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INTRODUÇÃO

objeto físico

partículas elementares

pequena coisa

virtuais

quanta de campos

transtemporal (que Hans Reichenbach denominava de genidentität
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tout court

indivíduo

do momento (apud

A LINGUAGEM E OS OBJETIVOS DO FÍSICO
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real

mais como entidades que existam em perfeito isolamento. A natureza 

resposta depende do seu conhecimento sobre a natureza da entidade 

conheça (no

se

saber quão bem

coisas
De Rerum Natura (“Sobre a 
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causava

Teorias como a do 

abandonadas e Fourier simplesmente desconsiderou a natureza do 
calor em prol de uma análise de seu comportamento.

A teoria 

parte essencial da matemática aplicada. 

o que fazia 
natureza do movimento. 

F ma F
de massa m a

sobre porque a luz é de tal natureza que tem velocidade constante 

como um dos princípios básicos da teoria da relatividade restrita. Em 
natureza
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descobertas experimentalmente somente bem depois de haverem tido 

experimental.

Verdade

efeitos práticos que dele advêm

(strings

existem

Ergo
essas entidades existem

tudo se passa como se elas existissem de fato. 
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etc
enorme de nosso contorno muitas vezes introduzindo elementos 

“uma teoria se compromete unicamente com aquelas entidades 

sejam verdadeiras”.

que supomos que devam existir

diz que uma partícula elementar resulta de um particular modo de 

e tudo se passa
absoluto (da realidade como 

relativo

ele diz que “os valores pretendidos das variáveis de uma teoria são apenas 
aqueles que a teoria admite, e não aquilo que realmente há, a não ser que a teoria 
por acaso seja verdadeira”

existir de fato. O conceito de verdade 

quase-verdade (o leitor interessado pode ver 
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este ou aquele elétron 
qualquer

“os físicos, salvo em casos excepcionais, (...) fazem naturalmente a operação 
de eliminação dos termos singulares proposta por Quine”

para desprender aquele elétron que está na camada mais externa. Ele 
àquele

o assim e assim

àquele

p

p
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com elétrons ou com outros constituintes básicos da matéria. Mesmo 

qualquer pósitron pode ser Priscilla

 e um outro 

O que interessa é achar a densidade de probabilidade relacionada ao 

uma partícula 
outra

esta e aquela
uso metafórico. A densidade de probabilidade é dada pelo quadrado 

que determinemos qual
Sabemos apenas que uma delas

qualquer
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qualquer elétron pode ser Maria . Como dizem 

resultados célebres sobre o assunto .

OBJETOS QUÂNTICOS E OS QUANTIFICADORES

Recordemos que podemos supor que a teoria física que estamos 

que toda teoria física T que considerarmos admite os três níveis de 

xF

F

terá que ser um indivíduo identidade
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F
é um conjunto

indivíduos

xF

indivíduo

associar nomes próprios do modo usual. O que xF
que existe uma certa entidade de um certo tipo satisfazendo uma determinada 
condição

tradicional é que seriam entidades destituídas de individualidade. 

um tal e 
tal qualquer

x que têm 



Décio Krause

68

“quarkizam”
do discurso ao qual x

os vínculos entre certos termos teóricos e a experiência de modo 

“trata-se da função de onda 
de uma partícula movendo-se em uma certa direção, como no experimento 
que estou realizando”

Bedeutung

condensados de Bose-Einstein

.
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aprisionado

aquele pósitron que ele deixou 
na noite anterior. Ele pode continuar a realizar seus experimentos 

fazendo a faxina do laboratório durante a noite pode ter desconectado a 

DOIS NÍVEIS DE EMPENHO ONTOLÓGICO

físico como se dando em dois níveis. O primeiro é relativo a uma teoria 

deveriam existir
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táquion

de se discutir o conceito de verdade em física.

COMPROMETIMENTO ONTOLÓGICO
COM NÃO-INDIVÍDUOS

indivíduos
sobre o assunto.
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apresentam problemas se supusermos que o domínio das variáveis é 

xA
objeto A

xA(x objeto A
xA(x nome de 

x em A xA(x
todo nome A

devem ser tomado ab ovo são feitos

Isso é resultado dos postulados de ZF (coisas similares acontecem com 

qualquer a a} a partir do axioma 
P(x D

x a a

todas

absolutamente indiscerníveis.
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relevantes
das propriedades invariantes que as simetrias da teoria (dadas por certos 

entidades que possuem certas propriedades invariantes que a teoria 

espécies

clássica e a matemática tradicionais como alicerces (como constituindo 

elemento é o seu oposto.
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legitimamente feitos

desde o princípio. Essa teoria 
teoria de quase-conjuntos

há entidades sem identidade

VOLTANDO À DISCUSSÃO ONTOLÓGICA

indivíduos

as teorias físicas que nela se assentam pretendem tratar de entidades 

é posta em xeque. 
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