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O REALISMO MODAL LEWISIANO: UMA APRESENTAÇÃO E ALGUMAS 

OBJEÇÕES 

Gustavo Emmanuel Alves Vianna de Lyra
1
 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo, em primeiro lugar, fazer uma breve apresentação do realismo 
modal e suas principais características, para, em um segundo momento, destacar as vantagens desta 
abordagem no que concerne à simplicidade conceitual e à sua capacidade de explicação. Em um 
terceiro momento, serão interpostas críticas à teoria, com enfoque no problema das contrapartes, de 
modo a verificar se a elaboração de um aparato teórico tão exótico é, de fato, justificada por uma 
compreensão mais clara dos problemas relacionados à modalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: metafísica; mundos possíveis; realismo modal; contrapartes. 
 
ABSTRACT: This article aims, at first, to do a brief presentation on modal realism and its main 
characteristics to, in second place, stand out the advantages of this approach regarding conceptual 
simplicity and explanation capability. In a third moment, some objections will be interposed, focusing 
on the problem of counterparts, in order to investigate if the elaboration of such an exotic theoretical 
apparatus is justified by a clearer comprehension of the problems related to modality.  
 
KEYWORDS: metaphysics; possible worlds; modal realism; counterparts. 
 

Introdução 

 Frases modais do tipo João poderia ter sido engenheiro, ou é possível que chova 

amanhã são bastante frequentes na linguagem natural. E parece que tanto a primeira quanto a 

segunda são verdadeiras: não há nada de estranho em imaginar que João (desde que esse 

nome se refira a uma pessoa), se as circunstâncias tivessem sido diferentes, poderia ter sido 

um engenheiro, em lugar de um médico, por exemplo. Similarmente, se nos referimos a um 

ambiente da atmosfera terrestre, aceitamos que não é absurdo que chova amanhã.  

Da mesma forma, há frases modais que se referem a necessidades, ou seja, a coisas 

que não poderiam ser de outra forma. Embora muitas dessas frases sejam alvo de disputas, 

algumas, que engendram proposições de princípios fundamentais da lógica clássica, são mais 

largamente aceitas, como: necessariamente vai chover ou não vai chover amanhã, ou 

necessariamente João é idêntico a João (supondo que João, aqui, se refira à mesma pessoa   

no mesmo instante temporal).  

Entretanto, cabe perguntar, de onde as frases modais obtém verdade? Vejamos, por 

exemplo, a frase: a segunda guerra mundial terminou em 1945. Ora, esta frase obtém verdade 

do fato concreto de os conflitos terem cessado neste mesmo ano, com a capitulação das 

                                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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potências do eixo. Mas poderíamos dizer: é possível que a segunda guerra mundial tivesse 

terminado antes, ou ainda, é possível que não tivesse ocorrido a segunda guerra mundial. 

Novamente, estas duas frases modais nos parecem verdadeiras, embora não obtenham verdade 

em nenhum fato concreto.  

 Embora alguns filósofos rejeitem a coerência de frases modais, muitos metafísicos 

defendem que sua verdade não reside em como as coisas são, mas sim em como as coisas 

poderiam ter sido. Kripke (1959) sustenta que fatos modais obtém sua verdade em mundos 

possíveis. Nesse sentido, mundos possíveis seriam uma solução para a semântica modal: 

quando afirmamos, por exemplo, que João poderia ter sido engenheiro, ou mais 

precisamente, é possível que João fosse engenheiro, isso pode ser traduzido para existe pelo 

menos um mundo possível no qual João é engenheiro. Similarmente, temos, para frases 

modais que envolvam necessidade, o seguinte: ao afirmarmos que necessariamente João é 

idêntico a João, estamos dizendo que em todos os mundos possíveis é o caso que João é 

idêntico a João.  

 Trata-se de uma solução elegante, que torna mais inteligível o conceito de modalidade. 

Necessidade e possibilidade passam a se referir a uma quantificação sobre mundos possíveis. 

No entanto, parece que saltamos de um problema para o outro: se por um lado a semântica 

modal torna-se mais robusta, por outro surge a pergunta: o que são, afinal, os mundos 

possíveis? São eles abstratos? Existem em algum sentido? Qual o estatuto ontológico dos 

objetos destes mundos? É possível quantificar sobre eles do mesmo modo que se quantifica 

sobre objetos do mundo atual? 

 Entre as respostas para estes problemas está o realismo modal de David Lewis. Neste 

trabalho, pretendo, em primeiro lugar, fazer uma exposição desta teoria, para em seguida listar 

algumas de suas vantagens e, finalmente, apresentar as críticas mais centrais. Neste ponto, 

centrarei esforços no problema das contrapartes e suas implicações com relação à captura do 

sentido de frases modais. 

 

Uma pluralidade de mundos concretos 

 Para caracterizar o realismo modal lewisiano, é importante que tenhamos bem claro o 

conceito de mundo. Quando falamos de mundo, poderíamos ser confundidos pela ideia de 

planeta e pensar que os mundos possíveis são vários planetas espalhados pelo universo. Não 

se trata disso: um mundo é a totalidade de objetos conectados espaço-temporalmente. Nesse 
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sentido, o mundo atual seria o universo, com tudo o que está localizado nele. E mais: tudo o 

que já existiu ou virá a existir: 

There is nothing so far away from us as not to be part of our world. 
Anything at any distance at all is to be included. Likewise the world is 
inclusive in time. No long-gone ancient Romans, no long-gone 
pterodactyls, no long-gone primordial clouds of plasma are too far in 
the past, nor are the dead dark stars too far in the future, to be part of 
the same world. (LEWIS, 1986: 1). 

 

Deste modo, os mundos possíveis representariam as possibilidades que não se efetivaram 

no mundo atual. Entretanto, na concepção de Lewis, esses mundos são tão reais quanto o 

mundo atual e falar que só as coisas deste mundo existem é falar de forma restrita, ou seja, é 

quantificar apenas sobre uma parte das coisas que existem (Lewis, 1986: 3). Portanto, não há 

diferenças, no que diz respeito ao estatuto ontológico, de um mundo para o outro. Quando 

digo que eu poderia não estar escrevendo esse trabalho há, de fato, um mundo possível no 

qual eu
2 não estou diante do computador, mas escalando uma montanha. Esse mundo não é 

mais ou menos real do que o nosso, mas existe precisamente no mesmo sentido de existência.  

Assim, uma caracterização dos mundos possíveis lewisianos pode ser feita a partir dos 

seguintes pontos3: 

1) Concretude 

2) Isolamento 

3) Plenitude 

4) Atualidade  

5) Contrapartes 

Note que nos deteremos mais longamente no primeiro item, que é certamente o mais 

controverso, embora indubitavelmente o mais característico da abordagem lewisiana dos 

mundos possíveis.  

 

Concretude 

Significa dizer que os mundos possíveis não são meras abstrações, ou recursos para 

conferir verdade a frases modais. Lewis sustenta que os mundos possíveis existem de fato, 

mesmo fisicamente. Os objetos desses mundos ocupam lugar no espaço e no tempo do mesmo 

modo como eu, você, o computador no qual escrevo e a estante de livros na minha frente.  

                                                                 
2 Mais precisamente, uma contraparte minha. Voltaremos a esse tema mais  adiante. 
3 Lista própria. 
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 O ponto de Lewis é que nosso mundo existe do mesmo modo que os outros mundos 

possíveis. Então, se assumimos que ele é concreto (como numa oposição a abstrato), todos os 

outros mundos também são. Lewis levanta, no entanto, uma discussão a respeito do que se 

quer dizer quando se emprega o termo concreto. Ele próprio parece relutar em falar nestes 

termos:  

Because I said that other worlds are of a kind with this world of ours, 
doubtless you will expect me to say that possible worlds and 
individuals are concrete, not abstract. But I am reluctant to say that 
outright. Not because I hold the opposite view; but because it is not at 
all clear to me what philosophers mean when they speak of 'concrete' 
and 'abstract' in this connection. Perhaps I would agree with it, 
whatever it means, but still I do not find it a useful way of explaining 
myself. (LEWIS, 1986: 81). 

  Deste modo, Lewis parece não querer se comprometer com algum sentido preciso de 

concretude, embora ele liste quatro formas possíveis para uma definição do termo, todas 

envolvendo a oposição concreto/abstrato. E, em todas essas formas, os mundos possíveis são 

concretos. São elas: 

Exemplificação: Entidades concretas são coisas como burros, prótons e estrelas, enquanto 

entidades abstratas são coisas como números. Neste sentido, ao menos certas partes de outros 

mundos são exatamente como burros, prótons e estrelas, embora o nosso mundo, como os 

outros, possua entidades que não podem ser classificadas como concretas nestes termos, como 

os próprios números, conjuntos ou universais (se eles existirem). Quanto a mundos inteiros, 

Lewis sustenta que, embora de forma geral sejam constituídos principalmente de espaço-

tempo vazio (Lewis, 1986: 83), eles são suficientemente mais parecidos com objetos 

concretos para que se possa considerá-los concretos também. 

Conflação: aqui, Lewis identifica que a distinção entre concretos e abstratos é a mesma 

distinção entre particulares e universais, entre indivíduos e conjuntos e assim por diante. 

Assim, Lewis defende (Lewis, 1986: 83) que, do mesmo modo que burros são indivíduos 

paὄticulaὄἷὅΝΧaὅὅumiὀἶὁ,Νclaὄὁ,ΝumΝbuὄὄὁΝἷὅpἷcíficὁΝἷΝὀὤὁΝaΝ“claὅὅἷ”ΝἶὁὅΝbuὄὄὁὅΨ,ΝὀúmἷὄὁὅΝὅὤὁΝ

conjuntos (e, é possível defender, universais). E, neste arranjo, também, mundos são 

concretos.  

Definição por negação: nesta parece haver uma controvérsia com a conflação. A definição 

por negação procede em afirmar, em primeiro lugar, que entidades concretas ocupam lugar no 

espaço-tempo, enquanto entidades abstratas não. Entretanto, Lewis afirma que, por essa 
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definição, conjuntos de objetos com localização, bem como certos universais instanciados por 

objetos localizados também seriam concretos. 

Sets are supposed to be abstract. But a set of located things does seem 
to have a location, though perhaps a divided location: it is where its 
members are. Thus my unit set is right here, exactly where I am; the 
set of you and me is partly here where I am, partly yonder where you 
are; and so on. And universals are supposed to be abstract. But if a 
universal is wholly present in each of many located particulars, as by 
definition it is, that means that it is where its instances are. It is 
multiply located, not unlocated. (LEWIS, 1986: 83) 

   

Em segundo lugar, a definição por negação sustenta que entidades abstratas não 

entram em relações causais. Isto também parece entrar em conflito com a conflação. Ora, é 

frequente falarmos que algo cause um determinado conjunto de efeitos, assim como é possível 

que um conjunto de causas provoque um efeito. Teríamos, nestes casos, conjuntos, ou seja, 

entidades a princípio abstratas, envolvidas em relações de causação. 

Mesmo assim, resta a pergunta: outros mundos ocupam lugar no espaço tempo, ou 

possuem relações causais com o nosso mundo? A resposta a isso é não4. Mas, do mesmo 

modo, o nosso mundo não possui relações causais com os outros e isso não o torna abstrato. O 

fato é que partes de outros mundos possuem relações causais no âmbito intramundano, ou 

seja, dentro do mesmo mundo. E Lewis reivindica (Lewis, 1986: 84) que, em uma 

interpretação caridosa, os mundos herdam a concretude de suas partes, sendo, também, 

concretos. 

Abstração: Nesta definição, as entidades abstratas definem-se por serem abstrações de 

entidades concretas. Isso significa um processo de perda de características específicas e de 

generalização. Deste modo, toda entidade abstrata surgiria por meio de um processo de 

generalização de particulares. Neste caso, também, é claro que os outros mundos são 

concretos, uma vez que suas partes são particulares e eles próprios podem ser entendidos 

como grandes objetos particulares. 

Lewis pretende, com este movimento, demonstrar que o próprio conceito de 

concretude está longe de ser incontroverso, embora em qualquer das definições se possa 

afirmar que seus mundos possíveis são concretos. 

Isolamento 

 Um mundo é, para Lewis, uma soma mereológica de partes do mesmo mundo, que 

serão doravante chamadas worldmates. Note que não se trata de qualquer soma de partes de 
                                                                 
4 Trataremos mais detidamente desta questão no próximo item: isolamento. 
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mundos. Essas partes devem estar em uma relação de worldmates, ou seja, devem pertencer 

ao mesmo mundo. Cabe, no entanto, perguntar o que separa um mundo de outro? O que 

demarca que determinadas partes pertençam a um mundo e não a outro? Ou ainda, por que 

possibilias, ou seja, cada objeto possível, não podem ser entendidos como partes de um 

grande mundo inclusivo? Lewis retoma sua definição de mundo dada no começo do livro: 

(...) nothing is so far away from us in space, or so far in the past or the 
future, as not to be a part of the same world as ourselves. The point 
seems uncontroversial, and it seems open to generalisation: whenever 
two possible individuals are spatiotemporally related, they are 
worldmates

5. If there is any distance between them – be it great or 
small, spatial or temporal – they are parts of one single world. 
(LEWIS, 1986: 70). 

 

Lewis estabelece como principal critério, portanto, que haja uma relação espaço-

temporal entre as partes de um mundo para que elas sejam worldmates. Desta forma, se 

determinadas partes de mundos não estão relacionadas espaço-temporalmente entre si, elas 

não podem constituir o mesmo mundo. Assim, se hipoteticamente dois mundos possíveis 

estivessem de alguma forma conectados, seria um engano falar de dois mundos, pois se 

trataria tão somente de um único mundo maior. Como cada objeto em cada mundo é um 

particular e, como veremos mais adiante, não há identidade transmundana strictu sensu, não 

haveria qualquer contradição na existência de um grande mundo formado da conexão entre 

dois mundos possíveis. Note que temos aqui um truísmo: não é possível o overlapping, ou 

seja, a sobreposição entre mundos porque, se acontecesse, não teríamos mais mundos, mas 

apenas um mundo, visto que na própria definição, um mundo consiste em partes relacionadas 

espaço-temporalmente. Portanto, um mundo, em sua totalidade, é sempre isolado dos outros 

mundos. Além disso, não há gaps espaço-temporais intramundanos. Para que as partes de um 

mundo sejam consideradas worldmates, é preciso que elas estejam relacionadas espaço-

temporalmente. 

Plenitude 

 Do mesmo modo que um mundo é algo bastante inclusivo, no sentido que abarca tudo 

que se localiza em algum lugar remoto do espaço, assim como qualquer instante temporal, 

não importa o quão distante no passado ou no futuro, a totalidade dos mundos possíveis inclui 

qualquer possibilidade de existência para as coisas. Significa dizer que tudo que poderia ser 

                                                                 
5 Grifo meu. 
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de algum modo, é efetivamente em algum mundo possível. Lewis formula da seguinte 

maneira (Lewis, 1986: 86): 

1. Absolutamente cada forma que um mundo pode possivelmente ser é uma forma que 

algum mundo é. 

2. Absolutamente cada forma que uma parte de um mundo pode possivelmente ser é uma 

forma que uma parte de um mundo é. 

Ora, temos aqui uma espécie de princípio de recombinação. De forma básica, qualquer 

objeto poderia coexistir com qualquer outro objeto. Entretanto, devido ao fato de que, como 

vimos na definição de isolamento, mundos possíveis não podem se sobrepor, então, por 

definição, objetos que não sejam worldmates ὀὤὁΝpὁἶἷmΝὅἷΝ“ὄἷcὁmbiὀaὄ”ΝὀὁΝmἷὅmὁΝmuὀἶὁΝ

possível. Nessa versão adaptada do princípio da recombinação, temos que, se há uma relação 

xRy no mundo atual6 que seja, por exemplo, assimétrica, há um mundo w1 no qual essa 

relação se dá como yRx. Onde x e y não são os mesmos objetos em w1, mas contrapartes7. 

Assim, a pluralidade de mundos resulta das miríades de recombinações possíveis das 

contrapartes dos objetos deste mundo em outros mundos, de modo que não reste nenhuma 

possibilidade de recombinação que não se efetive em algum mundo possível. 

Atualidade 

Na concepção lewisiana, quando se usa a expressão mundo atual, não se trata de 

conferir a este mundo um status ontológico distinto dos outros mundos. Atualidade refere-se, 

unicamente, ao fato de ser o mundo de onde se fala. Ou seja, trata-se de um indexical, da 

mesma forma que eu, aqui, ou agora. Deste modo, quando dizemos que este é o mundo atual, 

estamos simplesmente dizendo que este é o mundo no qual proferimos esta sentença, ou o 

mundo no qual estamos localizados. Similarmente, alguém que habite um outro mundo dirá 

que seu próprio mundo é o mundo atual. Do mesmo modo que quando eu digo aqui, me refiro 

ao local em que estou, diferentemente do aqui de outras pessoas, quando digo mundo atual, 

me refiro ao mundo do qual eu sou parte.  

This makes actuality a relative matter: every world is actual at itself, 
and thereby all worlds are on a par. This is not to say that all worlds 
are actual – thἷὄἷ’ὅΝ ὀὁΝ wὁὄlἶΝ atΝ whichΝ thatΝ iὅΝ tὄuἷ,Ν aὀyΝ mὁὄἷΝ thaὀΝ
thἷὄἷ’ὅΝἷvἷὄΝaΝtimἷΝwhἷὀΝallΝtimἷὅΝaὄἷΝpὄἷὅἷὀtέΝἦhἷΝ‘actualΝat’Νὄἷlation 
between worlds is simply identity. (LEWIS, 1986: 93) 

  

                                                                 
6 Trataremos da questão da atualidade no próximo item. 
7 Trataremos da questão das contrapartes de forma mais detida na seção final deste trabalho. 
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“χtual”,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν ὅigὀifica,Ν paὄaΝ δἷwiὅ,Ν ὁΝ mἷὅmὁΝ ὃuἷΝ this-worldly, ou seja, deste 

mundo: um termo relativo usado para nos distinguir (e distinguir os nossos worldmates) dos 

outros mundos e seus habitantes (Lewis, 1986: 99). 

Contrapartes 

 Em uma pluralidade de mundos concretos, na qual todos os objetos que são partes 

deste e dos outros mundos possuem o mesmo status ontológico, torna-se impossível a 

identidade transmundana. Ora, como poderia haver um outro eu idêntico a mim em um outro 

mundo se somos numericamente diferentes? Se tomamos seriamente a ideia básica do 

ὄἷaliὅmὁΝmὁἶal,Ν tἷmὁὅΝὃuἷΝaἶmitiὄΝὃuἷΝὁΝmἷὄὁΝfatὁΝἶἷὅὅἷΝἷuΝ“iἶêὀticὁ”ΝἷὅtaὄΝ lὁcaliὐaἶὁΝἷmΝ

outro mundo o torna distinto de mim. Do mesmo modo, para que se considere que se trata de 

outro mundo de fato, é preciso que haja alguma distinção em pelo menos uma de suas partes. 

Do contrário, se trataria do mesmo mundo, pela lei de Leibniz. Mesmo que o Gustavo Lyra do 

mundo w1 seja uma cópia perfeita de mim, o mero fato de haver alguma parte do mundo que 

ele ocupa que seja distinta, o coloca em relação de worldmate, ainda que remotamente, com 

alguma coisa diferente. Isto é o suficiente para que ele seja distinto de mim, convertendo-se 

em uma contraparte. Uma contraparte é, portanto, uma versão de uma parte de algum mundo 

que está localizada em outro mundo. Mais precisamente, dados dois mundos w1 e w2, um 

dado objeto de w1 terá como contraparte em w2 aquele objeto que for mais parecido com ele.  

 Há uma série de dificuldades com relação ao conceito de contraparte. Trataremos 

delas na seção final deste artigo. 

Vantagens do realismo modal 

 Uma concepção realista dos mundos possíveis é certamente, para dizer o mínimo, 

extravagante. Aceitar que todas as possibilidades em que esse mundo poderia ser e que os 

objetos deste mundo poderiam ser, ocorrem de fato em outros mundos, não como uma 

abstração ou recurso semântico, mas como existência concreta, no mesmo sentido em que as 

coisas deste mundo existem, é bastante contraintuitivo. Para sustentar uma posição tão 

distante do senso comum, portanto, Lewis reivindica algumas vantagens para acreditarmos na 

existência (no único sentido de existência que há) de uma pluralidade de mundos. 

 A argumentação de Lewis centra-se em um tipo de argumento de indispensabilidade 

para possibilidades não atualizadas no nosso mundo, embora não no sentido forte. Não se 

trata de dizer que pensar em termos de possibilidades é totalmente indispensável, mas que se 

trata de uma ferramenta que torna nossas teorias melhores e mais inteligíveis. Portanto, em 
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primeiro lugar, ele argumenta a favor de que se adote alguma versão de metafísica modal, 

para em seguida sustentar que o realismo modal é a melhor opção.  

 Em primeiro lugar, com relação à modalidade, o significado dos operadores de 

necessidade e possibilidade sempre foi obscuro. Com a possibilidade de quantificação sobre 

muὀἶὁὅΝ pὁὅὅívἷiὅΝ ficaΝ maiὅΝ claὄὁΝ ὃuἷ,Ν ὃuaὀἶὁΝ ὅἷΝ falaΝ algὁΝ ἶὁΝ tipὁΝ “JὁὤὁΝ pὁἶἷὄiaΝ ὅἷὄΝ

ἷὀgἷὀhἷiὄὁ”,ΝὁuΝ“éΝpὁὅὅívἷlΝὃuἷΝJὁὤὁΝfὁὅὅἷΝἷὀgἷὀhἷiὄὁ”,ΝἷὅtamὁὅΝὃuaὀtificaὀἶὁΝὅὁbὄἷΝcἷὄtὁὅΝ

objetos que, em determinados mundos possíveis são engenheiros. Mais especificamente, 

dizemos: existe pelo menos um mundo possível no qual João é engenheiro. Deste modo, 

quantificamos sobre um domínio de objetos que são partes de outros mundos possíveis. Mas, 

por que considerar estes objetos existentes, concretos, do mesmo modo que os objetos deste 

mundo? Ora, se quantificássemos sobre objetos que existissem em outro sentido, ou que, 

como se diz em algumas interpretações do meinongianismo, estivessem além do existir e não 

existir, substituiríamos um problema pelo outro: em lugar de não compreendermos o sentido 

das frases modais, pelo fato de suas condições de verdade não poderem ser verificadas no 

mundo atual, passaríamos à dificuldade de não compreender do que se trata quando falamos 

de mundos possíveis e de possibilia, uma vez que ou eles não existiriam de fato, ou existiriam 

de algum modo especial. Com o realismo modal, a quantificação se torna sobre a mesma 

classe de objetos, ou seja, sobre objetos existentes. 

 Com relação a contrafactuais, a teoria de Lewis emprega o conceito de closeness, ou 

proximidade, de modo que se torna possível comparar mundos em termos de serem mais 

próximos ou mais distantes, de acordo com a recombinação de possibilidades nos 

contrafactuais. Parafrasear contrafactuais nestes termos torna-se muito mais claro se 

assumirmos a realidade dos outros mundos. Note que proximidade, aqui, é uma metáfora para 

semelhança e não uma indicação de distância espacial. Assim, os outros mundos servem de 

referência para compreendermos os contrafactuais: 

The other worlds provide a frame of reference whereby we can 
characterise our world. By placing our world within this frame, we 
can say just as much about its character as is relevant to the truth of a 
counterfactual: our world is such as to make an (A-and-C)-world 
closer to it than any (A-and-not-C)-world is.(LEWIS, 1986: 22). 

  

O terceiro aspecto levantado por Lewis é com relação ao conteúdo verbal e mental 

que é melhor analisado em termos de conjuntos de possibilidades. Novamente, é necessário 

que consideremos que essas possibilidades existam.  
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 Finalmente, Lewis destaca o problema da quantificação sobre propriedades. Um 

realista modal pode considerar que propriedades são tão somente conjuntos de possibilia, e 

tomá-las exatamente como aparecem.  

 Assim, podemos ver que os argumentos de Lewis giram em torno do fato de que se 

entendemos as possibilidades como atualizadas, temos um grande ganho cognitivo e podemos 

explicar melhor a maior parte das nossas teorias. Veja, não se trata de dizer que elas se 

atualizam em nosso mundo, mas em seus próprios mundos, de modo que, se admitimos que 

existe, de fato, um mundo para cada recombinação de possibilidades, podemos quantificar 

sobre elas da mesma forma que quantificamos sobre as coisas deste mundo. 

Note que Lewis é um realista matemático, ou seja, defende a doutrina que postula a 

existência de objetos matemáticos, tais como números e conjuntos. É curioso notar, inclusive, 

que bem no início de seu On the plurality of worlds, Lewis usa como argumento para 

defender o realismo modal o fato de que matemáticos consideram bastante útil aceitar a 

existência de conjuntos para suas teorias: 

Set theory offers the mathematician great economy of primitives and 
premises, in return for accepting rather a lot of entities unknown to 
Homo javanensis. It offers an improvement in what Quine calls 
iἶἷὁlὁgy,Ν paiἶΝ fὁὄΝ iὀΝ thἷΝ cὁiὀΝ ὁfΝ ὁὀtὁlὁgyέΝ It’ὅΝ aὀΝ ὁffἷὄΝ yὁuΝ caὀ’tΝ
refuse. The price is right: the benefits in theoretical unity and 
economy are well worth the entities. (LEWIS 1986: 3-4). 

  

Desta forma, Lewis baseia a defesa do realismo modal e da pluralidade de mundos 

concretos em uma argumentação paralela à do realismo matemático: trata-se de uma questão 

de avaliar os benefícios em termos de explicabilidade de teorias para reconhecer que é 

razoável (e bastante útil) aceitar a existência de entidades tais como os conjuntos, para a 

matemática e os mundos possíveis, para a metafísica. 

Objeções a Lewis 

 Algumas das objeções ao realismo modal envolvem o fato de que Lewis parece 

desrespeitar o princípio da parcimônia. De fato Lewis multiplica substancialmente a 

quantidade de entidades: não temos mais um mundo, mas uma pluralidade de mundos8. E em 

cada mundo uma quantidade imensa de partes e objetos. O resultado da combinatória de 

possibilidades ou modos de existência dos objetos é realmente espantoso. Entretanto, Lewis 

estabelece uma distinção entre parcimônia quantitativa e parcimônia qualitativaμΝ“IΝὅubὅcὄibἷΝ

to the general view that qualitative parsimony is good in a philosophical or empirical 

                                                                 
8 Não está claro se são infinitos. Lewis em nenhum momento fala nestes termos. 
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hypὁthἷὅiὅνΝ butΝ IΝ ὄἷcὁgὀiὅἷΝ ὀὁΝ pὄἷὅumptiὁὀΝ whatἷvἷὄΝ iὀΝ favὁὄΝ ὁfΝ ὃuaὀtitativἷΝ paὄὅimὁὀy”Ν

(Lewis, 1973: 87). Ora, está claro que em sua ontologia Lewis de fato deve favorecer a 

parcimônia qualitativa em detrimento da quantitativa. Embora multiplique exponencialmente 

o número bruto de entidades, ele às reduz todas a um só tipo: entidades concretas. Lewis só 

concebe um sentido para a existência e, portanto, ele é, sim, parcimonioso. 

 Outras objeções giram em torno da relação entre os mundos de Lewis e a modalidade. 

Van Inwagen (1986) reformula uma questão levantada contra Lewis frequentemente: 

suponhamos que se comprovasse que há, de fato, outros mundos concretos. Por que razão eles 

seriam relacionados à modalidade, ou seja, porque eles seriam recombinações de 

possibilidades de existência de entidades concretas deste mundo? A resposta de Lewis a este 

tipo de questão, é quase tautológica: isto se dá porque operadores modais são quantificadores 

sobre mundos possíveis (Lewis, 1979: 78). 

 Há outros problemas, como o argumento da impossibilidade de conhecer outros 

mundos, devido ao fato de não haver causalidade entre eles (argumento usado também contra 

o platonismo matemático), entre outros. A seguir, apresentarei minhas objeções acerca das 

contrapartes, tanto no que concerne à sua própria definição quanto com relação ao seu 

funcionamento. 

 Como vimos anteriormente, o realismo modal de David Lewis não comporta 

identidade transmundana. Quando proferimos sentenças modais do tipo é possível que João 

fosse engenheiro, não nos referimos a João, o indivíduo deste mundo, mas sim quantificamos 

sobre todas as contrapartes de João que, em outros mundos possíveis, são engenheiros. A 

paráfrase seria: existe pelo menos um mundo possível no qual uma contraparte de João é 

engenheiro. Ora, mas cabe perguntar: já que a contraparte de um objeto é um outro objeto 

distinto, que critérios teremos para reconhecer que se trata, neste outro mundo, da 

contraparte? 

As other worlds are alternative possibilities for an entire world, so the 
parts of other worlds are alternative possibilities for lesser individuals. 
Modality de re, the potentiality and essence of things, is quantification 
over possible individuals. As quantification over possible worlds is 
commonly restricted by accessibility relations, so quantification over 
possible individuals is commonly restricted by counterpart relations. 
In both cases, the restrictive relations usually involve similarity. A 
nomologically or historically accessible world is similar to our world 
in the laws it obeys, or in its history up to some time. Likewise a 
counterpart of Oxford is similar to Oxford in its origins, or in its 
location vis-a-vis (counterparts of) other places, or in the arrangement 
and nature of its parts, or in the role it plays in the life of a nation or a 
discipline. (LEWIS, 1986: 8). 
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 Deste modo, o critério fundamental para definir o que é a contraparte é a similaridade. 

Podemos formular da seguinte maneira: dados dois mundos w1 e w2, um objeto de w1 terá 

como sua contraparte em w2 aquele objeto que for mais similar a ele. Ou, em termos mais 

mereológicos, uma parte p1 de w1 terá como sua contraparte em w2 uma parte p2 deste 

mundo, justamente a que for mais similar a p1. Ora, resta ainda definir claramente quais são 

os critérios para se estabelecer a similaridade. Suponhamos o seguinte exemplo: em um 

mundo w35 há dois irmão gêmeos: Albert e Alfred Einstein. A título de clareza, chamaremos 

Albert do mundo w35 de Albert 2. Eles nasceram no ano de 1879 da era cristã deste mundo, 

que até então era perfeitamente idêntico ao nosso mundo. Albert 2, no entanto, nasceu na 

mesma hora que o Albert do nosso mundo, enquanto Alfred nasceu 3 minutos depois. Albert 

2 possui a mesma composição molecular do Albert do nosso mundo: exatamente o mesmo 

número de fios de cabelo, a mesma quantidade de pigmentação na pele e assim por diante. 

Alfred, por sua vez, embora muito parecido, se assemelha mais ao Albert de nosso mundo nas 

ideias e no modo de pensar. Ambos se interessavam por música e tocavam violino. Mas, 

Albert 2 seguiu com os estudos, eventualmente se tornando um concertista, enquanto Alfred 

Einstein se interessou por física e, em 1905, publicou quatro artigos, um sobre o movimento 

browniano, outro sobre equivalência entre massa e energia, um terceiro sobre o efeito 

fotoelétrico e um quarto sobre a relatividade restrita. 

 Qual dos dois é a contraparte de Albert Einstein? Albert 2 ou Alfred? Parece que 

temos razões para defender os dois. Enquanto Albert 2 é uma cópia perfeita de Albert Einstein 

no que diz respeito a sua estrutura física, Alfred é uma cópia perfeita no que diz respeito aos 

estados mentais, bem como viveu eventos muito similares aos que Albert do nosso mundo 

viveu. Há, aqui, claramente, vagueza no que se refere ao estabelecimento da contraparte e 

qualquer critério parecerá artificial.  

 Vejamos ainda um exemplo mais radical: há um mundo w1 que só possui uma esfera 

de ferro de massa 1kg como único objeto. E há um mundo w2 que só possui duas esferas de 

ferro idênticas de massa 1kg como seus únicos objetos. Qual das duas é a contraparte da 

esfera de w1? Aqui parece que não se trata nem mesmo de estabelecer um critério, uma vez 

que ambas as esferas de w2 possuem precisamente as mesmas características.  

 Um segundo problema com relação às contrapartes refere-se ao determinismo 

intramundano. Se quando falamos em termos de possibilidades estamos quantificando sobre 

contrapartes que, strictu sensu, são outros objetos em outros mundos, não há, de fato, 
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qualquer possibilidade de que as coisas sejam diferentes neste mundo. Voltemos à sentença é 

possível que João fosse engenheiro. Não há nenhuma possibilidade de que João fosse outra 

coisa além do médico que ele é neste mundo. Vejamos: suponha que aos 18 anos João (que 

habita o mundo w1) está diante do computador e decide se inscrever para o vestibular de 

medicina. Ele faz a prova e passa, termina o curso em 6 anos e se torna médico. Ora, parece-

nos perfeitamente possível que João tivesse escolhido outra coisa. Entretanto, este João de w1, 

segundo o realismo modal, só escolhe a medicina. Todas as possibilidades de escolha distintas 

(engenharia, matemática, música) só são efetivadas por outros indivíduos em outros mundos 

possíveis. Desta forma, alguém bastante similar a João pode escolher cursar outra faculdade, 

pois há vários mundos possíveis em que vários indivíduos distintos de João e entre si, embora 

muito parecidos, efetivam essas escolhas. Assim, João de w1 necessariamente será médico. 

 Veja, este problema do determinismo nos traz a um terceiro problema, talvez mais 

profundo, que remete ao significado das sentenças modais. Certamente, pensar em sentenças 

modais como quantificação sobre mundos possíveis é um recurso excepcional. Entretanto, 

parece que quando proferimos sentenças modais queremos pensar sobre os modos que um 

dado objeto, pessoa, evento etc., poderia ter sido. Aquele objeto, aquela pessoa, e não uma 

contraparte que é, em última análise, distinta daquilo a que nos referimos. Note que o uso do 

indexical aquele destaca um objeto particular. O domínio de quantificação sobre mundos do 

realismo modal se dá sobre objetos distintos, ainda que similares. Há um problema aqui: na 

concepção lewisiana, quando quantificamos sobre possibilidades, quantificamos sobre os 

modos de ser de objetos distintos, o que se assemelha a um grande catálogo, uma descrição de 

objetos particulares e suas propriedades. O afastamento do sentido de modalidade enquanto os 

modos de ser de um determinado objeto é bastante claro.  

 Talvez de fato a quantificação sobre mundos possíveis seja a melhor resposta para 

explicar as sentenças modais até agora. E talvez o realismo modal possua grandes vantagens 

no que diz respeito à economia conceitual e à explicabilidade de uma série de conceitos que 

ficariam, de outro modo, obscuros. Entretanto, parece que a um custo muito alto. Ao custo de 

perder contato com o que pretende, mais profundamente, significar uma sentença modal. 
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