tornam verdadeiras as proposições 

mais simples da aritmética  são apenas aqueles conjuntos de objetos os quais nos causam 

impressões sensoriais e os quais podem ser divididos em partes que também nos causam 

impὄἷὅὅõἷὅΝ ὅἷὀὅὁὄiaiὅέΝ χὅὅim,Ν ὁΝ ὃuἷΝ tὁὄὀaΝ aΝ pὄὁpὁὅiὦὤὁΝ ἷxpὄἷὅὅaΝ pἷlaΝ fὄaὅἷΝ “ἀΝ +Ν 1Ν οΝ ἁ”Ν

verdadeira é o fato de haver conjuntos de três objetos que nos causam a seguinte impressão 

sensorial ∴, e os quais podem ser separados em duas outras partes que nos causam a seguinte 

outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅. A idéia central de Mill, portanto, é a de que as verdades mais 

elementares da matemática são acerca de coisas que podem ser sensorialmente percebidas.  
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Portanto, à questão de como podemos explicar a existência de verdades matemáticas 

sem recorrer a objetos abstratos, Mill responde do seguinte modo:  posto que aquilo que faz 

uma proposição da matemática – tal como 2 + 2 = 4 – ser verdadeira é qualquer conjunto de 

objetos concretos o qual nos causa algum tipo de impressão sensorial e o qual pode ser divido 

em partes de diferentes modos – as quais também nos causam algum tipo de impressão 

sensorial –,  segue-se que os numerais não devem ser entendidos como nomes de objetos 

abstratos; devemos antes entendê-los como termos gerais que se aplicam a conjuntos de 

coisas. O numeral "3", por exemplo, é um termo geral que se aplica a qualquer conjunto de 

três objetos concretos que nos causa alguma impressão sensorial e que pode ser separado em 

partes de diferentes modos as quais também nos causam impressões sensoriais: aplica-se por 

exemplo a um conjunto de três pedras, o qual nos causa a seguinte impressão sensorial ∴, e 

que pode ser separado em outras três partes, as quais nos causam a seguinte outra impressão 

sensorial . . ., e o qual também pode ser separado em duas partes, as quais nos causam a 

seguinte outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅έΝἡΝὀumἷὄalΝ“ἂ”,ΝἶἷΝigualΝmὁἶὁ,ΝéΝumΝtἷὄmὁΝgἷὄalΝὃuἷΝὅἷΝ
aplica a qualquer conjunto de quatro objetos concretos, que nos causa algum tipo de 

impressão sensorial e que também pode ser separado em partes de diferentes modos, partes as 

quais também nos causam impressões sensoriais: aplica-se a um conjunto de quatro pedras 

(ou de quatro maçãs), o qual pode ser separado em partes que nos causam a seguinte 

impressão sensorial . . . ., ou em partes que nos causam a seguinte outra impressão sensorial ... 

., ou em partes que nos causam a seguinte impressão sensorial (.. ..). 

Deste modo, o que torna a proposição expressa pela frase "2 + 2 = 4" verdadeira é 

qualquer conjunto de quatro objetos concretos que possa ser separado em dois outros 

conjuntos de dois objetos que somados resultam num conjunto de quatro objetos. Neste 

sentido, dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer que se somarmos um conjunto de dois 

objetos concretos a outro conjunto de dois outros objetos concretos obteremos um conjunto de 

quatro objetos concretos. Logo, é perfeitamente possível explicar a existência de verdades 

matemáticas sem recorrer a entidades abstratas. Mill rejeitaria, portanto, (1); isto é, rejeitaria a 

tese segundo a qual se há verdades matemáticas, então há entidades abstratas em virtude das 

quais estas verdades existem.  

Será a proposta de Mill razoável? Frege (1884) levantou uma série de objeções a esta 

proposta. Consideremos a idéia defendida por Mill segundo a qual aquilo que torna a 

proposição expreὅὅaΝ pἷlaΝ fὄaὅἷΝ “ἀΝ +Ν 1Ν οΝ ἁ”Ν verdadeira é qualquer conjunto de três objetos 
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concretos o qual nos causa a seguinte impressão sensorial ∴ , e o qual pode ser separado em 

partes que nos causam a seguinte outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅. A primeira objeção de Frege 

cὁὀὅiὅtἷΝἷmΝἶiὐἷὄΝὃuἷ,ΝὅἷΝὁΝὃuἷΝtὁὄὀaΝaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝἷxpὄἷὅὅaΝpἷlaΝfὄaὅἷΝ“ἀΝ+Ν1ΝοΝἁ”ΝvἷὄἶaἶἷiὄaΝéΝ

um conjunto de objetos que pode ser separado em partes, então a proposição de que 2 + 1 = 3 

é contingentemente verdadeira. Caso todos os objetos concretos existentes no mundo 

estivessem atados uns aos outros de modo a não poderem ser separados, então não haveria 

conjuntos de objetos concretos os quais pudessem ser separados em partes. Assim, aquilo que 

torna a proposição 2 + 1 = 3 verdadeira não existiria, pelo que esta proposição não seria 

verdadeira. Entretanto, afirmar que verdades elementares da aritmética – tais como 2 + 2 = 4 e 

2 + 1 = 3 – são contingentemente verdadeiras parece-nos algo pouco razoável. Logo, a teoria 

nominalista de Mill é implausível, dado que implica que as verdades mais elementares da 

aritmética não são verdades necessárias.  

A segunda objeção apresentada por Frege consiste em dizer que se a tese milliana 

segundo a qual os numerais são termos gerais que se aplicam apenas a conjuntos de objetos 

concretos que nos causam impressões sensoriais e que podem ser separados em partes for uma 

tἷὅἷΝvἷὄἶaἶἷiὄa,ΝἷὀtὤὁΝὁΝtἷὄmὁΝ“ί”ΝὀὤὁΝὅἷὄiaΝumΝὀumἷὄal,ΝpὁὅtὁΝὃuἷΝὀὤὁΝfaὐΝὅἷὀtiἶὁΝἶiὐἷὄΝὃuἷΝ

este termo se aplica a algum conjunto de objetos concretos que possa ser separado em partes. 

De igual modo, não haveria verdades matemáticas tais como 0 = 0, ou 0 + 0 = 0, pois não faz 

sentido dizer que tais verdades são acerca de conjuntos de objetos concretos que nos causam 

algum tipo de impressão sensorial e que podem ser separados em partes de diferentes modos, 

partes as quais também nos causam algum tipo de impressão sensorial.  

A terceira objeção apresentada por Frege consiste em atacar a idéia de Mill segundo a 

qual a definição de qualquer número afirma a existência de um conjunto de objetos concretos 

o qual nos causa algum tipo de impressão sensorial. Se esta idéia estiver correta, então o 

numἷὄalΝ “ἁ”,Ν pὁὄΝ ἷxἷmplὁ,Ν ὀaἶaΝ maiὅΝ éΝ ἶὁΝ ὃuἷΝ umΝ tἷὄmὁΝ gἷὄalΝ ὃuἷΝ ὅἷΝ aplicaΝ apἷὀaὅΝ aΝ

conjuntos de objetos concretos que nos causam algum tipo de impressão sensorial. Deste 

pὁὀtὁΝἶἷΝviὅta,Νpὁὄtaὀtὁ,ΝὁΝtἷὄmὁΝgἷὄalΝ“ἁ”ΝὀὤὁΝὅἷΝaplicaΝaΝumaΝcὁlἷὦὤὁΝἶἷΝtὄêὅΝbaἶalaἶas, pois 

embora uma badalada seja uma entidade concreta – dado que existe no espaço e no tempo –, 

um conjunto de três badaladas não parece ser um conjunto que possa ser separado em partes 

as quais nos causam a seguinte impressão sensorial ⋅⋅ ⋅ . Ao usarmos aΝἷxpὄἷὅὅὤὁΝ“χὅΝúltimaὅΝ

tὄêὅΝ baἶalaἶaὅΝ ἶὁΝ ὅiὀὁ”Ν ἷὅtaὄíamὁὅ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν aΝ cὁmἷtἷὄΝ umΝ ἷὄὄὁΝ catἷgὁὄial,Ν viὅtὁΝ ὃuἷΝ

estaríamos comprometidos com o falso pressuposto de que um conjunto de três badaladas 
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pertence à classe dos conjuntos de objetos concretos que podem ser separados em partes que 

ὀὁὅΝ cauὅamΝ algumΝ tipὁΝ ἶἷΝ impὄἷὅὅὤὁΝ ὅἷὀὅὁὄialέΝἒἷΝ igualΝmὁἶὁ,Ν ὁΝ uὅὁΝ ἶaὅΝ ἷxpὄἷὅὅõἷὅΝ “tὄêὅΝ

cὁὄἷὅ”Ν ἷΝ “tὄêὅΝ métὁἶὁὅΝ ἶifἷὄἷὀtἷὅΝ ἶἷΝ ὄἷὅὁlvἷὄΝ umaΝ ἷὃuaὦὤὁ”Ν cὁὀὅtituiὄiamΝ tambémΝ ἷὄὄὁὅΝ

categoriais.  

Um defensor da teoria de Mill poderia, contudo, simplesmente não fazer qualquer 

apelo a conjuntos de objetos concretos que nos provocam impressões sensoriais. Bastaria 

dizer que aquilo que torna as proposições mais elementares da aritmética verdadeiras são 

conjuntos de objetos concretos, independentemente de serem conjuntos que nos causam 

algum tipo de impressão visual. Neste sentido, a terceira objeção de Frege poderia ser 

respondida, pois os numerais são agora entendidos não como termos gerais que se aplicam 

apenas a conjunto de objetos concretos os quais podem ser divididos em partes que nos 

causam algum tipo de impressão sensorial, mas sim como termos gerais aplicáveis a qualquer 

cὁὀjuὀtὁΝἶἷΝὁbjἷtὁὅΝcὁὀcὄἷtὁὅ,ΝὅἷmΝὄἷὅtὄiὦõἷὅέΝἡΝὀumἷὄalΝ“ἁ”Νaplica-se a qualquer conjunto de 

três objetos concὄἷtὁὅ,Ν ὁΝ ὀumἷὄalΝ “ἂ”Ν aplica-se a qualquer conjunto de quatro objetos 

concretos, e assim por diante. 

Uma maneira de responder à primeira objeção de Frege consiste em dizer que o 

nominalismo de Mill não implica que as verdades elementares da aritmética são verdades 

contingentes; se interpretarmos estas verdades como verdades condicionais – e esta parece ser 

a estratégia de Mill –, podemos conservar a idéia de que as verdades elementares da 

aritmética são verdades necessárias. Assim, dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer que se 

juntarmos um conjunto de dois objetos a qualquer outro conjunto de dois objetos, ficamos 

com um conjunto de quatro objetos, e é apenas isto que torna a proposição expressa pela frase 

“ἀΝ +Ν ἀΝ οΝ ἂ”Ν vἷὄἶaἶἷiὄaέΝ σὁΝ ἷὀtaὀtὁ,Ν mἷὅmὁΝ ὃuἷΝ ὀὤὁ houvesse quaisquer objetos, esta 

proposição seria ainda assim verdadeira, posto que a sua antecedente seria falsa; se não há 

quaisquer objetos, então não podemos juntar um conjunto de dois objetos a outro conjunto de 

dois objetos. Dizemos, pois, que não há circunstâncias possíveis nas quais a proposição 

ἷxpὄἷὅὅaΝ pἷlaΝ fὄaὅἷΝ “ἥἷΝ juὀtaὄmὁὅΝ umΝ cὁὀjuὀtὁΝ ἶἷΝ ἶὁiὅΝ ὁbjἷtὁὅΝ aΝ ὁutὄὁΝ cὁὀjuὀtὁΝ ἶἷΝ ἶὁiὅΝ

ὁbjἷtὁὅ,Ν ficamὁὅΝ cὁmΝ umΝ cὁὀjuὀtὁΝ ἶἷΝ ὃuatὄὁΝ ὁbjἷtὁὅ”Ν ὀὤὁΝ ὅἷjaΝ vἷὄἶaἶἷiὄaέΝ δὁgὁ,Ν ἷὅtaΝ

proposição é uma verdade necessária. 

Outra objeção que podemos levantar ao nominalismo de Mill – a qual está relacionada 

à segunda objeção de Frege – consiste em dizer que, embora a teoria de Mill permita-nos 

explicar a verdade das proposições elementares da aritmética sem recorrer a entidades 
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abstratas, estaremos comprometidos com a existência de conjuntos, se a aceitarmos. Em 

primeiro lugar, a única maneira de explicar a verdade das proposições de que 0 = 0 e de que 0 

+ 0 = 0 sem recorrer a objetos abstratos é admitir a existência de conjuntos vazios aos quais o 

tἷὄmὁΝ“ί”ΝὅἷΝaplicaέΝEmΝὅἷguὀἶὁΝlugaὄ,ΝaὁΝafiὄmaὄmὁὅΝὃuἷΝaὃuilὁΝὃuἷΝἷxplicaΝaΝvἷὄἶaἶἷΝἶaὅΝ

proposições elementares da aritmética – tal como 2 + 2 = 4 – é o fato de haver conjuntos de 

objetos concretos que podem ser somados uns aos outros, estamos comprometidos com a 

existência de conjuntos.  

Entretanto, podemos rejeitar a idéia de que um conjunto de objetos concretos seja uma 

entidade abstrata, isto é, uma entidade sem localização espaciotemporal. Um defensor do 

nominalismo de Mill poderá dizer que um conjunto de objetos concretos nada mais é do que  

a matéria a qual constitui os seus elementos. Assim, o conjunto de três ovos, por exemplo, 

nada mais é do que a matéria que constitui os três ovos. Porém, se aceitarmos esta explicação 

acerca da natureza dos conjuntos de objetos concretos, estaremos obrigados a dizer que o 

conjunto formado pela Torre Eiffel e pelo Monte Everest, por exemplo, é idêntico ao conjunto 

do conjunto formado pela Torre Eiffel e pelo Monte Everest, pois ambos são constituídos 

pelos mesmos objetos concretos e, portanto, pela mesma matéria. Logo, não nos seria 

permitido aceitar a existência de conjuntos de ordem maior que um; não conseguiríamos, pois, 

explicar a verdade de algumas teorias hierárquicas dos conjuntos, como a teoria dos conjuntos 

de Zermelo-Fraenkel3. 

A resposta a esta objeção consiste em dizer que pelo menos  a verdade das proposições 

elementares da aritmética – tais como 2 + 2 = 4  – pode sim ser explicada sem que se  recorra 

a qualquer noção de conjunto. Deste ponto de vista, o que explica estas verdades é a 

existência de objetos concretos que podem ser divididos em partes iguais, as quais constituem 

ὀaΝvἷὄἶaἶἷΝὁutὄὁὅΝὁbjἷtὁὅέΝχὅὅim,ΝὁΝὃuἷΝtὁὄὀaΝaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝἷxpὄἷὅὅaΝpἷlaΝfὄaὅἷΝ“ἀΝ+ΝἀΝοΝἂ”Ν

verdadeira é qualquer objeto que possa ser divido em quatro partes iguais; dizer que 2 + 2 = 4 

significa apenas dizer que se há algum objeto o qual possa ser dividido em quatro partes 

iguais, então se somarmos duas partes deste objeto às outras duas partes, obteremos quatro 

partes; nenhuma noção de conjunto de objetos concretos é usada aqui.  

Outra forma bastante mais simples de explicar o que torna as proposições mais 

elementares da aritmética verdadeiras sem recorrer a objetos abstratos consiste em dizer que 

tais proposições são verdadeiras em virtude de haver objetos concretos, independentemente de 

                                                                 
3 Esta objeção à tese de que conjuntos de objetos concretos possam  ser identificados com agregados de matéria 
está em Balaguer (1998, pg. 106). 
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serem objetos concretos que podem ser divididos em partes. Neste sentido, o que torna a 

proposição 2 + 2 = 4 verdadeira é o fato de que se juntarmos quaisquer dois objetos, 

obteremos quatro objetos. A desvantagem de adotar esta alternativa mais simples, na qual 

explicamos a verdade de proposições do tipo 2 + 2 = 4 não em termos de objetos concretos 

que podem ser divididos em partes iguais, mas em termos de objetos concretos apenas – 

independentemente de serem objetos que podem ser divididos em partes iguais –, é que não se 

consegue explicar a verdade de outras proposições elementares da aritmética sem que se 

recorra novamente à existência de conjuntos. Não conseguimos explicar, por exemplo, a 

verdade da proposições de que 3 é impar, visto que não faz sentido dizer que um objeto 

tomado isoladamente tem a propriedade de ser ímpar (ou par). O que faz algum sentido dizer 

– se quisermos explicar a verdade deste tipo de proposições sem postular a existência de 

objetos abstratos os quais exemplificam as propriedades de ser ímpar e de ser par, 

respectivamente – é que tais proposições são verdadeiras em virtude de haver conjuntos de 

objetos concretos os quais ou têm a propriedade de ser ímpar, ou a propriedade de ser par. 

Assim, um conjunto é ímpar se não pode ser divido em partes iguais; todos os conjuntos de 

três objetos concretos são, portanto, ímpares, assim como também o são todos os conjuntos de 

cinco objetos, de sete objetos e assim por diante. Por outro lado, um conjunto de objetos 

concretos é par, se pode ser dividido em partes iguais, pelo que todos os conjuntos de dois 

objetos têm a propriedade de ser par, assim como todos os conjuntos de quatro objetos, seis 

objetos e assim sucessivamente. Nesta perspectiva, o que torna a proposição expressa pela 

fὄaὅἷΝ “ἁΝ éΝ ímpaὄ”Ν vἷὄἶaἶἷiὄaΝ éΝ ὃualὃuἷὄΝ cὁὀjuὀtὁΝ ἶἷΝ tὄêὅΝ ὁbjἷtὁὅΝ cὁὀcὄἷtὁὅΝ ἷΝ ὁΝ ὃuἷΝ tὁὄὀaΝ aΝ

pὄὁpὁὅiὦὤὁΝ ἷxpὄἷὅὅaΝ pἷlaΝ fὄaὅἷΝ “ἂΝ éΝ paὄ”Ν vἷὄἶaἶἷiὄaΝ éΝ ὃualὃuἷὄΝ cὁὀjuὀtὁΝ ἶἷΝ ὃuatὄὁΝ ὁbjἷtὁὅΝ

concretos. Esta alternativa, contudo, pressupõe a existência de conjuntos, pois o que 

exemplifica as propriedade ser ímpar e ser par não são objetos, mas sim conjuntos de objetos. 

Todavia, se explicarmos a existência de verdades matemáticas em termos de objetos 

que podem ser divididos em partes iguais, conseguimos explicar o que torna proposições do 

tipo 3 é ímpar e 4 é par verdadeiras, sem usar a noção de conjunto e, portanto, sem nos 

comprometermos com a existência deste tipo de  entidade. Uma maneira à partida promissora 

de formular tal explicação consiste em dizer que aquilo que exemplifica a propriedade ser 

ímpar é qualquer objeto concreto que pode ser divido em três partes iguais, ou em cinco 

partes iguais, ou em sete partes iguais; isto é, qualquer objeto que possa ser dividido em um 

número ímpar de partes é um objeto ímpar. De igual modo, aquilo que exemplifica a 
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propriedade ser par é qualquer objeto que possa ser divido em quatro, ou em seis partes, ou 

em oito partes: isto é, qualquer objeto que possa ser dividido em um número par de partes é 

um objeto par. Segue-se desta explicação, contudo, que duas coisas podem ser 

simultaneamente par e ímpar. Um objeto cujo comprimento seja 10 centímetros, por exemplo, 

tanto pode ser divido em cinco partes iguais (de 2 centímetros cada uma), como pode ser 

dividido em quatro partes iguais (de 2,5 centímetros cada uma), pelo que de acordo com esta 

visão, um objeto cujo comprimento seja 10 centímetro é simultaneamente par e ímpar. 

 

4. O nominalismo antirrealista de Hartry Field 

 

[...] Há bons argumentos para considerarmos a matemática padrão como um corpo de 

verdades? [...] 

                                                                                                 Hartry Field (1980, pg. 7) 

 

Visto que não podemos explicar facilmente a existência de verdades matemáticas sem 

recorrer a entidades abstratas, parece não haver boas razões para rejeitarmos (1). Resta-nos 

saber, portanto, se a negação de (2) é plausível. 

A idéia central dos defensores daquilo a que chamamos ficcionalismo é a de que as 

nossas teorias matemáticas não são verdadeiras precisamente porque são acerca de entidades 

que não existem, nomeadamente, entidades abstratas. Tal como é defensável que a proposição 

de que Pégaso é alado não é verdadeira – caso a referência dὁΝtἷὄmὁΝ“ἢégaὅὁ”ΝὅἷjaΝvaὐiaΝ–, 

também é defensável que a proposição de que 3 é ímpar não é verdadeira, caso a referência do 

tἷὄmὁΝ “ἁ”Ν ὅἷjaΝ vaὐiaέΝ χὅὅim,Ν ἶaἶὁΝ ὃuἷΝ ὀὤὁΝ pὁἶἷmὁὅΝ ἷxplicaὄΝ aΝ ἷxiὅtêὀciaΝ ἶἷΝ vἷὄἶaἶἷὅΝ

matemáticas sem postular a existência de entidades abstratas, estamos obrigados a aceitar a 

visão plantonista da matemática, ou a rejeitar a existência de verdades matemáticas. Um 

defensor do ficcionalismo argumentará, portanto, que a inexistência de verdades matemáticas 

é mais plausível do que a visão plantonista da matemática, visto que se aceitarmos o 

platonismo matemático, seremos incapazes de explicar como é possível haver conhecimento 

de proposições que são acerca de objetos com os quais não temos qualquer tipo de contato4. O 

                                                                 
4 Esta é uma objeção epistêmica contra a visão platonista da matemática, proposta originalmente por Benacerraf 
(1973). Muito sucintamente pode ser formulada do seguinte modo: (1) Se as verdades da matemática fossem 
acerca de objetos sem localização espaciotemporal (objetos abstratos), então seriam acerca de objetos com os 
quais não poderíamos ter qualquer tipo de contato – uma vez que nós, agentes cognitivos, estamos localizados no 
espaço e no tempo. (2) E se fossem acerca de objetos com os quais não podemos ter qualquer tipo de contato, 
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problema com este tipo de alternativa, parece-nos, contudo, óbvio. Em primeiro lugar, a idéia 

segundo a qual não há verdades matemáticas é bastante implausível. Se as proposições as 

quais constituem as nossas teorias matemáticas fossem falsas, a matemática não teria qualquer 

tipo de poder explicativo. Em segundo lugar, a atitude de um defensor do ficcionalismo de 

rejeitar o platonismo matemático com base nos argumentos epistêmicos é incoerente, visto 

que a premissa central destes argumentos é a tese –  quase indisputável – de que há 

conhecimento matemático. Ora, se há conhecimento matemático, então há verdades 

matemáticas. Mas se há verdades matemáticas, então o ficcionalismo é falso. 

Ademais, consideremos o seguinte argumento contra o ficcionalismo5: 

 

(4) Algumas proposições matemáticas formam uma parte indispensável das nossas teorias 

empíricas – das teorias da física, por exemplo. 

(5) Muitas dessas teorias são verdadeiras. 

(6) Mas se algumas proposições matemáticas formam uma parte indispensável das nossas 

teorias empíricas e se muitas dessas teorias são verdadeiras, então há verdades matemáticas. 

(7) Logo, há verdades matemáticas. 

 

A estratégia de Hartry Field (1980) para responder a este argumento consiste em 

rejeitar (4). Field pretende mostrar que todos os usos de noções matemáticas nas ciências 

empíricas podem ser explicados de um ponto de vista nominalista. Ao usarmos proposições 

que envolvem noções matemáticas, tal como a de número, podemos sempre interpretá-las de 

modo a eliminar tais noções. Consideremos, por exemplo, a seguinte proposição: o corpo X 

tem 10 metros. Do ponto de vista de um defensor do platonismo, a forma lógica desta 

proposição envolverá alguma quantificação sobre objetos abstratos. Field, por outro lado, 

interpreta-a do seguinte modo: 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 

“bΝcὁὀcatἷὀaἶὁΝaΝὅiΝmἷὅmὁΝ1ίΝvἷὐἷὅ”Νpὁἶἷὄia ser substituída pelo seguinte: b * b * b* b * b * 

bΝ*ΝbΝ*ΝbΝ*ΝbΝ*Νb,ΝὁὀἶἷΝ“*”ΝὄἷpὄἷὅἷὀtaΝaΝὄἷlaὦὤὁΝἶἷΝcὁὀcatἷὀaὦὤὁέΝσὤὁΝéΝclaὄὁ,Νpὁὄém,ΝὅἷΝtὁἶaὅΝ

                                                                                                                                                                                                        

então seriam acerca de objetos incognoscíveis. (3) Mas se as verdade da matemática fossem acerca de objetos 
incognoscíveis, então não haveria conhecimento matemático. (4) Evidentemente, porém, há conhecimento 
matemático. (5) Logo, as verdades da matemáticas não são acerca de objetos incognoscíveis, pelo que não são 
acerca de objetos abstratos.  
5 Esta é uma das formulações daquilo a que chamamos argumento da indispensabilidade. 
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as aplicações da matemática às ciências empíricas poderiam ser explicadas de um ponto de 

vista nominalista (considere-se, por exemplo, proposições tais como (d) a pressão exercida 

por X sobre Y  é de 10N/m2, ou (e) a temperatura de Z é de 50 ºC.) Uma série de objeções 

foram levantadas ao programa nominalista de Field, dentre as quais a de que a sua estratégia 

de tentar eliminar as noções matemáticas das nossas teorias empíricas não pode ser estendida 

à mecânica quântica, muito embora talvez funcione para a mecânica clássica. Tal objeção foi 

proposta por Malament (1982). 

Outra estratégia para resistir ao argumento da indispensabilidade consiste em rejeitar 

(6). Esta é a estratégia de Balaguer (2011). Do seu ponto de vista, (6) é falsa, dado que 

podemos explicar o fato de que a matemática é indispensavelmente aplicável às ciências 

empíricas sem nos comprometermos com a tese de que há verdades matemáticas. Tal 

explicação consiste no seguinte: imaginemos que W é uma teoria empírica qualquer, a qual 

pode ser expressa como a conjunção das seguintes proposições: P, Q, R. P é uma proposição 

puramente matemática, Q e R são proposições empíricas que visam descrever algum aspecto 

da realidade física, por exemplo. Evidentemente, se P for falsa, W será falsa, visto que pelo 

menos uma das suas conjuntas é falsa. Contudo, se Q e R forem verdadeiras – sendo P falsa –, 

W fornecer-nos-á ainda assim uma descrição adequada da realidade empírica, visto que o 

mundo físico é tal como deveria ser para que W fosse verdadeira. A idéia de Balaguer é que 

uma teoria pode ser estritamente falsa, mas ainda assim descrever adequadamente algum 

aspecto da realidade.  

Outra objeção ao ficcionalismo, por outro lado, consiste em dizer que não seríamos 

capazes de explicar a objetividade da matemática, se aceitarmos a tese ficcionalista de que 

não há verdades matemáticas. Se não há verdades matemáticas, o que faz 2 + 2 = 4 ser correta 

e 2 + 2 = 5 não o ser? Field responde a esta objeção apelando à idéia de que uma proposição é 

matematicamente aceitável se pode ser derivada de um conjunto de axiomas, os quais também 

devem ser matematicamente aceitáveis. Esta resposta, contudo, não funciona, pois a mesma 

objeção aplica-se à aceitabilidade dos axiomas matemáticos. O que faz com que o axioma de 

Peano segundo o qual 0 não é o sucessor de qualquer número natural seja matematicamente 

aceitável, mas a sua negação não? 

 

5. Conclusões 

Concluímos que a tarefa de explicar a existência de verdades matemáticas sem 
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recorrer a entidades abstratas dificilmente será bem-sucedida. Se aceitarmos o nominalismo 

defendido por John Stuart Mill, ficamos com o problema de explicar como é possível que as 

verdades matemáticas sejam verdades necessárias. Por outro lado, se entendermos as verdades 

matemáticas como verdades condicionais, poderemos conservar a idéia de que todas as 

verdades matemáticas são verdades necessárias, mas estaremos comprometidos com a tese 

bastante controversa de que algumas verdades matemáticas são vacuamente verdadeiras. 

Ademais, um defensor do nominalismo milliano estará inevitavelmente comprometido com a 

existência de conjuntos, pois embora seja possível explicar a verdade de proposições tais 

como 2 + 2 = 4 e 3 é ímpar sem usar a noção de conjunto, não é fácil explicar a verdade da 

proposição de que 0 não é o sucessor imediato de qualquer número natural sem fazer 

referência ao conjunto vazio. Por outro lado, a alternativa ao nominalismo de Mill, 

nomeadamente, o ficcionalismo de Hartry Field também enfrenta várias dificuldades. Em 

primeiro lugar, a idéia segundo a qual não há verdades matemáticas é extremamente 

implausível. Em segundo lugar, a atitude dos defensores do ficcionalismo de rejeitar a tese 

platonista com base nos argumentos epistêmicos é uma atitude incoerente, dado que uma das 

premissas centrais destes argumentos afirma que há conhecimento matemático. Mas se há 

conhecimento matemático, então a tese ficcionalista segundo a qual não há verdades 

matemáticas é falsa. 

        Deste modo, concluímos que não podemos explicar a existência de verdades 

matemáticas sem recorrer à existência de entidades abstratas. A visão platonista da 

matemática é, pois, a tese mais plausível. 
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