
Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

145 

PROBLEMAS DE MEREOLOGIA: O QUE É UM TODO? 

Rhamon de Oliveira Nunes
1
 

 

RESUMO: ἡΝ ὁbjἷtivὁΝ ἶἷὅtἷΝ aὄtigὁΝ éΝ claὄificaὄΝ ὁΝ cὁὀcἷitὁΝ ἶἷΝ ‘tὁἶὁ’Ν talΝ cὁmὁΝ éΝ ἷὀtἷὀἶiἶὁΝ pἷlaΝ
mereologia clássica e compará-lo com as nossas intuições do senso comum. A crença de que é 
necessário algum critério para uma pluralidade de objetos ser tomada como um único objeto composto 
parece nos levar inevitavelmente a uma contradição. Mas se qualquer soma de partes pode ser um 
todo, existe algum aspecto adicional ao todo que o distinga de um mero amontoado de partes? Se a 
tese de composição como identidade for verdadeira, tudo indica que não. No entanto esta concepção 
por si só é problemática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mereologia; composição; todo; objeto. 
 
ABSTRACT: ἦhἷΝ aimΝ ὁfΝ thiὅΝ papἷὄΝ iὅΝ tὁΝ claὄifyΝ thἷΝ cὁὀcἷptΝ ὁfΝ aΝ ‘whὁlἷ’Ν aὅΝ itΝ iὅΝ uὀἶἷὄὅtὁὁἶΝ byΝ
classical mereology and contrast it with our common sense intuitions. The belief that it is necessary 
some criterion for a plurality of objects be taken as a single composite object seems to inevitably lead 
us to a contradiction. But if any sum of parts can be a whole, is there some additional aspects to the 
whole that can distinguish it from just a bundle of parts? If the thesis of composition as identity is true, 
all signs points to a negative answer. However, this conception itself is problematic. 
 
KEYWORDS: mereology; composition; whole; object. 
 

Introdução: 

 

ἒἷὅἶἷΝaΝpublicaὦὤὁΝἶἷΝὁbὄaΝἶὁΝlógicὁΝpὁlὁὀêὅΝδἷśὀiἷwὅki,ΝiὀtitulaἶaΝFundamentos de 

uma Teoria Geral da Pluralidade (1916), e em especial, do Cálculo dos Indivíduos (1940) 

desenvolvido por Leonard e Goodman, a discussão a respeito da relação parte-todo se tornou 

um tópico central na ontologia contemporânea. Através de uma abordagem rigorosa e 

sistemática, estes autores desenvolveram o que hoje se conhece como mereologia. Enquanto 

umaΝtἷὁὄiaΝἶaΝὄἷlaὦὤὁΝbiὀὠὄiaΝ‘ser parte de’,ΝaΝmἷὄἷὁlὁgiaΝpὁὅὅuiΝἶὁiὅΝaὅpἷctὁὅΝἷὅὅἷὀciaiὅμΝiΨΝ

por um lado, trata-se de um sistema formal cujo objetivo é postular axiomas capazes de 

governar o comportamento lógico desta relação; ii) por outro lado, propõe-se como uma teoria 

ὁὀtὁlógicaΝcapaὐΝἶἷΝcaptuὄaὄΝἶἷΝfὁὄmaΝcὁὄὄἷtaΝὀὁὅὅaὅΝiὀtuiὦõἷὅΝacἷὄcaΝἶaὅΝὀὁὦõἷὅΝἶἷΝ‘paὄtἷ’ΝἷΝ

‘tὁἶὁ’,ΝἶἷὅcὄἷvἷὀἶὁΝaὅὅim,ΝaὅpἷctὁὅΝfuὀἶamἷὀtaiὅΝἶaΝὄἷaliἶaἶἷέ 

A mereologia não é uma disciplina filosófica inventada no período contemporâneo. 

Enquanto área de investigação é possível dizer que discussões mereológicas são tão antigas 

quanto a própria filosofia, estando presentes pelo menos desde o desenvolvimento do 

atomismo na filosofia pré-socrática. Porém não há dúvidas que apenas a partir da obra de 

                                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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δἷśὀiἷwὅkiΝéΝὃuἷΝἷὅtἷΝ ὄamὁΝἶaΝmἷtafíὅicaΝὁbtἷvἷΝumΝtὄatamἷὀtὁΝὅὁfiὅticaἶὁ,ΝὡΝ luὐΝἶaΝ lógicaΝ

formal desenvolvida por Frege e Russell, entre outros. Apesar disso, é difícil afirmar que haja 

‘a’Ν mἷὄἷὁlὁgiaέΝ ἢἷlὁΝ cὁὀtὄὠὄiὁ,Ν ἷxiὅtἷmΝ muitaὅ mereologias distintas. Mesmo as primeiras 

versões das teorias mereológicas possuíam aspectos formais significantes que as distinguiam. 

Dessa forma, ao invés de uma teoria unificada, temos uma família de mereologias: diversos 

sistemas formais distintos, cada um com seu próprio repertório de axiomas, noções primitivas, 

etc. 

Mas assim como no caso dos sistemas lógicos, que se dividem em dois grandes 

grupos, a saber, os sistemas de lógica clássica e não-clássica, a mereologia também possui 

uma formulação quase canônica, que ficou conhecida como Mereologia Extensional Clássica. 

A despeito das diferenças entre os diversos sistemas mereológicos, a maioria deles pode ser 

caracterizada como sistemas clássicos. 

A motivação inicial para o desenvolvimento da mereologia pὁὄΝpaὄtἷΝἶἷΝδἷśὀiἷwὅkiΝfὁiΝ

a tentativa de criar uma teoria que pudesse substituir a teoria dos conjuntos, amplamente 

utilizada pelos lógicos no projeto de fundamentação da matemática. A mereologia seria uma 

teoria poderosa o suficiente para substituir a teoria dos conjuntos e ao mesmo tempo evitar os 

paradoxos que esta última implicava. Tudo isso inspirado por um espírito nominalista muito 

forte: além dos paradoxos, a mereologia também não introduz entidades abstratas duvidosas 

em nossas teorias matemáticas. 

Em sua formulação clássica, esta teoria se revelou uma ferramenta bastante atraente 

para os metafísicos nos últimos anos. Em grande parte, estes filósofos aplicaram a teoria com 

o intuito de resolver quebra-cabeças relativos à estrutura dos objetos concretos, especialmente 

no caso de artefatos. Porém, com a aplicação e desenvolvimento da mereologia, uma série de 

dificuldades inerentes à própria teoria começou a lançar dúvidas sobre o estatuto ontológico 

da Mereologia Extensional Clássica. 

 

Parte I: Composição e vagueza. 

 

Dentro da teoria, a relação que as partes estabelecem entre si na medida em que 

formam um todo é chamada de composição. Dizemos que as partes compõem o todo, e, de 

modo inverso, que este é composto por aquelas. Em Parts of Classes (1991), David Lewis 

sustentou que a mereologia clássica é a única teoria correta da composição, ou seja, que toda 
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composição é mἷὄἷὁlógicaέΝἥἷguὀἶὁΝἷlἷ,ΝὃualὃuἷὄΝcὁiὅaΝὃuἷΝὀóὅΝchamἷmὁὅΝἶἷΝ‘cὁmpὁὅiὦὤὁ’Ν

mas não esteja adequada aos axiomas da mereologia clássica não é, strictu sensu, composição. 

No máximo é mágica. 

Em Against Structural Universals ele afirma: 

 

 

“[ἥἷΝὁΝaἶἷptὁΝἶἷΝumaΝtἷὁὄiaΝἶifἷὄἷὀtἷΝἶaΝcὁmpὁὅiὦὤὁ]ΝiὀὅiὅtἷΝὃuἷΝὅuaΝcὁmpὁὅiὦὤὁΝ
não-mereológica é, no entanto, composição em um perfeito e literal sentido, então 
eu tenho que saber o porquê. Apenas dizer não faz com que ela o seja. Qual é a 
noção geral de composição, da qual a noção mereológica supostamente é apenas 
um caso especial? Pensei que a mereologia já descrevesse a composição em toda 
sua generalidade.”ΝΧδἷwiὅ,Ν1λκἄa,ΝppέΝλἅΨέ 

 

 

O problema é que a maneira como a mereologia clássica postula a ocorrência de um 

todo não é óbvia. De acordo com um de seus axiomas, chamado de Axioma da Composição 

Irrestrita, dada uma multiplicidade de objetos, automaticamente existe um objeto que é a 

fusão mereológica dos primeiros, isto é, um todo que possui aqueles objetos como suas partes 

constituintes. De certa forma, este axioma parece razoável, visto que isto é análogo ao que 

ocorre na teoria dos conjuntos. Por outro lado, ele é contraintuitivo: dificilmente 

reconheceríamos um todo composto por um ventilador e um balde como um objeto genuíno. 

Mas de acordo com a mereologia clássica, a fusão destes objetos é um objeto tão legítimo 

quanto outro qualquer. Este resultado surpreendente nos leva a questionar o que nós 

entendemos como um todo. Afinal, o que ele é? 

Do ponto de vista da teoria clássica, um todo é a mesma coisa que uma fusão, sendo 

esta uma operação sobre indivíduos que toma diversos deles e gera um novo, que recebe o 

nome de todo. Num exemplo concreto: um ventilador é resultado de uma fusão mereológica 

que toma diversas peças e partes e resulta num objeto novo, a saber, o ventilador. O ventilador 

é um todo composto por estas partes. O mesmo pode ser dito de qualquer artefato. Assim, a 

mereologia identifica objetos concretos com fusões mereológicas. 

ἢὁὄém,ΝpaὄἷcἷΝclaὄὁΝὃuἷΝapἷὅaὄΝἶἷΝcὁὀὅiἶἷὄaὄmὁὅΝumΝvἷὀtilaἶὁὄΝumΝtὁἶὁΝ−Νἷ,Νpὁὄtaὀtὁ,Ν

umΝὁbjἷtὁΝgἷὀuíὀὁΝ−,ΝἶificilmἷὀtἷΝcὁὀὅiἶἷὄaὄíamὁὅΝaΝfuὅὤὁΝἶἷΝumΝvἷὀtilaἶὁὄΝcὁmΝumΝbalἶe da 

mesma maneira. Parece-nos que o ventilador possui algo a mais do que a fusão. 

Intuitivamente, o que o falta à fusão do ventilador com o balde para que ela seja considerada 

um objeto genuíno é uma organização, uma unidade em suas partes constituintes capaz de 
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justificar seu reconhecimento como tal. Um ventilador não é apenas um conjunto aleatório de 

partes, ele possui uma relação funcional entre as partes, unidade e o que poderíamos chamar 

de estrutura, forma ou até mesmo arranjo. É precisamente isso o que falta à fusão esquisita do 

ventilador com o balde. 

O principal obstáculo para uma caracterização de um todo como um objeto tal qual o 

entendemos em nosso discurso do senso comum é que estes critérios para a ocorrência de um 

todo ou não são universalmente aplicáveis ou são vagos. David Lewis e Donald Baxter 

apontaram que um critério vago para a ocorrência de um todo pode levar inevitavelmente à 

vagueza da existência. O argumento de Lewis pode ser reconstruído da seguinte maneira: 

 

1. Toda restrição com relação à composição é uma restrição vaga. 

2. Se a restrição é vaga, então em alguns casos é vago quando a composição ocorre 

ou não. 

3. Logo, em alguns casos é vago se existe ou não um objeto que é composto por 

determinadas partes. 

4. Existência não pode ser vaga. Logo, a composição não pode ser restringida. 

 

Na premissa 1, Restrições para a composição são condições necessárias e suficientes 

para que exista um todo. Por exemplo, poder-se-ia argumentar que um todo passa a existir 

quando suas partes estabelecem contato físico entre si, como no caso de três retas que formam 

um triângulo ao se tocarem. Alguns filósofos como Peter van Inwagen e Trenton Merricks 

argumentam que um todo só passa a existir quando suas partes constituintes interagem entre si 

de maneira a formar um ser vivo. A premissa 2 afirma que se o critério para a ocorrência da 

composição é vago, então é vago se ela ocorre ou não. Dando sequência ao raciocínio, a 

premissa 3 diz que se é vago quando a composição ocorre, então é vago quando existe um 

objeto que é composto pelas partes em questão. A premissa 4 assegura que vagueza da 

existência é impossível, levando à conclusão de que a hipótese de que a composição pode ser 

restrita é errônea. 

A pressuposição de que a existência não pode ser vaga parece óbvia. Vagueza da 

existência é, pelo menos a princípio, contraditória. De acordo com Baxter: 
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“ΧέέέΨΝvaguἷὐaΝὁcὁὄὄἷΝὃuaὀἶὁΝhὠΝalgὁΝὃuἷΝὀἷmΝclaὄamἷὀtἷΝpὁὅὅuiΝὀἷmΝclaὄamἷὀtἷΝ
deixa de possuir uma propriedade. Para que a existência seja vaga deveria haver 
algo que nem claramente existe nem claramente não existe. Mas se há tal coisa, 
ἷὀtὤὁΝἷlaΝclaὄamἷὀtἷΝἷxiὅtἷ”έΝΧἐaxtἷὄ,Ν1λκκ,ΝppέΝίἂΨέ 

 

 

δἷwiὅΝ tambémΝ ὄἷfὁὄὦaΝ ἷὅtaΝ liὀhaΝἶἷΝpἷὀὅamἷὀtὁΝ aὁΝ afiὄmaὄΝὃuἷΝ“umaΝvἷὐΝὃuἷΝvὁcêΝ

ἶiὅὅἷΝ‘ἷxiὅtἷ’,ΝὅἷuΝjὁgὁΝacaba”έ 

Assim, esta estratégia é utilizada para defender a ideia clássica de composição 

irrestrita. Se não existem critérios capazes de regular a ocorrência de um todo, então vale 

tudo. Qualquer soma de objetos, por mais aleatórios e por mais desconexos que possa parecer 

conta como um todo. 

A tese de que qualquer pluralidade de objetos compõe um todo é conhecida como 

universalismo mereológico; por sua vez, a tese de que existem critérios para a ocorrência ou 

não ocorrência da composição é chamada de composição restrita. 

Para uma brevἷΝὄἷcapitulaὦὤὁ,ΝmἷuΝὁbjἷtivὁΝéΝlaὀὦaὄΝluὐΝὅὁbὄἷΝὁΝcὁὀcἷitὁΝἶἷΝ‘tὁἶὁ’ΝtalΝ

como é entendido dentro da teoria mereológica clássica e relacioná-lo com as nossas intuições 

do senso comum. Identificamos um todo como um objeto que possui partes. Este objeto é tão 

genuíno quanto suas partes constituintes. O exemplo do ventilador parece estar de acordo com 

nossas intuições do senso comum: um ventilador é um objeto tão genuíno quanto qualquer 

outro e é composto por diversas partes que se relacionam de maneira relativamente complexa 

para que ele exista. Por outro lado, a mereologia clássica reconhece como objetos qualquer 

tipo de fusão, e dessa maneira, o ventilador somado a um balde seria um objeto tão legítimo 

quanto cada um deles tomado separadamente. Nossa intuição é a de que um todo necessita de 

algo mais, uma estrutura, uma relação orgânica entre as partes, mas estes critérios parecem 

nos levar inevitavelmente a um obstáculo metafísico difícil de ultrapassar: vagueza da 

existência. 

Se Lewis estiver certo, então pelo menos algum conhecimento positivo nós podemos 

extrair desta reflexão a respeito da natureza de um todo: ele não depende de uma estrutura 

interna para existir. Basta que suas partes existam para que ele exista. 

 

 

Parte II: Composição e Identidade: 
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 Entender um todo literalmente como um objeto pode parecer interessante prima facie, 

mas esta concepção não está isenta de problemas. Pois se o todo é um objeto genuíno, ele é 

algo adicional às suas partes constituintes. Em outras palavras, se nós precisássemos contar 

quantos objetos existem numa sala ocupada por três cadeiras, quantos objetos esta sala teria? 

De um ponto de vista mereológico, pelo menos quatro objetos: as três cadeiras e sua fusão 

que, como vimos até aqui, é um objeto tão genuíno quanto qualquer outro. 

 Com isso já temos pelo menos dois problemas: i) se o todo é distinto de suas partes, 

devemos aceitar que temos um caso de co-locação, a saber, diversos objetos ocupando o 

mesmo lugar no espaço; ii) o número de objetos no universo aumenta exponencialmente. O 

primeiro ponto é bastante controverso. De fato parece sensato pensar que o ventilador é um 

objeto tão genuíno quanto as partes que o compõem, mas parece enganador pensar que ele é 

um objeto adicional às partes e, no entanto, ocupa o mesmo lugar que elas. O segundo ponto 

tem a ver com uma questão mais teórica: se a composição é irrestrita, qualquer soma de 

objetos é válida. Mas se é assim, então ao aceitarmos a mereologia clássica, estaremos nos 

comprometendo ontologicamente com uma quantidade absurda de entidades em nossa teoria, 

o que parece desagradável de uma perspectiva nominalista. 

 Obviamente não é necessário ser um nominalista para rejeitar a proliferação de 

entidades em nossa teoria. Poder-se-ia argumentar simplesmente que tais entidades são 

duvidosas, com critérios de identidade obscuros, etc. De qualquer forma, um adepto da 

mereologia clássica precisa convencer o cético de que sua teoria não é tão problemática 

quanto parece. Lewis, Baxter e outros filósofos como Armstrong, por exemplo, se esforçaram 

para defender a tese o todo não é nada a mais ou além de suas partes. Esta tese foi chamada 

por Lewis de composição como identidade. A ideia de Lewis é a de que se for possível 

mostrar que o todo é de alguma forma idêntico às suas partes tomadas coletivamente, então 

seria possível mostrar que a mereologia é ontologicamente inocente, ou seja, seu 

comprometimento ontológico é inofensivo. De acordo com ele: 

   

 

“ἥἷΝὀóὅΝacἷitaὄmὁὅΝaΝmἷὄἷὁlὁgia,ΝὀóὅΝἷὅtaὄἷmὁὅΝcὁmpὄὁmἷtiἶὁὅΝcὁmΝaΝἷxiὅtêὀciaΝ
de todo o tipo de fusões mereológicas. Mas dado um comprometimento anterior 
com gatos, por exemplo, um comprometimento com fusões de gatos não é um 
comprometimento adicional. A fusão não é nada além ou a mais do que os gatos 
que a compõem. Ela apenas é os gatos [it just is them]. Os gatos apenas são ela 
[they just are it]. Tome-os juntos ou tome-os separados, os gatos são a mesma 
porção da realidade de qualquer maneira. Comprometa-se com a existência deles 
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juntos ou um de cada vez, será o mesmo comprometimento dἷΝὃualὃuἷὄΝmaὀἷiὄaέ”Ν
(Lewis, 1991, pp. 81). 

 

 

Lewis contrasta as somas mereológicas com as entidades abstratas na teoria de 

cὁὀjuὀtὁὅμΝ“ΧέέέΨΝ[a]ΝtἷὁὄiaΝἶὁὅΝcὁὀjuὀtὁὅΝὀὤὁΝéΝiὀὁcἷὀtἷέΝΧέέέΨΝὅἷuΝpὄὁblἷmaΝéΝὃuἷΝὃuaὀἶὁΝὀóὅΝ

temos uma coisa, então de alguma forma nós temos outra coisa totalmente distinta, o conjunto 

unitário (singleton). E outra, e outra,... ad infinitum”ΝΧδἷwiὅΝ1λλ1,ΝppέΝκἅΨέ 

Para Lewis, o mesmo não ocorre na mereologia graças à Composição como 

Identidade. Considerar o todo distinto de suas partes tomadas em grupo seria uma 

consideração redundante. 

Existem pelo menos duas formulações da tese da composição como identidade. A 

primeira formulação é chamada de tese fraca. Tal tese sustenta que a relação de composição é 

apenas análoga à identidade. AdἷptὁὅΝἶἷὅtaΝcὁὀcἷpὦὤὁΝcὁὅtumamΝafiὄmaὄΝὃuἷΝὁΝ tὁἶὁΝéΝ ‘por 

assim dizer’,ΝiἶêὀticὁΝὡὅΝὅuaὅΝpaὄtἷὅΝtὁmaἶaὅΝἷmΝgὄupὁέΝχΝὅἷguὀἶaΝfὁὄmulaὦὤὁΝéΝaΝtἷὅἷΝforte, 

que sustenta que composição é literalmente identidade. Existe ainda uma terceira formulação 

da tese, que chamarei de tese alternativa. Esta versão da composição como identidade é 

apresentada por Baxter em seu artigo Many-One Identity de 1988. De acordo com Baxter, a 

relação de composição é, de fato, a relação de identidade. Porém, esta última não é regulada 

pela Lei de Leibniz. 

Cada uma das três versões da tese de composição como identidade é bastante 

controversa. Tomemos a tese forte: para que a relação mereológica de composição e a relação 

lógica de identidade fossem realmente equivalentes em todos os aspectos, seria necessário dar 

conta da relação clássica de identidade, que é uma relação do tipo um-um. A relação de 

composição é uma relação do tipo um-muitos – o todo e suas partes. Uma alternativa seria 

apelar para a quantificação plural, mas mesmo neste caso, a situação é difícil. Normalmente, 

em lógicas plurais, quantifica-ὅἷΝ ὅὁbὄἷΝpluὄaliἶaἶἷὅΝ ἷmΝ ὅἷὀtἷὀὦaὅΝἶὁΝ tipὁΝ“ὁὅΝἔ’ὅΝ ὅὤὁΝἕ’ὅ”έΝ

Mas o que é necessário no caso da composição é uma quantificação híbrida que toma termos 

ὅiὀgulaὄἷὅΝ ἷΝ pluὄaiὅΝ cὁmὁΝ ἷmΝ “aὅΝ paὄtἷὅΝ ὅὤὁΝ ὁΝ tὁἶὁ”έΝ εἷὅmὁΝ ὃuἷΝ iὅὅὁΝ ὅἷjaΝ pὁὅὅívἷl,Ν ὁutὄὁΝ

problema surge: seria necessário desenvolver um tratamento desta identificação que não 

violasse a Lei de Leibniz. Isso não parece simples uma vez que por definição, o todo é um e 

as partes são múltiplas. A lei de Leibniz, ou princípio de Indiscernibilidade dos Idênticos nos 

diz que dois objetos só são idênticos caso compartilhem todas as suas propriedades. 
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Estas dificuldades são suficientes para convencer Lewis a defender a versão fraca da 

tese, afirmando que composição é análoga à identidade. De acordo com ele, existem pelo 

menos cinco aspectos de acordo com os quais é possível construir uma analogia entre 

composição e identidade: 

 

1. Inocência Ontológica: Assim como é redundante afirmar a existência de um 

objeto x e depois afirmar a existência de um objeto y idêntico à x, também é 

redundante afirmar a existência de dois objetos a e b e em seguida afirmar a 

existência de sua fusão mereológica c. 

2. Composição Irrestrita: Não existem critérios para a existência de um objeto c 

composto pelos objetos a e b. Se os últimos existem, então o primeiro existe 

automaticamente. Da mesma forma não existem critérios para a existência de um 

objeto y idêntico a um objeto x. Se x existe, então existe um y tal que y é idêntico à 

x. 

3. Singularidade da Composição: Assim como não podem existir duas coisas 

diferentes ambas idênticas a um objeto x, também não é possível que existam duas 

fusões distintas de a e b – de acordo com o axioma de extensionalidade da 

Mereologia Clássica, dois objetos compostos pelas mesmas partes são idênticos. 

4. Facilidade de Descrição: Descrever um objeto x completamente significa 

descrever um objeto y idêntico à x completamente. Descrever dois objetos a e b 

completamente significa descrever sua fusão, c, completamente. 

5. Co-locação: O objeto y idêntico ao objeto x existe ocupando o mesmo lugar, 

tempo ou mundo possível que o objeto x. Da mesma forma, a fusão c dos objetos a 

e b existe ocupando o mesmo lugar, tempo ou mundo possível que a e b. 

 

Na literatura a respeito desta discussão, foi levantado um grande número de objeções 

contra estes pontos de analogia apresentados por Lewis. Byeong-Uk Yi escreveu um artigo 

iὀtitulaἶὁΝ “Is Mereology Ontological Innocent?”Ν Χ1λλλΨΝ ὁὀἶἷΝ atacaΝ ὁΝ pὄimἷiὄὁΝ ἶἷlἷὅέΝ ἡΝ

argumento é o seguinte: 

Suponha que Rachel afirme as seguintes sentenças: 

 

a) “ExiὅtἷΝumΝgatὁΝchamaἶὁΝἦὁm”έ 
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b) “ExiὅtἷΝumΝὄatὁΝchamaἶὁΝJἷὄὄyΝὃuἷΝéΝmaiὅΝἷὅpἷὄtὁΝὃuἷΝἦὁm”έ 

 

Rachel se compromete ontologicamente afirmando a existência de Tom e Jerry. 

Afirmar a existência de Tom e Jerry são dois comprometimentos distintos porque eles não são 

idênticos. 

De acordo com Lewis, existe ainda um terceiro objeto com o qual Rachel deve se 

comprometer ontologicamente: a fusão mereológica de Tom e Jerry, que podemos chamar de 

Genie. Mas apesar disso, argumenta Lewis, como Genie é idêntico a Tom e Jerry tomados 

coletivamente, então admitir sua existência não é um comprometimento ontológico adicional 

aos anteriores. 

Porém, suponha que Rachel adicione ainda a seguinte sentença: 

 

c) “σἷὀhumΝgatὁΝéΝpaὄtἷΝἶἷΝumΝὄatὁΝἷΝὀἷὀhumΝὄatὁΝéΝpaὄtἷΝἶἷΝumΝgatὁ”έ 

 

Agora a situação parece ser diferente, porque se Tom e Jerry são partes de Genie, 

então Genie não pode ser nem um gato nem um rato. Ainda, Genie não é idêntico a Tom ou 

Jerry tomados individualmente – um todo não é idêntico à cada uma de suas partes 

isoladamente. Assim, Genie, Tom e Jerry possuem propriedades distintas, o que, de acordo 

com o princípio de Identidade dos Indiscerníveis, já é suficiente para diferenciá-los. 

Yi também ataca o quarto ponto de analogia de Lewis, sobre a facilidade de descrição 

ἶἷΝumΝtὁἶὁ,ΝafiὄmaὀἶὁΝὁΝὅἷguiὀtἷμΝ“ἶἷὅcὄἷvê-los (Tom e Jerry) permite a alguém que aceita a 

mereologia tirar conclusões a respeito das características de Genie, mas uma coisa é alguém 

permitir a outro fazer inferências sobre alguma coisa, outra bem distinta é descrever essa 

cὁiὅa”Ν ΧYi,Ν1λλλΝppέΝ1ίΨέΝÉΝ impὁὄtaὀtἷΝ ὄἷfὁὄὦaὄΝὁΝ ὅἷguiὀtἷμΝ Χ1ΨΝδἷwiὅΝaἶmitἷΝὃuἷΝὃuaiὅὃuἷὄΝ

relações entre as partes são irrelevantes para a existência de um todo; (2) o axioma de 

extensionalidade que garante a singularidade da composição, assegura que nunca é possível a 

existência de dois todos distintos formados pelas mesmas partes, e isso só tem a ver com as 

partes, sem levar em consideração nenhuma inter-relação entre elas. Seja lá o que estas 

interelações forem, elas não são partes do todo, mas algo que as partes estabelecem entre si na 

medida em que o formam. Dessa forma o todo formado pelo átomo A à direita do átomo B é 

idêntico ao todo formado pelo átomo A à esquerda do átomo B. Se deixarmos de lado as 

relações e olharmos para as partes, pode ser que tenhamos casos em que não poderíamos 
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distinguir, por exemplo, um pentagrama musical de uma estrela de cinco pontas, ou três linhas 

de um triângulo, etc., e portanto, descrever as partes deixariam em aberto que objeto nós 

estamos descrevendo.  

É estranho o fato de que Lewis nega a importância das interelações para a ocorrência 

de um todo, mas apela para elas como critério de identidade do mesmo! 

Devemos ter em mente que Lewis não oferece um argumento dedutivo que mostra a 

total equivalência formal entre as relações de composição e identidade. O que ele faz é 

apresentar pontos de aproximação entre as duas relações e a partir disso, tentar nos convencer 

de que elas são análogas. Ainda assim, mesmo que tais relações sejam de fato análogas, não 

podemos perder de vista o seguinte: composição ainda não é identidade. Ser analogamente 

idêntico a algo não é ser idênticὁΝaΝ algὁΝaὅὅimΝcὁmὁΝ“ὅἷὄΝ ὅἷmἷlhaὀtἷΝ ὡΝmaὀtἷigaΝὀὤὁΝéΝ ὅἷὄΝ

maὀtἷiga”Ν Χώaὄtἷ,Ν ἀίίἀ,Ν ppέΝ ἀἁΨέΝ χlémΝ ἶiὅὅὁ,Ν ὅupὁὀἶὁΝ ὃuἷΝ aΝ tἷὅἷΝ ἶἷΝ cὁmpὁὅiὦὤὁΝ cὁmὁΝ

identidade seja verdadeira – independente de sua formulação –, um novo problema parece 

surgir: esta tese é usada como defesa da inocência ontológica da mereologia clássica, que por 

sua vez, é usada como argumento a favor da existência de fusões irrestritas, isto é, se a 

mereologia é ontologicamente inocente e ela implica a existência de um número absurdo de 

entidades, isso não é um problema, porque nosso comprometimento com tais entidades não é 

um comprometimento adicional ao que nós já possuíamos. Em suma, a tese de composição 

como identidade é uma tese em defesa do universalismo mereológico. Porém, num certo 

sentido, a tese de composição como identidade colapsa a própria noção de composição. Se um 

todo é idêntico às suas partes tomadas coletivamente e não algo adicional, a mais ou além das 

partes, então tudo o que existe, no final das contas, são as partes e não o todo. Ou seja, 

intuitivamente, parece que se aceitarmos a tese de que as relações de identidade e composição 

são equivalentes, então somos obrigados a aceitar, num certo sentido, o niilismo mereológico, 

a saber, a tese segundo a qual tudo o que existem são entidades simples que nunca se 

relacionam de forma a compor algo complexo. 

 

Considerações Finais: 

 

 Meu objetivo foi tentar esclarecer o que é um todo e, na medida do possível, comparar 

as noções do senso comum com a noção técnica da mereologia clássica. Em primeiro lugar 

tentei mostrar que nossas intuições do senso comum parecem nos levar a crer que um todo é 
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um objeto que possui alguma ordenação interna, estrutura ou arranjo. Esta concepção, apesar 

de razoável, parece implicar a ideia absurda de certos objetos podem existir de forma vaga. 

Dessa forma, alguns filósofos sustentam a ideia de que qualquer multiplicidade de objetos 

pode ser entendida como um todo, independente das inter-relações que suas partes 

estabeleçam entre si.  

Em segundo lugar tentei apresentar que, apesar de parecer fazer sentido entender um 

todo como um objeto distinto de suas partes constituintes, esta concepção intuitiva é 

problemática na medida em que parece introduzir uma entidade redundante, um caso de co-

locação e, aliada à tese de composição irrestrita, parece multiplicar as entidades em nossa 

ontologia de forma absurda. Por outro lado, tentativas de evitar estes problemas aproximando 

a relação mereológica de composição com a relação lógica de identidade enfrentam 

dificuldades técnicas e metafísicas, sendo uma destas últimas, o colapso da própria ideia de 

todo e composição. 
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