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Introdução 
 

Dentre as várias questões conceituais apresentados pela física quântica à 
discussão filosófica sobre os fundamentos da física, está aquela que diz respeito ao 
objeto físico. Trata-se de uma questão notadamente filosófica, posto que os físicos, 
em geral, adotam uma postura parecida à de Steven Weinberg (1993, p. 175) para 
quem (tradução livre) 
 

a finalidade da física em seu nível mais fundamental não é descrever o 
mundo, mas explicar porque ele é do jeito que é.1 

 
Ou seja, questões lógicas e ontológicas acerca das teorias físicas não teriam 

importância direta em seu trabalho. Mesmo assim, vários foram os autores, dentre 
eles notáveis físicos como Schrödinger, Heisenberg, Born, Bohr e outros que, ao 
longo de mais de 80 anos, apontaram para possibilidade de um ‘novo objeto’, com 
características em muito diferentes daquelas apresentadas pelos objetos com os 
quais lida a mecânica clássica (relatividade incluída).  

 
Mesmo tendo em conta que a física quântica, devido ao indeterminismo, 

possa ter abandonado a descrição de processos individuais (com o que não 
concorda Howard, por exemplo; ver seu 1985), de qualquer forma, o discurso da 
física, em especial o filosófico, refere-se a entidades de algum tipo (partículas, 
ondas, ou o que quer que seja), querendo com isso fazer referência, por exemplo, 
àquelas entidades que deixam marcas em anteparos e que são objeto de vários 
experimentos. Cabe portanto mais ao filósofo a discussão desse ‘novo objeto’, em 
                                                 
* Este trabalho baseia-se em partes de French & Krause 2006. Agradeço a Steven French 
pela colocação precisa de vários pontos aqui discutidos, bem como ao parecerista, por suas 
interessantes e precisas sugestões. 
1 “[T]he aim of physics at its most fundamental level is not just to describe the world but to 
explain why it is the way it is.” 
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especial o tratamento de questões que dizem respeito aos conceitos de identidade, 
individualidade e distinguibilidade a ele relacionados. Algumas das questões 
clássicas associadas a esses conceitos têm sido recolocadas na literatura recente a 
respeito dessas ‘novas entidades’, com como por exemplo as seguintes:  

 
(1) O que confere individualidade aos objetos físicos?  
(2) O que confere distinguibilidade a tais objetos? 
(3) O que confere identidade trans-temporal aos objetos físicos? 
 
A primeira pergunta é aparentemente respondida da seguinte forma: nada, 

já que os objetos quânticos (pela falta de melhor palavra) não têm individualidade. 
Características como spin, massa, etc., servem para classificá-los em certas 
espécies, mas não como indivíduos. Ora, como então falar deles? A segunda 
pergunta repercute no fato de que, em certas circunstâncias, os objetos quânticos 
podem ser distinguidos pela sua posição espaço-temporal, mas tão logo se 
aproximem razoavelmente, essa distinguibilidade é ‘perdida’, não havendo 
identificação ao longo do tempo. Mas, se eles não têm individualidade, o que há a 
perder? Que relações há entre esses conceitos? É possível que uma resposta a (1) 
responda também (2) e (3), mas insistiremos que há distinções conceituais 
envolvidas, a mais importante sendo aquela entre individualidade e 
distinguibilidade. Neste texto, abordaremos aspectos da questão (1) apenas, ainda 
que toquemos por alto na segunda.  
 
1. Teorias da individualidade 
 

Na discussão geral, pode-se abordar a distinção apontada acima enfocando 
a particularidade e não instanciabilidade dos indivíduos, em contraste com a 
universalidade e instanciabilidade de seus atributos. A primeira pertenceria a algo, 
algum princípio de individualidade, como é freqüentemente chamado, que seria 
'interno' ao indivíduo no sentido de ser associado e ele somente. A segunda 
envolveria as relações que o indivíduo tem com outros particulares e seria portanto 
de algum modo 'externa' a ele.  

 
Um modo de articular esta distinção é a possibilidade de haver um mundo 

possível no qual haja somente uma entidade. Então não haveria sentido em querer 
distinguir esta entidade de outras, mas mesmo assim ela poderia ser considerada 
como um indivíduo. Exemplos como este não são isentos de problemas. Com 
efeito, Hacking tem insistido que a especificação de mundos possíveis deve fazer 
referência a uma estrutura espaço-temporal como parte de tal mundo (Hacking 
1975). Se isto é aceito, então deve-se insistir no ponto de que a distinguibilidade, 
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aqui entendida em termos das relações entre uma entidade e a estrutura espaço-
temporal 'externa' a ela, e a individualidade, não podem ser conceitualmente 
divididas. Com efeito, isto demandaria uma necessária consideração acerca dos 
mundos possíveis, das formas como esses conceitos são articulados e das relações 
entre possibilidades lógicas e físicas, uma das quais o próprio Hacking tem 
articulado (ver French & Krause 2006, p.6). 

Como dito, pode ser que, dentro de um ponto de vista filosófico particular, 
aquilo que confere individualidade a uma entidade torne-se a mesma coisa que lhe 
confere distinguibilidade das outras entidades. Nota-se que há pelo menos uma 
distinção conceitual envolvida. Respostas à questão (1) podem ser grosso modo 
divididas em dois tipos: (a) as que apelam para algum subconjunto ou 'pacote' 
(bundle) de propriedades de uma entidade e (b) aquelas que apelam para 'alguma 
coisa a mais', para além dessas propriedades (Quinton 1973). Consideraremos cada 
uma delas isoladamente. 

 
`Princípios' de individualidade que envolvem coleções, ou pacotes 

(bundles) de propriedades ou atributos devem encarar o problema da 
instanciabilidade múltipla, que pode ser expressa pela questão adicional: o que 
garante que alguma outra entidade não possa possuir o mesmo conjunto ou 
subconjunto de propriedades? Uma falha em garantir este ponto pode ser 
desastroso para esta abordagem. Uma resposta seria invocar algum conjunto, ou 
subconjunto de propriedades, o qual conjuntamente com algum princípio adicional 
garanta que nenhuma outra entidade possa possuir o mesmo conjunto ou 
subconjunto de propriedades. Assim, podemos considerar que dentre as 
propriedades relevantes estejam as espaço-temporais e invocar uma hipótese da 
impenetrabilidade (HI) para garantir que duas entidades não possam ocupar a 
mesma localização espacial ao mesmo tempo. Esta é a resposta comum a esta 
questão não somente em filosofia, mas também na física clássica, como se sabe, 
em termos da unicidade de trajetórias. Mais geralmente, a garantia requeridas tem 
sido posta pelo Princípio da Identidade dos Indiscerníveis (PII), que remonta a 
Leibniz, o qual assegura que não podem haver dois ou mais indivíduos com todas 
as propriedades relevantes em comum.  

 
O PII ocupa uma posição chave no debate entre aqueles que insistem em 

que o mundo é composto unicamente de puras qualidades e aqueles que aceitam 
algum elemento constitutivo individualizador, mesmo que de origem metafísica. 
Sem surpresa, tem havido um debate considerável a respeito de seu status. Por 
outro lado, o PII tem sido considerado como necessário, no sentido de que a 
suposição de que possam haver duas coisas com exatamente as mesmas 
propriedades é auto-contraditória, indicando que o PII não é compatível com tal 
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suposição. O próprio Leibniz sugeriu que o PII segue de sua 'noção completa de 
um indivíduo', de acordo com a qual a noção de um indivíduo contém todos os 
predicados que o indivíduo possui. Como usualmente se aceita, dois indivíduos 
não podem ter a mesma noção completa ou, equivalentemente, o mesmo conjunto 
de propriedades. Tal visão motiva a teoria dos pacotes de propriedades, uma vez 
que efetivamente relega a individualidade a um conjunto (completo) de 
propriedades. 

 
Em outros locais, argumentou ele que o PII segue do Princípio da Razão 

Suficiente, desde que se há dois objetos indiscerníveis, eles deveriam ter sido 
criados em diferentes locais, mas Deus não teria qualquer razão para escolher entre 
as duas alternativas que surgem da consideração de uma possível permutação 
desses dois objetos.2 Isto sugere que o PII deva ser tomado como contingente e 
Leibniz apresenta a bem conhecida imagem de alguém procurando no jardim, 
incapaz de encontrar duas folhas exatamente semelhantes. À questão de Clarke de 
que, no entanto, podemos imaginar esses dois objetos como indiscerníveis, Leibniz 
responde que uma tal situação não constitui uma possibilidade 'genuína', sugerindo 
que a distinção necessário/contingente é talvez excessivamente grosseira para esta 
forma de metafísica (para referências, ver French & Krause 2006). 

Deixando de lado a exegese histórica, constatamos que há vários 
argumentos bem conhecidos que sustentam que o PII não pode ser necessário, 
baseados em imagens similares à de Clarke. Sob a pressão desses argumentos, os 
defensores do princípio têm mantido uma postura não tão forte de que ele é apenas 
contingentemente verdadeiro e que, mesmo se não for mais considerado como uma 
verdade metafísica a priori, pode ser ainda um princípio metodológico útil (French 
1989).  
 
2. O papel da identidade dos indiscerníveis 
 

Indiscernibilidade ou, equivalentemente, indistinguibilidade, é aqui 
entendida em termos do partilhamento (na medida em que isso é entendido) pelos 
indivíduos (na medida em que este conceito seja entendido) das propriedades 
relevantes. A questão do que seriam essas propriedades relevantes obviamente 
assume uma importância crucial e diferentes formas do PII podem ser 
conceitualmente delineadas dependendo de quais sejam escolhidas. Reescrevendo-

                                                 
2 A palavra ‘se segue’ deve ser entendida com cautela. A menos que se formalize esses 
conceitos, a derivação não é formal. Assim, a derrogação do PII não implica, em princípio, 
a derrogação do Princípio da Razão Suficiente, inclusive porque deveríamos assumir que a 
lógica é a clássica, o que também não é claro. 
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o em uma linguagem de segunda ordem com igualdade, o PII pode ser expresso 
assim: 
 

babFaFF =→↔∀ ))()((  
 

onde a e b são termos individuais e F é uma variável que percorre a coleção 
dos atributos possíveis desses indivíduos. A questão é: que tipo de atributos podem 
ser incluídos no domínio de F? 

 
Se o atributo 'ser idêntico a a', que é certamente verdadeiro para a, estiver 

incluído no domínio da variável F, então PII é um teorema da lógica de segunda 
ordem.3 Assim, filosoficamente, o PII seria ou verdadeiro ou vácuo. No entanto, 
um tal entendimento não deixa de ser problemático. Barcan Marcus (1993, p. 2), 
por exemplo, equivoca-se ao dizer que  
 

indivíduos devem existir antes de entrarem em relações, mesmo em relações 
de auto-identidade. 

 
Com efeito, falar em 'entrar em' é equivocado nesses casos pois esta 

expressão parece indicar quando um indivíduo 'entra em' uma relação que possa 
partilhar com outros (como parentesco), mas não no caso da relação de identidade 
consigo próprio. No primeiro caso, a relação pode ser formada somente quando há 
mais de um indivíduo e o estabelecimento da relação é posterior, conceitualmente 
falando, à existência dos indivíduos. Isso se reflete na matemática usual, na qual 
relações, em teorias extensionais de conjuntos (com alguma forma de axioma da 
fundação), podem ser formadas unicamente após os elementos a serem 
relacionados haverem sido especificados. No segundo caso, entretanto, a 
existência do indivíduo e o estabelecimento da auto-identidade estão no mesmo 
nível, de forma que não se pode imaginar a possibilidade de uma sem a outra. Um 
indivíduo é então conceitualmente ligado à sua auto-identidade de um modo que 
não ocorre com as demais relações (e é talvez por isso que a identidade é relegada 
como sendo não problemática).  

 
Deixando a auto-identidade de lado por um momento, e dando atenção ao 

domínio do quantificador na formulação do PII, constatamos que diferentes formas 
do PII podem ser delineados, dependendo dos atributos F que são considerados 
                                                 
3 Na abordagem formal que desenvolvemos (French & Krause 2006), é levada em conta a 
possibilidade de que a propriedade “ser idêntica a a” é excluída do rol de propriedades 
possíveis. Ver a última seção deste artigo.  
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(cf. French 1989). A forma mais fraca, PII(1), estabelece que não é possível haver 
dois indivíduos possuindo todas as propriedades e relações em comum, enquanto 
que o PII(2) exclui deste conjunto aquelas que podem ser descritas como espaço-
temporais. Uma forma mais forte ainda, denotada PII(3), inclui somente 
propriedades monádicas, não relacionais.  

 
Em geral, tem-se a impressão de que PII(1) deve ser necessário, desde que 

dois indivíduos não podem possuir exatamente as mesmas propriedades espaço-
temporais ou partilhar de exatamente as mesmas relações espaço-temporais, 
enquanto que as demais formas nada mais são do que tipos de ‘indistinguibilidade 
relativa’ (da Costa & Krause 1994). Entretanto, se quisermos manter o PII na 
forma acima, ou seja, levando em conta toda e qualquer propriedade, para que a 
indiscernibilidade não implique a identidade, a mencionada distinção deve 
envolver o argumento da impenetrabilidade como uma premissa implícita, mas o 
status deste último é controverso na física quântica, devido à possibilidade de 
estados de superposição. Além do mais, tanto PII(1) como PII(2) admitem 
relações, e portanto conduzem à conclusão de que estas podem conferir 
individualidade. Muitos filósofos disputam vigorosamente esta questão com o 
argumento de que, desde que relações pressupõem diversidade numérica, não 
podem ser tomadas desta forma. Se tais argumentos são aceitos, então os PIIs (1) e 
(2) devem ser ambos abandonados e somente a forma forte deve ser admitida, com 
a variável F percorrendo unicamente propriedades monádicas. Com efeito, esta 
exclusão de relações do conjunto de propriedades aplica-se unicamente para 
aquelas que são relacionais irredutíveis (a monádicas). É comum aceitar que o 
próprio Leibniz acreditava que todas as relações --particularmente as espaciais-- 
poderiam ser reduzidas a propriedades monádicas, portanto colapsando todas as 
formas do princípio em PII(3). A importância dessa distinção está em que há a 
possibilidade da física atual nos apresentar exemplos de tais relações irredutíveis, 
mas não trataremos desta questão aqui. 

 
Os PIIs (2) e (3) não dependem da hipótese da impenetrabilidade, e assim é 

possível eliminar um deles, ou ambos, sem ter que abandonar esta hipótese. 
Exemplos de indivíduos que são indistinguíveis no sentido de possuírem em 
comum um conjunto de propriedades não espaço-temporais seria obviamente 
suficiente para mostrar que PII(2) é contingentemente falso. Entretanto, o uso dos 
mesmos contra-exemplos para similarmente refutar PII(3) requer alguma 
demonstração de que as propriedades em questão são verdadeiramente monádicas. 
Isto origina questões interessantes no contexto de como consideramos 
propriedades em física, mas de novo não trataremos dessa questão aqui. 
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Como dissemos, a visão da 'bundle' individualidade necessita de alguma 
forma do PII para garantir a individuação. Mudando para a asserção de que o PII é 
contingentemente verdadeiro, este ponto de vista fica em uma situação precária e 
surge o convite para uma consideração da natureza física do mundo no qual ela é 
suposta valer.  
 
3. Individualidade ‘transcendental’ 
 

Princípios de individualidade que invoquem algo para além das 
propriedades de uma entidade são exemplos do que Heinz Post (1963) chamou de 
'individualidade transcendental' (IT). Como introduzida originalmente, esta noção 
é algo ambígua. O exemplo dado é o de alguém que perde o seu guarda-chuva e 
que constata em um local de achados e perdidos que há um certo número de 
guardas-chuva indistinguíveis ao seu, no sentido de terem as mesmas propriedades 
não espaço-temporais em comum, como arranhões e marcas. Ainda assim, há 
sentido na pergunta: 'Qual é o meu guarda-chuva?'. A individualidade, é 
argumentado, reside em algo que está para além das propriedades em termos das 
quais os quardas-chuva são considerados indistinguíveis. 

 
Colocado desta maneira, um candidato para esta IT seria o já mencionado 

conjunto de propriedades espaço-temporais, ou algo que as implique. Com efeito, 
poderíamos determinar qual é o nosso guarda-chuva, pelo menos em princípio, 
reconstruindo sua trajetória espaço-temporal e seguindo-a de trás para frente, 
chegando até o momento em que ele estava em nosso poder. Esta é basicamente a 
suposição que faz a física clássica com os ‘seus’ objetos. Obviamente, um tal 
critério para determinar a continuidade espaço-temporal falharia se HI 
(impenetrabilidade) fosse violada, como parece ocorrer na física quântica. Este 
ponto de vista, que pode ser encontrado nas reflexões filosóficas acerca da física 
clássica, é denominado de 'individualidade espaço-temporal' (IET). Esta visão 
convida a uma especulação acerca da natureza do alicerce espaço-temporal que se 
necessita pressupor. De um ponto de vista relacional acerca do espaço e do tempo, 
as localizações dos indivíduos físicos envolvem relações com outros indivíduos, e 
uma circularidade aparece neste contexto. Isto pode ser evitado invocando-se um 
conjunto privilegiado de continuants em referência aos quais todas as outras coisas 
são individualizadas. Então, a natureza deste privilegiado conjunto é que deve ser 
explicada e o perigo de que a IET colapse em alguma outra forma de 
individualidade não pode ser descartada. Alternativamente, a circularidade poderia 
ser quebrada adotando-se uma visão absolutista do espaço e do tempo, no estilo 
Newtoniano, de acordo com a qual as propriedades e relações espaço-temporais 
das coisas físicas seriam reduzidas a propriedades dos pontos no espaço-tempo. 
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Isto, porém, requer uma explicação sobre o que conferiria individualidade a esses 
pontos. Todas essas questões são relevantes e não há respostas prontas.  

 
Como uma alternativa para a IET, poderíamos tomar a noção à qual Post se 

refere como algo 'transcendendo' todas as propriedades de um objeto, incluindo as 
espaço-temporais. Historicamente, vários candidatos foram propostos para este 
'algo', e mesmo modernamente recuperam-se conceitos como 'haecceity' 
(hecceidade), 'primitive thisness', 'unidade fundamental' e 'substância'. Tendo já 
destacado a localização espaço-temporal, reservaremos agora a abreviação IT para 
descrever essa totalidade de candidatos. Isso obscurece as diferenças entre eles, 
mas o que é importante para os nossos propósitos é a idéia central de que a 
individualidade é conferida por algo para além das propriedades; a natureza 
metafísica deste 'algo' sendo por ora de menor importância (Locke referia-se a um 
“eu não sei o que é”, cf. French & Krause op.cit.). 

 
Esta resposta à questão (1) deve responder ao problema da descrição: se a 

descrição, em sua forma positiva, envolve listar os atributos, como podemos 
descrever aquilo que os 'transcende'? Tudo o que podemos fazer, parece, é 
descrever este 'algo' em termos negativos, como fez Locke. Filósofos de tendência 
empirista, como van Fraassen (1991), não são afeitos a essa noção e preferem uma 
resposta em termos de um pacote de propriedades. O status do PII torna-se então 
crucial, assim como a lógica (incluindo a matemática) envolvida no processo, 
tendo em vista que alguma forma do PII ser um pressuposto da lógica tradicional.4 

 
Formalmente, podemos contornar o problema da descrição introduzindo 

nomes próprios ou rótulos, como a, b etc., para designar os indivíduos, com os 
predicados representando propriedades, como fizemos na caracterização do PII 
acima. Como é bem sabido, o modo como entendemos esses nomes ou rótulos é 
filosoficamente controverso. Dito de modo breve, a teoria 'descritivista' insiste que 
os nomes próprios são nada mais do que descrições definidas abreviadas, uma 
visão que se coaduna bem com as teorias de pacotes. A teoria da 'referência' por 
outro lado argumenta que os nomes próprios simplesmente se referem a objetos e 
que a atividade de nomear é prévia à de descrever, um ponto de vista que pode ser 
posta lado a lado com a IT. Por outro lado, o ponto de vista 'causal' acerca dos 
nomes tenta conciliar elementos das duas outras argumentando que os nomes se 
referem a objetos, mas que sua referência é inicialmente estabelecida por um 
batismo descritivo a partir do qual a cadeia causal se estende para os usos do 
                                                 
4 Como temos argumentado em vários trabalhos, a lógica e a matemática tradicionais são 
‘leibnizianas” por aceitarem a identificação entre indiscernibilidade e identidade (ver 
French & Krause op.cit.). 
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nome. Novamente, frisamos que não iremos adentrar aqui nos prós e contras 
dessas visões, limitando-nos a apontá-las. 
 
4. Tratamento formal  
 

Tendo delineado algumas das questões envolvendo a busca por um 
'princípio de individuação', consideraremos agora a questão de como podemos 
expressar a noção de 'não-individualidade' em termos formais. O problema é 
óbvio: se este algo 'transcendental', ou o que quer que seja, é literalmente 
indescritível, como podemos encontrar um modo de exprimir a sua ausência? Um 
modo de sair deste dilema é entender a noção acima de uma 'thisness' primitiva em 
termos da auto-identidade. A idéia é aparentemente simples: o que torna um objeto 
um indivíduo, o que confere sua 'thisness' fundamental é a identidade com ele 
mesmo. Assim, não-indivíduos seriam objetos para os quais a identidade, em 
particular a auto-identidade, não se aplica. Sustentando esta posição, mostramos 
em vários trabalhos que a noção de não-individualidade, típica da mecânica 
quântica, pode ser capturada por contextos formais nos quais a identidade não é 
bem definida em todas as situações, por meio das lógicas de Schrödinger (e.g., da 
Costa & Krause 1994) e da teoria de quase-conjuntos (e.g., Krause 1992, 2003), 
que procuram captar essa intuição (para detalhes, ver French & Krause 2006).  

 
Esta íntima relação entre individualidade e identidade também tem sido 

relacionada a uma outra noção, a contagem. Assim, Lowe (1994, p. 536) 
caracteriza um indivíduo tendo em vista que: 
 

um objeto é diferenciado de outros de sua espécie de tal forma que eles 
podem constituir uma pluralidade contável, com cada membro dessa 
pluralidade contando como justamente um, uma unidade de sua espécie.  

 
(Recentemente, Lowe modificou este ponto de vista, tendo se referido a 

'diferenciados' em vez de ‘contáveis’). 
 
Além do mais, é uma condição necessária da contagem que (ibidem, p. 536) 

 
os itens a serem contados deveriam possuir condições de identidade 
determinadas, desde que cada um deveria ser contado justamente uma vez e 
isso pressupõe que eles sejam determinadamente distintos de qualquer item 
que é incluído na contagem.  
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Então, segundo este ponto de vista, se uma pluralidade é contável, as 
entidades das quais ela é composta devem possuir auto-identidade. Entretanto, 
'contável' é um termo ambíguo que pode se referir tanto a um cardinal quanto a um 
ordinal, e devemos observar que somente o segundo conceito é o que requer que 
haja distinção entre os itens, e isso está na base da teoria de quase-conjuntos, que 
leva em conta essa distinção. Conceber a individualidade em termos da auto-
identidade nos permite representar apropriadamente sua negação na forma de uma 
ausência de auto-identidade, que se coaduna com o pensamento de Schrödinger 
acerca das partículas elementares, explorado em nossos trabalhos.  
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