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Realismos modais e mundos impossíveis 
Cezar Augusto Mortari * 

1 INTRODUÇÃO 
O atrativo inegável da admissão da existência de mundos possíveis são as aplicações que tais entidades encontram: além de fornecer semânticas para lógicas modais, são úteis na análise de várias noções importantes, como as de conteúdo proposicional, propriedades, superveniência e enunciados contrafactuais, para citar apenas alguns exemplos. Contudo, tais análises têm limites. Se, como é costumeiro, caracterizamos proposições como conjuntos de mundos possíveis, somos levados a pensar que existe apenas uma proposição necessariamente verdadeira (o conjunto de todos os mundos) e apenas uma proposição impossível (o conjunto vazio), e não temos como distinguir, digamos, entre as proposições expressas por “Maria efetou a quadratura do círculo”, “João encontrou um contra-exemplo para o Último Teorema de Fermat” e “1 = 0”. De modo análogo, se caracterizamos uma propriedade como um subconjunto do universo de todos os indivíduos possíveis, não temos como distinguir propriedades necessariamente coextensivas (tais como “trilateralidade” e “triangularidade”). Finalmente, a análise de enunciados condicionais com antecedente impossível (enunciados “contralógicos” ou “contrametafísicos”) parece fracassar. Aparentemente, tais dificuldades poderiam ser resolvidas recorrendo-se a mundos impossíveis. Podemos distinguir proposições necessariamente falsas postulando a existência de um mundo impossível em que o Último Teorema de Fermat tem um contra-exemplo, mas onde não é o caso que 1 = 0, e outro em que as coisas se dão de modo inverso; podemos distinguir triangularidade de trilateralidade se houver mundos onde há triângulos que não têm três lados, e assim por diante. Hoje em dia, a noção de mundos impossíveis encontra um número cada vez maior de aplicações; assim, parece que uma teoria de mundos possíveis precisaria ser ampliada para incluir também mundos impossíveis. Lycan (1994, p. 39) chega a afirmar: “excluir mundos impossíveis é, por si mesmo, uma grave deficiência, pois a semântica precisa de mundos impossíveis”. Contudo, mundos impossíveis são controversos, e o fato de uma teoria postular sua existência já poderia ser considerado uma razão para rejeitá-la. Isso é o que está por trás de alguns argumentos que procuram mostrar que, se estamos justificados em aceitar certa teoria T sobre mundos possíveis, então estamos igualmente justificados em aceitar uma extensão de T que inclua mundos impossíveis. Dado, porém, que os últimos não existem, obtemos assim uma redução ao absurdo de T. Por exemplo, Naylor (1986) e, mais detalhadamente, Yagisawa (1988) argumentam de tal maneira com respeito ao realismo modal genuíno de David Lewis; Vander Laan (1997) utiliza a mesma estratégia com relação a um realismo modal atualista à maneira de Alvin Plantinga. Tanto Yagisawa quanto Vander Laan (mas não Naylor) apresentam uma conclusão condicional, deixando em aberto se o argumento estabelece que temos boas razões para aceitar a existência também de mundos impossíveis, ou se ele consiste em uma redução ao absurdo de uma posição realista modal. Neste artigo, considero, num primeiro momento, os argumentos apresentados por Yagisawa para estender o realismo genuíno de Lewis. Num segundo momento, considero os argumentos similares 
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apresentados por Vander Laan com relação ao atualismo de Plantinga. A conclusão, em ambos os casos, é que o realista modal não está obrigado a aceitar também mundos impossíveis – os custos de tal admissão excedem em muito os ganhos teóricos que se poderia ter. Contudo, isso pode ser um defeito da posição realista, já que a semântica parece exigir mundos impossíveis. 
2 O QUE SÃO MUNDOS IMPOSSÍVEIS? 

Antes de iniciar a discussão, contudo, é preciso esclarecer a própria noção de um mundo impossível. Ao falar-se de mundos impossíveis, com freqüência vem à mente o caso paradigmático de um mundo 
em que tanto uma proposição p quanto sua negação ¬p são verdadeiras – um mundo inconsistente; impossível porque viola o princípio de não-contradição. Em outras palavras, trata-se de uma impossibilidade lógica. É óbvio que há outros tipos de impossibilidade: um mundo em que um objeto se desloca a uma velocidade superior à da luz é um mundo fisicamente impossível, de acordo com a física contemporânea. Nesse caso, porém, temos apenas uma impossibilidade relativa: tal mundo é impossível somente com relação a outros mundos (por exemplo, o nosso), embora seja possível de um ponto de vista absoluto. De um ponto de vista lógico, um mundo é impossível não somente se nele vale alguma proposição logicamente falsa, mas também se alguma tese lógica deixa nele de valer. Um mundo consistente, mas no qual falha o princípio do terceiro excluído é, de uma perspectiva clássica, igualmente impossível. Assim, se o que está em questão são possibilidade e impossibilidade lógicas, o mais correto é dizer que um mundo é impossível, de acordo com certa lógica L, se nele valem coisas que não valem em nenhum dos modelos de L, ou deixam de valer coisas que valem em todos os modelos de L. Note-se que isso não precisa envolver lógicas heterodoxas: mesmo a questão de o que seja exatamente a lógica clássica aponta para diferentes noções de impossibilidade. Devemos incluir nela o cálculo de predicados de segunda ordem? Ou possibilidade e necessidade lógicas dizem respeito apenas à lógica de primeira ordem – ou, quem sabe, apenas ao cálculo proposicional? Isso, no entanto, parece relativizar outra vez o sentido de impossibilidade. Se o conjunto de mundos fisicamente possíveis (de acordo com uma física F) é apenas um subconjunto dos mundos possíveis em geral, não seria o caso de dizer que mundos logicamente possíveis (de acordo com uma lógica L) são um subconjunto dos mundos absolutamente possíveis? A lógica, nesse caso, seria um tipo mais geral de física, por assim dizer, e poderíamos até correr o risco de não haver mundos impossíveis, pois cada mundo seria possível em relação a alguma “lógica”, por mais bizarra que fosse. Por outro lado, é preciso mencionar a opinião contrária de que a possibilidade lógica é um conceito por demais permissivo: nem tudo o que é logicamente possível é realmente possível. Um exemplo típico envolve proposições “analíticas”: não há mundo algum em que exista um galo fêmea, um solteiro casado ou uma onça-pintada que não seja uma canguçu – embora existam modelos para a lógica clássica de primeira ordem nos quais a interseção das extensões dos predicados “galo” e “fêmea”, ou “onça-pintada” e “canguçu”, não é vazia. A sugestão, nesse caso, é a de que ao falar de mundos impossíveis queremos dizer com isso mundos absolutamente, ou metafisicamente, impossíveis, não importando se isso corresponde ou não à noção de impossibilidade de determinada lógica L. É verdade que a opinião usual é de que a necessidade lógica é a mais restritiva de todas, e a possibilidade lógica a mais permissiva, mas tal opinião é discutível.  Creio estar claro que “necessidade lógica” e “verdade em todos os mundos possíveis” sejam conceitos diferentes, mas não pretendo prosseguir aqui investigando essa questão, o que seria assunto para outro artigo. Como o objetivo é examinar argumentos com respeito a duas teorias particulares sobre mundos possíveis (o realismo de Lewis e o atualismo de Plantinga), adotarei a posição de que os mundos impossíveis de que se trata são aqueles considerados impossíveis pela teoria em questão. Em qualquer delas, mundos inconsistentes são impossíveis, e isso é suficiente para os propósitos deste artigo. 
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3 ARGUMENTOS EM FAVOR DE MUNDOS POSSÍVEIS 
Como dito, considerarei extensões impossibilistas de duas teorias de mundos possíveis: uma proposta por T. Yagisawa (1988), e outra por D. Vander Laan (1997). Em ambos os casos, a argumentação é de que, se a teoria original tem boas razões para aceitar mundos possíveis, deveria aceitar também mundos impossíveis.  Os argumentos apresentados são análogos àqueles de Lewis em favor da existência de mundos possíveis. Basicamente, há dois argumentos: o argumento da paráfrase (ou dos modos) e o argumento da 

utilidade. Apresento brevemente cada um deles. 
3.1 O argumento da paráfrase 

Em uma muito citada passagem de Counterfactuals, Lewis argumenta da seguinte maneira: 
É uma verdade incontroversa que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Acredito, e você também, 
que as coisas poderiam ter sido diferentes de incontáveis modos. Mas o que significa isso? A linguagem 
ordinária permite a paráfrase: há muitos modos como as coisas poderiam ter sido, além do modo como 
realmente são. A julgar pela aparência, esta sentença é uma quantificação existencial. Ela diz que existem muitas entidades de certa espécie, a saber, “modos como as coisas poderiam ter sido”. Acredito que as 
coisas poderiam ter sido diferentes de incontáveis modos; acredito em paráfrases permissíveis daquilo em 
que acredito; tomando a paráfrase em seu valor nominal, acredito, portanto, na existência de entidades que 
poderiam ser chamadas “modos como as coisas poderiam ter sido”. Prefiro denominá-las “mundos possíveis”. (Lewis, 1974, p. 84) 

O argumento paralelo em favor de mundos impossíveis (Naylor, 1986; Yagisawa, 1988) simplesmente adapta o anterior: as coisas não poderiam ter sido desse ou daquele modo, há modos como 
as coisas não poderiam ter sido, tome-se a paráfrase em seu valor nominal e temos mundos impossíveis. É preciso notar que o argumento de Lewis, admitindo-se que estabeleça a existência de “modos como as coisas poderiam ter sido”, não estabelece o que sejam tais entidades. Lewis usa esse argumento a favor a existência de mundos genuínos, aglomerados espaço-temporais como nosso mundo real, mas completamente isolados dele. Outros autores (por exemplo, Vander Laan) discordam, sustentando que o argumento deve ser usado para estabelecer a existência de entidades abstratas, como propriedades ou certos tipos de estados de coisas. Não é o caso aqui de discutir as muitas críticas que o argumento sofreu (para um exemplo, Richards, 1975). O ponto a considerar é: admitindo-se que o argumento possa ser usado para justificar a existência de mundos possíveis, pode também ser usado para justificar a existência de mundos impossíveis? Apresentado apenas dessa maneira (e é o que faz Naylor), porém, um argumento a favor de mundos impossíveis é uma caricatura do argumento original. Logo em seguida à passagem citada, Lewis acrescenta que não considera um princípio inviolável tomar em seu valor nominal quantificações existenciais aparentes da linguagem ordinária. Mas pode-se fazê-lo, exceto se (a) isso sabidamente leva a problemas e (b) as alternativas não levam (Lewis, 1974, p. 84). Assim, o que o proponente de uma expansão da teoria por meio do acréscimo de mundos impossíveis teria que mostrar é que tal expansão é no mínimo inócua, e não há alternativa melhor. Isso fica de acordo com o segundo tipo de argumento apresentado por Lewis, que considero a seguir. 
3.2 O argumento da utilidade 

O segundo argumento pode ser resumido na seguinte citação: “Por que acreditar em uma pluralidade de mundos? – Porque a hipótese é útil, e isso é uma razão para acreditar que seja verdadeira” (Lewis, 1986, p. 3). Ou seja, os benefícios em termos de unidade e economia da teoria (a teoria total, o conjunto de tudo o que cremos ser verdadeiro) podem fazer valer a pena aceitar uma ontologia controversa. Esse 
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argumento pode ser considerado uma elaboração das ressalvas (a) e (b) do argumento anterior; de fato, a estratégia de Lewis (no livro de 1986) é dupla: mostrar os benefícios trazidos pelo realismo modal, e considerar os problemas com que se depara qualquer teoria alternativa. É claro que esse argumento também foi criticado (por exemplo, Chihara, 1998). De qualquer forma, o cerne da argumentação, tanto de Yagisawa quanto de Vander Laan, é que, se admitirmos que os argumentos nos dão boas razões para aceitar mundos possíveis, então fazem o mesmo no que concerne a mundos impossíveis. E a posição resultante é de ou aceitar os mundos impossíveis, ou rejeitar mundos possíveis. Uma apreciação dos argumentos, portanto, deve girar em torno do lucro teórico líquido, por assim dizer, da aceitação também de mundos impossíveis. Trazem eles mais benefícios e não criam mais problemas que apenas mundos possíveis? 
4 UM REALISMO GENUÍNO IMPOSSIBILISTA 

Começarei por considerar a extensão feita por Yagisawa do realismo genuíno de Lewis (daqui em diante, RG) a um realismo genuíno impossibilista (RGI) que postula a existência tanto de mundos possíveis quanto impossíveis. Segundo Yagisawa (1988, pp.176-7), o RG tem as seguintes vantagens:  (i) análises sistemáticas e unificadas: uma única ontologia abrangente; (ii) plausibilidade da análise: as análises funcionam melhor que alternativas rivais; (iii)  extensionalismo modal: as análises são puramente extensionais; não se recorre a entidades intensionais, como propriedades e proposições. A tese de Yagiswa é de que a admissão de impossibilia oferece análises ainda melhores, enquanto permanece extensionalista. Para cada virtude do RG, o RGI tem um desempenho melhor. Sistematicidade e unidade da análise é algo inerente, segundo Yagisawa, e concentra sua argumentação em (ii) e (iii). Seu argumento básico é o da paráfrase, complementado com a exposição das vantagens adicionais do RGI sobre o RG. Como exemplos dessas vantagens, Yagisawa menciona o tratamento adequado das 
“geometrias alternativas” do espaço lógico (o mundo w poderia ter sido inacessível a w′, embora não seja; poderia ter havido mais mundos possíveis do que há; fatos lógicos, como o princípio do terceiro excluído, poderiam não ser o caso); análise adequada de enunciados contralógicos, ou contrametafísicos (ou seja, com antecedentes impossíveis) e de propriedades e proposições hiperintensionais (pode-se diferenciar propriedades necessariamente coextensivas, ou uma proposição necessária/impossível de outra). O RGI, segundo Yagisawa, dá conta de tudo isso. Contudo, uma apreciação do RGI precisa examinar se ele cumpre o que promete, ou seja, se traz esses benefícios sem maiores custos1. Os argumentos de Yagisawa são apreciados por J. Divers (2002, cap. 5). Divers aponta duas exigências que o RGI precisa satisfazer para ter sucesso como alternativa melhor ao RG: (i) que haja uma maneira não-modal de garantir a existência de mundos impossíveis suficientes para servir de fundamento ontológico para toda impossibilidade; (ii) que haja uma maneira não-modal de distinguir mundos possíveis de mundos impossíveis. Argumentarei que o proponente do RGI não tem como satisfazer esses requisitos2. A razão para a primeira exigência é óbvia: é preciso distinguir entre todas as impossibilidades. Para ilustrar isso, consideremos o caso de objetos hiperintensionais. Dadas duas proposições impossíveis 
                                                      
1 Por razões de espaço, não poderei discutir aqui a questão de se o RGI de fato traz os benefícios anunciados, limitando-me a 

mencionar que o próprio Yagisawa reconhece haver problemas em sua teoria de propriedades: pode-se de fato distinguir 
entre quaisquer duas propriedades, mas com o resultado de que qualquer propriedade P é diferente de si mesma! (ver 
Yagisawa, 1988, p. 195.) As soluções indicadas a esse problema não são convincentes. 

2 Divers segue indicando que, mesmo que o RGI satisfaça tais requisitos, pode não ser uma alternativa melhor ao RG; por 
exemplo, as condições de verdade para “é possível que p” e “é impossível que p” seriam menos perspícuas que no RG. 
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quaisquer, p e q, podemos imaginar que um agente epistêmico acredite em uma delas, mas não na outra. Assim, precisamos de um mundo impossível em que p seja o caso, mas não q, e vice-versa. Analogamente, para cada “lei lógica”, é preciso um mundo impossível onde ela não seja o caso, e assim por diante. Logo, há que haver mundos para servir de fundamento a toda e qualquer impossibilidade. O requisito (i) de Divers lembra os problemas encontrados por Lewis para garantir a plenitude do espaço lógico, ou seja, para garantir a existência de um número de mundos suficiente para servir de fundamento a toda possibilidade. A solução de Lewis recorre a um princípio de recombinação, apresentado da seguinte maneira: 
[…] um mundo copia uma classe de indivíduos possíveis, talvez de vários mundos diferentes, se e somente se ele contém duplicatas, que não se sobrepõe, de cada indivíduo nessa classe. O princípio de 
recombinação [...] diz que, dada uma classe de indivíduos possíveis, há um mundo que copia essa classe [...] 
desde que o tamanho e forma do espaço-tempo o permitam. (Lewis, 1986, p. 101, ênfase no original) 

 Aparentemente, o mesmo recurso poderia ser usado pelo RGI: dada uma classe que contenha pelo menos um indivíduo impossível (porque um mundo impossível também pode conter indivíduos possíveis), há um mundo impossível que copia essa classe, desde que o tamanho e forma do espaço-tempo o permitam. Com efeito, poderíamos adotar versões do princípio de recombinação para mundos possíveis e para impossíveis, distinguindo entre as duas da seguinte forma:  
Dada uma classe de indivíduos possíveis, há um mundo possível que copia essa classe, e dada uma classe de 
indivíduos que contenha pelo menos um indivíduo impossível, há um mundo impossível que copia essa 
classe – em ambos os casos, desde que o tamanho e forma do espaço-tempo o permitam. 

Cumpre notar que o princípio de recombinação não é isento de controvérsias, mas o RGI não estaria em pior situação ao utilizá-lo. Parece, assim, que o RGI teria como satisfazer o requisito (i) de Divers – mas somente sob a hipótese de que possamos distinguir, de maneira não-modal, um indivíduo possível de um impossível. Isso, porém, já que mundos também são indivíduos, é apenas uma formulação mais geral do requisito (ii). 
Penso, no entanto, que não há como satisfazer (ii). Um princípio modal fundamental é p → ◊p; assim, o que quer que exista é, no sentido mais amplo da palavra, possível. Talvez não fisicamente possível, talvez não logicamente possível (para alguma lógica L), mas absolutamente possível. De certa forma, então, todo invidíduo existente é possível. Tomemos o caso paradigmático de um objeto contraditório, como um tetraedro esférico completamente incolor e vermelho. Seja lá o que forem os mundos impossíveis, para continuar a ser chamados “mundos” eles devem ser unidades espaço-temporais como o mundo real. Se algum mundo contém como parte um objeto contraditório, a conclusão a tirar disso é que tal mundo não é impossível, mas possível – nosso domínio do possível acaba de ser expandido; contradições verdadeiras são possíveis afinal. Note-se que uma aparente saída para que o RGI evite esse problema – acrescentar conjuntos de, digamos, estados de coisas inconsistentes, ou conjuntos, de alguma forma defeituosos, de proposições ou sentenças, e chamar tais coisas de mundos impossíveis – não é exeqüível. Haveria, nesse caso, uma maneira de distinguir mundos possíveis de impossíveis: os primeiros seriam certos indivíduos espaço-temporais; os segundos, certos tipos de conjunto. Mas tal procedimento ou envolve um recurso a entidades intensionais (com a conseqüente perda do extensionalismo e, assim, de uma das virtudes do RG), ou também estaria ao alcance do RG – e também nesse caso desaparece a vantagem do RGI, pois poderíamos resolver problemas como hiperintensionalidade no RG sem precisar postular mundos “concretos” impossíveis. Cumpre lembrar que os argumentos para a expansão do RG ao RGI estabelecem a existência de um mesmo tipo de entidade – mundos, dos quais uns são possíveis, outros não. Ao falar de “modos como as coisas não poderiam ter sido”, ou já estamos pressupondo uma distinção modal entre o que é possível e o que não é, ou os modos/mundos têm uma mesma natureza (espaço-tempos), e a questão da distinção é recolocada. 
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Voltemos aos mundos com indivíduos contraditórios. Lewis tem um argumento contra tais mundos (Lewis, 1986, p. 7n), pois tornariam contraditório o mundo real, e “você não pode dizer a verdade ao contradizer-se”. Vander Laan concorda, dizendo que “uma contradição verdadeira no mundo real é uma redução ao absurdo da teoria concretista” (Vander Laan, 1997, p. 606). Aceito o argumento de Lewis, mas não vejo, contudo, que isso seja um problema. Mais uma vez, se há, em algum lugar do espaço lógico, uma contradição verdadeira, então é possível haver contradições verdadeiras, ponto. Isso não torna mundo algum impossível – apenas mostra que estávamos enganados quanto ao que acreditávamos ser impossível. O verdadeiro problema advém da tentativa de satisfazer o requisito (i): de que haja mundos impossíveis para todas as impossibilidades. Obviamente, não é possível que todas as proposições (inclusive todas as proposições sobre nosso mundo real) sejam verdadeiras. Logo, se (i) vale, há um mundo impossível em que todas as proposições (e todas sobre o mundo real) são verdadeiras. Mas se são todas verdadeiras, tudo vale no mundo real: o mundo real é trivial. E o mesmo é qualquer outro mundo. Mas o mundo real, ainda que possa conter contradições verdadeiras, não é trivial. Logo, não há como satisfazer o requisito (i), e o RGI não tem as vantagens que diz ter em relação ao RG. Em conclusão, não há como estender RG com mundos impossíveis concretos, pois isso implica a trivialização da teoria.. Quaisquer que sejam os benefícios que o RGI possa trazer, o RG continua a ser uma alternativa melhor; assim, um proponente do RG não está comprometido a aceitar também mundos impossíveis – mais ainda, nem mesmo pode fazê-lo, sob pena de trivializar os mundos e a própria teoria. Isso, contudo, pode estar sendo uma vitória pirrônica, já que, se autores como Lycan (1994) estão certos, a semântica precisa de mundos impossíveis. O caminho via mundos impossíveis concretos está fechado ao RG – resta saber se há alguma outra solução que preserve o reducionismo modal que é uma das virtudes da teoria. 
5 UM REALISMO ATUALISTA IMPOSSIBILISTA 

Como Yagisawa, Vander Laan (1997) argumenta condicionalmente em favor de uma teoria de mundos impossíveis, mas estendendo um realismo modal atualista à maneira de Plantinga. Segundo esse tipo de teoria, mundos possíveis não são objetos “concretos” como o mundo real que habitamos, mas entidades abstratas, estados de coisas maximais possíveis. Os argumentos apresentados por Vander Laan para um realismo atualista impossibilista (RAI) são os mesmos, o da paráfrase e o da utilidade, embora ele considere o argumento da utilidade menos convincente, pois “não está claro que matemáticos acreditem em conjuntos por causa dos resultados impressionantes da teoria de conjuntos” (Vander Laan, 1997, p. 598). Vander Laan não pretende, com isso, desacreditar o argumento da utilidade, mas tenta mostrar que, se vale para a aceitação de mundos possíveis, também vale para mundos impossíveis – e uma teoria de mundos impossíveis tem maior utilidade explicativa. O argumento da paráfrase, por outro lado, é correto, desde que, respeitando as restrições de Lewis, o RAI não leve a problemas. De qualquer modo, diz Vander Laan, mundos impossíveis não são tão estranhos, pois há uma conhecida correspondência entre estados de coisas e proposições. Admitimos a existência tanto de proposições necessariamente falsas quanto dos correspondentes estados de coisas impossíveis. Por que não admitir um estado de coisas impossível e maximal, um mundo impossível, portanto? Vander Laan apresenta a seguinte definição de mundo (Vander Laan, 1997, p. 603): 
�  uma classe de proposições é maximal sse para toda p, ou p ou ¬p (ou talvez ambas) pertencem à classe; 
�  um estado de coisas é maximal sse a classe de proposições nele verdadeira é maximal; 
�  w é um mundo sse w é um estado de coisas maximal. 



 115 

Estados de coisas devem ser individualizados de acordo com o que é verdadeiro neles, de acordo com seu conteúdo proposicional; assim, estados de coisas são individualizados pela classe das proposições nele verdadeiras. Um dos primeiros problemas do RAI, reconhecido pelo próprio Vander Laan, é que é preciso recusar a análise de Plantinga de “verdade em um estado de coisas”, segundo a qual uma proposição p é verdadeira em um estado de coisas s sse s acarreta p, ou seja: se s fosse atualizado, p seria verdadeira. A conseqüência dessa definição é que haveria apenas um estado de coisas impossível, o que é inaceitável, já que uma teoria de mundos impossíveis, como já vimos, precisa distinguir entre as várias impossibilidades para que seja útil. Assim, o RAI de Vander Laan precisa de uma noção primitiva a mais do que o RA de Plantinga, tendo que contentar-se com uma análise parcial: que s acarreta p é condição necessária para que p seja verdadeira em s, ainda que não suficiente. Ou seja, nem toda proposição acarretada por um estado de coisas é verdadeira nele. O que garante, contudo, que alguma seja? Essa questão fica sem resposta. É preciso notar que as exigências que Divers faz ao RGI não são aplicáveis ao RAI. São aplicáveis ao RGI porque pretende-se lá fazer uma análise redutiva das modalidades; isso, porém, não é o caso na teoria de Plantinga e nem na de Vander Laan. Possibilidade é, assumidamente, uma noção primitiva; assim, alguns mundos são possíveis e outros não, ponto. Se isso é um defeito do RAI, também o é do RA, como bem aponta Vander Laan, lembrando que o objetivo é demonstrar um condicional: se faz sentido admitir mundos possíveis, então também mundos impossíveis. Por razões de espaço, preciso limitar-me a discutir brevemente apenas um outro problema com o RAI, já levantado por Yagisawa no que toca ao RGI: ao distinguir propriedades necessariamente coextensivas, chega-se à conclusão de que toda propriedade é distinta de si mesma. Vander Laan (1997, p. 609) considera que (1) o problema de Yagisawa é uma objeção contra uma teoria de propriedades no contexto de mundos impossíveis, não contra a própria noção de mundos impossíveis (com o que concordo – mas isso tiraria uma das utilidades da teoria); (2) não é parte do programa atualista promover explicação extensional de propriedades. Porém, poderia uma objeção similar ser dirigida contra teorias atualistas de propriedades? Vander Laan pensa que não, considerando que vale a seguinte condição de identidade para duas propriedades P e Q (Vander Laan, 1997, p. 610): 
(CI) para todo mundo w (possível ou impossível), uma entidade x tem P em w sse x tem Q em 

w. 
Para o atualista, x tem P em w sse a proposição “x tem P” é verdadeira em w. 

Segundo Vander Lann, mesmo sendo P e Q uma mesma propriedade, e havendo mundos impossíveis em que um indivíduo x tem P e não tem Q, podemos concluir que P e Q são a mesma propriedade. Concordo com isso – mas parece-me, contudo, que também estamos autorizados a concluir que “x tem P” e “x tem Q” são, e não são, a mesma proposição, e que P e Q são, e não são, a mesma propriedade. O que faria do mundo real um mundo contraditório. Consideremos o seguinte: 
(1) Suponhamos que P = Q. (2) Em algum mundo impossível i, x tem P e x não tem Q (pois é impossível ter P e não ter Q). (3) A proposição “x tem P” é verdadeira em i (de 2). (4) A proposição “x não tem Q” é verdadeira em i (de 2). (5) A proposição “x não tem P” é falsa em i (de 3). (6) A proposição “x tem Q” é falsa em i (de 4). 

Disso se segue a negação de (CI), pois obtemos: 
(7) Existe um mundo i tal que não é o caso que: x tem P em i sse x tem Q em i. 
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De onde se conclui que P ≠ Q – mesmo quando P e Q são a mesma propriedade. Segundo Vander Laan, (CI) continua valendo, pois, como P = Q, em i, x tem P e tem Q. Sem dúvida: mas obtemos também a negação de (CI), o que caracteriza uma inconsistência na teoria. Para apenas mencionar um último problema, Chihara (1998) demonstrou que o RA de Plantinga é inconsistente – o mesmo tipo de argumento pode ser aplicado ao RAI. Em suma, portanto, os benefícios do RAI em relação ao RA são duvidosos, e os custos, maiores. Não temos, portanto, razões para aceitar a existência de mundos impossíveis.  
6 CONCLUSÃO 

A conclusão geral a que se chega é que nenhuma das extensões propostas, nem o RGI nem o RAI, tem menos problemas do que a teoria original, e os benefícios apontados em termos de maior poder explicativo são duvidosos. No caso de RGI, não há realmente como acrescentar mundos impossíveis “concretos”. O RAI parece ter maior poder explicativo, mas à custa de mais primitivos, e é igualmente inconsistente. Assim, os proponentes das teorias originais não são obrigados a admitir mundos impossíveis – os argumentos condicionais falham. Contudo, como mencionado, isso traz uma outra dificuldade, já que precisamos de mundos impossíveis por razões semânticas. 
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