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O LUGAR DOS EVENTOS 
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RESUMO: Defendemos uma ontologia hierarquizada que estabelece que a realidade está organizada 
segundo níveis (e tipos): os objetos pertencem ao nível 0; as propriedades pertencem aos níveis iguais 
ou superiores a 1; os fatos também pertencem aos níveis iguais ou superiores a 1; os estados de coisas 
aos níveis iguais ou superiores a 2. Neste artigo, argumentamos que devemos adicionar uma outra 
categoria à ontologia que ainda deve ser definida: os eventos. Defendemos –desde uma perspectiva 
davidsoniana– que eventos são particulares concretos, que envolvem objetos e ações, que podem ser 
delimitados espaço-temporalmente e também mediante as relações causais que apresentam. Porém, o 
lugar que eles ocupam na nossa hierarquia ainda deve ser definido. Se eles são concretos, eles 
apresentam alguma similitude com os objetos de nível 0; mas eles são complexos pois envolvem 
objetos e ações. Poderíamos, então, propor que –como a partir do nível 1 já temos entidades abstratas– 
eventos pertencem ao nível 0. Contudo, não queremos concluir quineanamente que eles são objetos. 
Queremos diferenciá-los das outras entidades que pertencem ao nível 0. Argumentaremos, então, que 
eles pertencem sim ao nível 0, mas apresentam um tipo diferente do tipo dos objetos. Desta maneira, 
conseguimos diferenciar objetos de eventos sem ter que propor que eles pertencem a níveis diferentes: 
os primeiros têm um tipo mais simples que os segundos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: objetos; eventos; fatos; estados de coisas; hierarquia; ontologia. 
 
ABSTRACT: We defend a hierarquized ontology that establishes that reality may be organized 
according to levels (and types): objects belong to level 0; properties belong to all levels equal to or 
higher than 1; facts also belong to all level equal to or higher than 1; states of affairs belong to levels 
equal to or higher than 2. In this article, we argue that another category (that still needs to be defined) 
must be added to the ontology: events. We defend –from a Davidsonian perspective– that events are 
concrete particulars, that involve objects and actions, that may be delimited spatial-temporally and 
through causal relations. However, the place they occupy in our hierarchy still needs to be defined. If 
they are concrete, they present some similitudes with level 0 objects; but since they are complex, they 
should be different. We will propose, then, that –since from level 1 we have abstract entities– events 
pertain to level 0. Nevertheless, we do not want to conclude in a Quinean fashion that they are objects. 
We want to differentiate them from other entities that belong to level 0. We will argue, then, that they 
do belong to level 0, but they have a different type from the one objects have. We may, thus, 
differentiate objects from events without having to propose that they belong to different levels: the 
first ones have a simpler type than the second ones. 
 
KEYWORDS: objects; events; facts; states of affairs; hierarchy; ontology. 
 

 

Introdução2 

 

Este trabalho apresenta algumas ideias novas e outras já melhor estabelecidas, como a 

diferença entre fatos e estados de coisas. Estas ideias serão explicadas brevemente, para nos 

                                                                 
1 Bolsista CNPq/ Doutoranda PUC-Rio.  E-mail: anaclarapo@gmail.com 
2 Gostaria de agradecer, especialmente, a Bruno Rigonato Mundim pelas discussões que tivemos sobre o meu 
texto e aos colegas que fizeram-me perguntas e objeções na minha apresentação que tentei incluir nesta 
publicação. 
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introduzir no lugar dos eventos na nossa ontologia. Este é um trabalho em processo de 

construção e muitas das ideias relacionadas com eventos estão ainda no seu início. Portanto, 

alguns argumentos poderão, no futuro, apresentar mudanças. Delimitar e classificar eventos é 

problemático e, do mesmo jeito que ainda não é um tema concluído na filosofia analítica, 

longe estamos de ter uma definição não-problemática deles. Neste trabalho, faremos uma 

apresentação geral da nossa proposta que visa mostrar qual é o lugar dos eventos e por que é 

necessário diferenciá-los de fatos e de estados de coisas. Proporemos que os eventos devem 

pertencer ao mesmo nível dos objetos, mas devem ter um tipo diferente.  

 

A ontologia 

 

Propomos uma ontologia realista (platonista) que tem como categorias ontológicas 

básicas objetos, eventos, propriedades, fatos e estados de coisas. Ela está baseada no trabalho 

de Chateaubriand (2001 e 2005), o qual está –ao mesmo tempo– inspirado nos trabalhos de 

Frege (1964), Russell (1908) e Whitehead e Russell (1910), entre outros. Nós aceitamos que 

há, além de propriedades não lógicas, propriedades lógicas. Estas últimas levam aos 

paradoxos notados por Russell, e para evitá-los apresentamos uma ontologia que está 

hierarquizada em níveis e tipos. Esta hierarquia, que não é a única alternativa possível, é uma 

boa alternativa para o nosso objetivo, que visa delimitar ontologicamente eventos, fatos e 

estados de coisas. No nível mais básico, que é o nível 0, temos objetos e eventos que, 

defendemos, são concretos. As propriedades aparecem pela primeira vez no nível 1 e são 

entidades abstratas. Elas podem aparecer em níveis iguais ou mais altos que 1, pois, além das 

propriedades não lógicas como ser preto, que pertencem ao nível 1, temos propriedades 

lógicas como a identidade, que podem aparecer em todos os níveis a partir do nível 1. Fatos 

aparecem a partir do nível 1 e envolvem a instanciação de uma propriedade numa entidade 

concreta ou entidades concretas. Estados de coisas aparecem a partir do nível 2, e envolvem a 

instanciação de uma propriedade em uma propriedade ou propriedades que não foram 

instanciadas em nenhuma entidade concreta. Tanto fatos como estados de coisas são entidades 

abstratas. Temos, então, uma ontologia que tem como entidades concretas, objetos e eventos 

e, como entidades abstratas, propriedades, fatos e estados de coisas.  

 Nossa ontologia só tem entidades que ocorrem. Portanto, propriedades como ser um 

unicórnio ou ser um quadrado redondo não estão em lado nenhum. As propriedades não 
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lógicas, entendidas como universais platônicos, não necessitam ser instanciadas (embora 

geralmente o são), mas propriedades ficcionais e impossíveis não pertencem a nossa 

ontologia.3 As propriedades lógicas, que podem ser ditas as mais significativas na hierarquia, 

pertencem à ontologia e podem ser instanciadas em entidades não lógicas (como objetos, 

eventos, fatos, propriedades não lógicas e estados de coisas não lógicos) e em entidades 

lógicas (como outras propriedades lógicas, ou estados de coisas lógicos). A hierarquia que 

assumimos, para dar conta das propriedades lógicas, é flexível e cumulativa, como a do 

Chateaubriand. Isto significa que as propriedades lógicas podem ter uma aridade variável. Isto 

é, podem-se combinar com um número variável de argumentos. Elas podem aparecer em 

todos os níveis a partir do nível 1 da hierarquia e se combinar com distintos tipos de 

entidades. Tomemos como exemplo a propriedade lógica diferença, no nível 1. Como temos 

uma hierarquia flexível, ela pode combinar-se com dois objetos (diferença1 pode-se combinar 

com um cão e um gato), com três objetos (diferença1 pode-se combinar com um cão, um gato 

e uma mesa), e assim por diante. Como a hierarquia é cumulativa, a propriedade diferença 

pode aparecer em distintos níveis, podemos ter diferença no nível 2, no nível 3 e infinito, 

porque a hierarquia não está fechada; ela também pode-se combinar com entidades diferentes, 

podemos, por exemplo, combinar diferença2 com um objeto de nível 0, uma propriedade de 

nível 1 e um fato de nível 1 (diferença2 pode-se combinar com um cão, ser preto, e <ser 

preto, um cão>).4  

 Esta breve explicação da hierarquia faz-se necessária, porque é importante para a 

distinção que propomos entre eventos, fatos e estados de coisas.  

 

Eventos, fatos e estados de coisas 

 

 Eventos, fatos e estados de coisas são entidades complexas, mas podem ser 

diferenciadas: o primeiro é concreto, e os outros dois são abstratos. Como o primeiro é 

concreto, aparece só no nível 0. Como os outros são abstratos, aparecem pela primeira vez no 

nível 1 e no nível 2 respectivamente. Argumentamos que fatos têm que ser diferenciados de 

estados de coisas, pois os primeiros envolvem entidades concretas, e os segundos, não. 

Argumentamos que, como os primeiros envolvem entidades concretas, são contingentes, 

                                                                 

3 Também não pertencem a nossa ontologia objetos abstratos nem ficcionais. 
4 Este último argumento da propriedade diferença2 deve ser lido como sendo a propriedade ser preto 

instanciada no objeto cão. A instanciação de tal propriedade por um objeto é um fato.  
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enquanto os segundos, que não as envolvem, são necessários. Além disso, como fatos 

envolvem entidades de nível 0 eles são temporais: existem só quando há entidades concretas 

envolvidas, e deixam de existir quando as entidades deixam de existir (e não existiam antes 

disso). Por outro lado, como os estados de coisas só envolvem propriedades –e as 

propriedades são atemporais, eles são atemporais e eternos. Fatos aparecem, pela primeira 

vez, no nível 1. Eles resultam da instanciação de uma propriedade numa entidade concreta ou 

entidades, e portanto, podem aparecer no nível 1. Mas eles não estão restritos só ao nível 1. 

Sempre que tenhamos entidades de nível 0 envolvidas estaremos frente a um fato.5 Portanto, 

estamos frente a um fato tanto num caso como <ser preto, o cão> como no caso de 

<Existência3 <Existência2, <ser preto, o cão>>>. Estados de coisas aparecem pela primeira 

vez no nível 2. Isto é devido ao fato de que envolvem a instanciação de uma propriedade em 

outra propriedade ou propriedades e, portanto, este é o primeiro nível no qual podem aparecer. 

Também estão em níveis maiores que 2, e a única restrição que eles têm é que não podem 

envolver entidades concretas. Então, as propriedades em que a propriedade é instanciada não 

podem ter sido instanciadas numa entidade concreta (mas sim numa outra propriedade/es ou 

mesmo em outro estado de coisas). Estados de coisas, em comparação com fatos que são 

sempre não lógicos, podem ser não lógicos e lógicos. Temos um estado de coisas não lógico 

quando uma propriedade não lógica está envolvida, como no estado de coisas de nível 2 

<Subordinação universal, ser humano, ser mortal>. Temos um estado de coisas lógico 

quando só propriedades lógicas estão envolvidas, como no estado de nível 2 <Existência2, 

Diferença1>, e o estado de coisas de nível 3 <Diferença3, Identitidade2, Diferença1, 

<Existência2, Diferença1>>. Estas características mostram que fatos são diferentes de 

estados de coisas, e que eles não podem ser reduzidos uns aos outros: um depende do concreto 

e o outro não. 

 Temos que explicar, agora, o que são os eventos e por que não podem ser reduzidos 

nem a fatos nem a estados de coisas. O argumento segue-se do recém dito: o que é concreto 

não pode ser reduzido ao que é abstrato.6 Argumentamos, segundo as ideias de Davidson 

(1981a), que os eventos são individuais particulares e concretos. Portanto, pertencem ao nível 

0. Porém eles diferem de objetos, e devem ser individuados de uma maneira diferente. 

Propomos como critério de identidade provisional que dois eventos são o mesmo se e só se 

                                                                 

5 Não importa se o objeto está envolvido de forma direta, como num fato de nível 1, ou de forma indireta, 
como poderia acontecer num fato de nível superior. 
6 Se alguma redução fosse possível, teria que ser da outra maneira: reduzindo o abstrato ao concreto. 
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eles têm as mesmas causas e efeitos, e se eles ocupam o mesmo espaço-tempo. Combinamos, 

então, o critério dado por Davidson (1981c) com o dado por ele apás aceitar a crítica de Quine 

(1985) em Davidson (1981d). A ideia de Davidson, no primeiro trabalho, era que era possível 

individuar eventos a partir das causas e dos efeitos que eles tinham. Porém, após a crítica do 

Quine –baseada na ideia de que esse critério era circular, pois eventos eram definidos a partir 

de eventos–, Davidson aceita o critério proposto por Quine (1985): dois eventos são o mesmo 

evento se e só se eles ocupam a mesma matriz espaço-temporal. Nós achamos que a 

combinação dos dois critérios dá um melhor critério de identidade, pois permite-nos 

diferenciar eventos de objetos. Reconhecem-se, deste jeito, as similitudes deles com os 

objetos, mas também as diferenças que apresentam e evita-se a circularidade. Então, o critério 

é: dois eventos são o mesmo se e só se eles ocupam a mesma matriz espaço-temporal e se eles 

têm as mesmas causas e efeitos. Argumentamos, então, que eles são concretos, mas não 

podem ser reduzidos a objetos pois eles envolvem causalidade. São eventos que envolvem 

objetos, acontecem no espaço-tempo, e têm causas e efeitos. Algo como a movimentação das 

minhas mãos agora é um evento que co-ocorre com a minha fala neste momento. O último 

causou o primeiro: se eu não estivesse falando não estaria movendo as minhas mãos. Porém, 

tenho agora parado de mover as minhas mãos e continuo falando: portanto, o tempo que 

ocupam é diferente e um dos eventos não existe mais. Eles também ocupam espaços 

diferentes: embora estavam perto um do outro, e fui eu que fiz os dois, eram eventos 

diferentes porque ocupavam matrizes espaço-temporais diferentes. Eles dependem de distintas 

atividades e têm distintas causas e efeitos. Acreditamos que isto seja um exemplo pouco 

problemático, que pode ser usado para mostrar como o critério de identidade dado é adequado 

para dar conta destes eventos.7 

 Para estabelecer o lugar dos eventos na nossa ontologia, temos que explicar por que os 

eventos não podem ser subtipos de fatos nem de estados de coisas. Primeiro, explicamos por 

que não podem ser reduzidos a estados de coisas. É obvio que eles não podem ser reduzidos a 

estados de coisas lógicos porque os eventos não são lógicos. Porém, como aceitamos que há 

estados de coisas não lógicos como <Subordinação universal, ser humano, ser mortal>, 

temos que explicar por que não é possível reduzir esses eventos a aqueles estados de coisas 

                                                                 

7 Há problemas que o critério de identidade aqui dado apresenta: não estabelece claramente, por exemplo, 
se o assassinato de X por Y é o mesmo evento que o disparo de Y a X ou se eles são diferentes (ver Thomson 
1971, para problemas relacionados com estas questões). Este é, portanto, um critério não satisfatório, mas 
suficiente para os objetivos deste trabalho.  
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não lógicos. Como estados de coisas não envolvem entidades concretas, a entidade concreta 

não pode ser reduzida a eles. Podemos, por exemplo, ter um estado de coisas que parece 

envolver eventos como <Subordinação universal, ser um caída, ser um evento>. Este estado 

de coisas envolve propriedades que podem sim ser instanciadas só em eventos. Isto não faz os 

eventos serem redutíveis a estados de coisas. Se isto fosse assim, também poderíamos 

argumentar que estados de coisas como <Subordinação universal, ser humano, ser mortal> 

fazem objetos redutíveis a estados de coisas. Portanto, eventos não são redutíveis a estados de 

coisas, a menos que aceitemos que objetos também podem ser reduzidos a eles. Segundo, 

explicamos por que eles não podem ser reduzidos a fatos. Como fatos envolvem entidades 

concretas, pareceria ser que poderíamos reduzir eventos a fatos usando os argumentos que 

foram usados por autores como Chisholm (1976). Podemos ter um fato que envolve um 

evento, como <Existência1, a fala minha neste momento>, no qual temos uma propriedade 

lógica instanciada num evento.8 Embora temos argumentado que fatos são temporais, eles são 

abstratos, não ocupam espaço e não mantém relações causais. O argumento, então, segue o 

mesmo caminho que foi usado para estados de coisas: a menos que desejemos reduzir objetos 

a fatos, não parece plausível reduzir eventos a fatos. E deve ser óbvio agora que não estamos 

dispostos a reduzir entidades concretas a entidades abstratas.  

 

O lugar dos eventos 

 

 Qual é, então, o lugar dos eventos na nossa ontologia? Já estabelecemos que eles estão 

no mesmo nível dos objetos. Porém, se queremos argumentar que eles não são a mesma coisa 

que os objetos, temos que proporcionar alguma maneira de diferenciar entre estes tipos de 

entidades. Se eles são concretos, eles apresentam alguma similitude com os objetos de nível 0; 

mas eles são complexos pois envolvem objetos e atividades. Propomos, então, que –como a 

partir do nível 1 já temos entidades abstratas– eventos pertencem ao nível 0. Contudo, não 

queremos concluir quineanamente que eles são objetos. Queremos diferenciá-los das outras 

entidades que pertencem ao nível 0. Argumentamos, então, que eles pertencem sim ao nível 0, 

mas que eles apresentam um tipo diferente dos objetos. Desta maneira, conseguimos 

diferenciar objetos de eventos sem ter que propor que eles pertencem a níveis diferentes: os 

primeiros têm um tipo mais simples que os segundos. 
                                                                 

8 Esta existência (e todas as outras neste trabalho mencionadas) é entendida como uma propriedade, e não 
como o quantificador existencial.  
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 Então, se o tipo dos objetos é 0: qual é o tipo dos eventos? É o tipo deles semelhante 

ao daὅ pὄopὄiedadeὅ ou ao doὅ fatoὅς χὅ pὄopὄiedadeὅ têm o tipo ξξ , ρ, 0, 1, ...> e os fatos 

o tipo ξξξ , ρ, 0, 1,έέέρ, 0, 1,έέέρέ  é o nível daὅ entidadeὅ, k a aὄidade, e  o tipo doὅ 

argumentos das entidades nas quais a propriedade é instanciada. Há vários problemas com 

intentar estabelecer que o tipo dos eventos é semelhante ao das propriedades ou ao dos fatos: 

seja qual for a entidade, elas são entidades abstratas e não parece correto assimilar o tipo de 

entidades concretas a entidades abὅtὄataὅν outὄo pὄoblema é que  ὅempὄe tem que ὅeὄ um 

nível infeὄioὄ ao de , maὅ ὅe o nível doὅ eventoὅ é ί não há um  poὅὅível que ὅeja de nível 

inferior a 0; outro problema é estabelecer qual é a aridade dos eventos, no caso das 

propriedades há uma aridade variável, mas poder-se-ia argumentar que eventos não têm 

aridade pois eles são de nível 0. Poderíamos relacionar a aridade com os participantes do 

evento e perguntar quantos participantes o evento tem. A bibliografia diz muitas coisas a esse 

respeito, e geralmente parece aceitar-se que eventos têm mais de um participante. Quando 

temos algo como o assassinato de César por Brutus, geralmente é pensado como envolvendo, 

além do evento, dois participantes. Por outro lado, quando temos um evento como a minha 

corrida, geralmente é pensado como sendo uma entidade que tem, além do evento, só um 

participante. Portanto, aparentemente é aceito que há certa variabilidade de participantes 

(mesmo ela não sendo infinita).9 Porém, pensamos que os eventos não podem ter aridade, pois 

isto envolveria aceitar que há algo (poderia ser uma ação ou atividade) independente dos 

objetos. Se eventos são entidades de nível 0 e são semelhantes aos objetos, eles não podem ter 

um tipo variável como o das propriedades nem como o dos fatos, e o tipo deles não pode ter 

aridade. 

 Acreditamos que eventos deveriam ter um tipo fixo, mesmo sendo entidades 

complexas. Então o tipo deveria ser sempre o mesmo, sem importar a complexidade do 

evento. É, de todas maneiras, problemático encontrar o tipo dos eventos: ele não pode ser 0, 

mas ele não pode ter a complexidade do tipo das propriedades nem do tipo dos fatos. Uma 

maneira possível de diferenciar o tipo dos eventos do tipo dos objetos é propor que é sempre 

<0>. Desta maneria, reconhece-se uma maior complexidade do tipo com respeito ao tipo do 

objeto, mas muito mais simplicidade com respeito às entidades abstratas. Do mesmo jeito em 

                                                                 

9 Davidson (1981b) propõe que ela não pode ser infinita e que a modificação adverbial não pode ser 
pensada como parte dos participantes fixos de evento. 
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que o tipo do objeto é 0, sem importar se ele está composto por outros objetos,10 o tipo do 

evento não muda. É verdade que, como mencionamos, eventos costumam ser classificados 

como envolvendo objetos e participantes. Então, voltando a Davidson, por exemplo, ele diria 

que um evento como a minha batida em Martim envolve dois objetos: o agente e o paciente. 

Nós achamos que isto não é assim: sou eu que bato, e Martim delimita o evento espaço-

temporalmente, mas Martim não faz parte desse evento como participante. Ele faz parte do 

evento que seria ser batido. Ele faz parte daquele evento que é causado por minha batida. 

Então seriam dois eventos separados, um deles causa o outro. Há casos, porém, nos quais 

parece claro que há dois participantes do evento. Por exemplo, casos como a fusão nuclear ou 

uma colisão de dois carros. Neles parece haver mais de um participante, pois os dois são parte 

do evento. Portanto, poderia haver sim certa variabilidade na quantidade de participantes do 

evento. Contudo, isto não tem por que influir no tipo dos eventos, do mesmo jeito em que a 

complexidade do objeto não influi no tipo dos objetos. Isto é, não importa quantos 

participantes o evento tenha, ele sempre tem o tipo complexo <0>. Este tipo não diz nada a 

respeito dos participantes do evento, o que deve ser esperado se o que temos no nível 0 são 

entidades concretas. O mesmo acontece com os objetos que têm o tipo 0 sem importar a sua 

complexidade (se é um átomo ou uma pessoa: o tipo é sempre 0).  

 

Considerações finais 

 

 Temos mostrado neste trabalho a nossa proposta de diferenciação entre eventos, fatos e 

estados de coisas. Esta diferencia baseia-se numa ontologia realista (platonista) hierarquizada 

em níveis e tipos. Nela é possível estabelecer que entidades concretas, como eventos, 

diferenciam-se de entidades abstratas pois pertencem só ao nível 0, enquanto as entidades 

abstratas pertencem a níveis iguais ou superiores a 1. Temos estabelecido que o concreto não 

pode ser redutível ao abstrato e que, portanto, temos que diferenciar entre eventos, fatos e 

estados de coisas. Eventos são entidades concretas que envolvem objetos e atividades; fatos 

são entidades abstratas que envolvem propriedades e objetos; e estados de coisas são 

entidades que envolvem propriedades que não envolvem objetos.  

 Ao apresentar a nossa hierarquia, conseguimos classificar os eventos. Admitimos que 

eles têm um tipo mais complexo que o dos objetos (<0> contra 0), mas negamos que eles 
                                                                 

10 Poderia-se argumentar, por exemplo, que eu sou um acumulo de elétrons, quarks, e átomos, mas isso 
não implica que eu, como objeto, deixe de ter o tipo 0, nem deixe de ser localizável espaço-temporalmente.  
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tenham um tipo variável como as propriedades. Desta maneira, reconhecemos as similitudes 

com os objetos, mas os diferenciamos não só mediante o critério de identidade, mas também a 

partir do tipo que eles apresentam na nossa hierarquia. Gostaríamos de concluir este trabalho 

remarcando que este é um trabalho em construção, que ainda pode ser modificado. Achamos, 

porém, que apresentamos uma nova maneira de ver um velho assunto da filosofia analítica e 

que conseguimos diferenciar claramente entre entidades que usualmente são confundidas.  
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