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PreFácIO

este livro assume como seu objetivo retomar a metafísica, o que 
certamente constitui uma tarefa das mais urgentes do pensamento con-
temporâneo, pois todo teórico em filosofia pressupõe, normalmente 
de forma implícita, certa visão metafísica como pano de fundo de seu 
trabalho. talvez o melhor exemplo disso hoje seja a visão puramente 
materialista do real normalmente aceita pela maioria dos filósofos ana-
líticos, mas não explicitada e justificada. ele tratará fundamentalmente 
de questões “repensadas” que correspondem ao que a tradição trabalhou 
com o título de “metafísica geral ou universal” (ontologia geral), numa 
palavra, uma teoria do ente enquanto tal. 

portanto, ele não apresenta todo o espectro de questões que cons-
tituiriam o que se pode chamar de metafísica num sentido integral, que 
implicaria ainda as metafísicas especiais (ontologias especiais), enquanto 
teorias dos entes em diferentes domínios e a partir do grande passo de 
Heidegger, e, para além dele, uma teoria do ser, ou, na linguagem de 
puntel, uma “metafísica primordial”. sua tarefa específica consiste em 
tematizar o que todos os entes têm em comum e que justifica sua inclusão 
na totalidade dos entes, que é precisamente o ser primordial: por essa 
razão mesma, o ser primordial não pode ser um ente.

este livro tem, então, o propósito de tematizar o que a tradi- 
ção, através de sua história, considerou o cerne da filosofia, a ques- 
tão ontológica, apresentando-a nos quadros teóricos das discussões 
contemporâneas. o capítulo introdutório pretende situar a ontologia 
no contexto da filosofia ocidental e sua história e apresentar os traços 
gerais do pensamento contemporâneo em relação a seu objeto e seu 
sentido. 

A forma de conhecimento que posteriormente foi nomeada “me-
tafísica” surgiu como gênero peculiar de investigação teórica com a 
pergunta pré-socrática pelo princípio de inteligibilidade da totalidade 
do real. Foi radicado neste horizonte da tradição, e, em confronto com 
ele, Aristóteles concebeu a ideia de um saber que põe a pergunta pelo 
“ente enquanto ente” e pelos atributos que lhe pertencem em virtude 
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de sua própria natureza, e que na modernidade recebeu a denominação 
de ontologia geral. ele o apresenta como o conhecimento fundamental 
precisamente enquanto um saber que tem a tarefa de pesquisar o que 
todos os outros saberes humanos implicitamente pressupõem, ou seja, 
a concepção da estrutura de tudo o que é. dessa forma, ele rearticula 
a pretensão originária da filosofia de desenvolver uma compreensão 
racional da totalidade do real.

 essa pretensão foi depois, de diferentes formas, considerada 
ilusória e inalcançável, o que provocou, frente a seu projeto teórico, 
uma profunda suspeita ainda hegemônica no pensamento contempo- 
râneo. no entanto, pode-se dizer que houve recentemente uma reto-
mada de questões ontológicas, sobretudo na filosofia analítica, com o 
tratamento de muitas questões, sem que isso tenha levado, de modo 
geral, a uma busca de interconexões entre essas questões e ainda este-
jamos hoje longe de um acordo a respeito de uma definição das tarefas 
da ontologia. 

Fala-se recentemente de uma “virada ontológica” da filosofia, o 
que certamente abre novos horizontes e desafios para o pensamento 
filosófico. os três capítulos seguintes apresentam com intenção sistemá-
tica os três quadros teóricos fundamentais de articulação da ontologia 
hoje: a ontologia da substância, a ontologia dos tropos e a ontologia dos 
acontecimentos/processos. 

no segundo capítulo apresenta-se a proposta de muitos filósofos 
de articular sua concepção de mundo pensando-o constituído como um 
conjunto de entidades que se configuram como casos de propriedades 
e relações que ocorrem em lugares e tempos particulares, precisamente 
enquanto propriedades e relações de entidades subjacentes. na filosofia 
contemporânea esse modelo ontológico põe as categorias de substância 
e atributos (propriedades e relações) no centro de suas considerações a 
partir de três concepções principais de substância: substrato, particular 
concreto e entidade ontologicamente independente. procura-se com esta 
exposição apontar as razões do caráter insustentável dessa concepção 
em virtude de suas consequências inaceitáveis.

no capítulo terceiro, apresenta-se a tese básica das ontologias que 
rejeitam a categoria de substância: as coisas singulares concretas e toda 
espécie de entidade complexa se constituem como um feixe (bundle) 
de determinadas espécies de entidades. por essa razão, essas teorias são 
denominadas “teorias dos feixes”. 

Há propostas divergentes a respeito dos feixes. É possível distinguir 
pelo menos três versões dessas teorias: a) a teoria dos tropos; b) a teoria 
que interpreta as coisas individuais como feixe de qualidades, que são 
enfeixadas mediante a relação de copresença; c) a teoria que interpreta 



7 
■  ■ Prefácio

as coisas individuais como feixe de universais imanentes. Apresenta-se 
aqui a teoria dos tropos de campbell pelo fato de ele ter articulado uma 
tentativa de repensar toda a filosofia a partir da categoria dos tropos, 
na convicção de que, no último nível, o universo possui uma estrutura 
comum. 

no capítulo quarto, mostra-se que as ontologias de processos e 
acontecimentos estão, em primeiro lugar, preocupadas em responder 
à questão sobre que entidades há, com o propósito de defender a tese 
de que o mundo não se compõe só de entidades estáticas. isso signi-
fica que elas são, dessa forma, também uma maneira de contraposição 
à ontologia da substância. Hoje as ontologias dos acontecimentos e 
processos avançaram no sentido de manifestar a pretensão de articular 
uma alternativa completa tanto às ontologias da substância como às 
ontologias dos tropos. 

no capítulo quinto, apresenta-se a proposta da filosofia siste-
mático-estrutural de puntel, enquanto articulação de uma elaboração 
teórico-filosófica que abre espaço para situar o lugar teórico de uma 
ontologia numa teoria filosófica, para uma crítica fundamental a res-
peito da pertinência e da abrangência das três propostas ontológicas 
anteriormente apresentadas e para a exigência de uma reconfiguração 
da estrutura teórica da ontologia.  

puntel parte de uma tese básica: o empreendimento teórico, que 
já no início de uma tradição de mais de dois mil anos se denominou 
filosofia, sempre se interpretou, a partir de sua intenção, de sua autocom-
preensão e de suas produções, como um saber abrangente e de caráter 
universal, o que não é mais o caso no pensamento contemporâneo, que 
antes se caracteriza por seu caráter fragmentário. 

seu objetivo fundamental é retomar esse caráter sistemático da 
filosofia, ou seja, articular a teoria filosófica como uma teoria da tota-
lidade do ser, como uma concepção global da realidade. A filosofia se 
revela, então, como a ciência universal, no sentido de que ela tematiza 
as estruturas universais do universo do discurso, o dado abrangente de 
tudo o que pode ser seu objeto, ou seja, de tudo o que é linguisticamente 
articulado ou articulável. daqui parte o filósofo sistemático que conduz 
todos os dados a uma teoria global. 

Filosofia é entendida aqui, portanto, estritamente enquanto teoria, 
de forma que, antes de tudo, é necessário esclarecer a dimensão teórica 
em geral e a concepção de uma teoria filosófica em particular. teoria 
é aquela forma de discurso metódico e rigorosamente ordenado, que 
se constitui estritamente de sentenças declarativas. toda teoria só é 
compreensível e avaliável no contexto de um “quadro teórico”, que 
constitui o espaço de compreensão de qualquer coisa; do contrário, 
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tudo permanece vago e indeterminado. A cada quadro teórico per-
tencem, enquanto momentos constitutivos: uma linguagem, com sua 
sintaxe e sua semântica; uma ontologia; uma teoria do ser; uma lógica; 
e uma conceitualidade, com todos os componentes que constituem o 
aparato teórico. 

o eixo de uma teoria filosófica é constituído pelas estruturas 
semânticas, porque sua especificidade é a configuração da relação 
linguagem-mundo: as expressões linguísticas significam e expressam 
algo. A linguagem aqui é compreendida como a dimensão expressante 
do real, o que é implicado na tese ontológica da expressabilidade do real, 
o pressuposto básico de qualquer empreendimento teórico. linguagem 
é sempre linguagem de algo, e o mundo é sempre mundo que se expressa 
na linguagem, a instância de sua expressabilidade.  Assim, as estruturas 
semânticas exercem o papel mediador entre as estruturas formais, as 
mais abstratas, e as estruturas ontológicas, as mais determinadas. elas 
constituem a dimensão estrutural fundamental e incluem tudo aquilo 
que, na linguagem filosófica usual, é hoje designado por conceitos como 
linguagem, aparato conceitual, aparato teórico, instrumental teórico, 
que constituem “abreviações cômodas” de estruturas. o universo do 
discurso implica diversos níveis de estruturas. 

A sistemática estrutural oferece oportunidade para a discussão de 
duas questões de importância central para toda a proposta: a) a crítica à 
semântica tradicional, que puntel denomina composicional, e a proposta 
de uma semântica alternativa, por ele chamada contextual, baseada numa 
compreensão forte do princípio do contexto elaborado por Frege;  b) a 
crítica à ontologia tradicional correspondente à semântica composicio-
nal, a ontologia substancialista, e a proposta de uma ontologia alternativa, 
uma “ontologia contextual” que tem no conceito de “fato primo” sua 
categoria fundamental. o cume da semântica estrutural é a articulação 
da teoria da verdade enquanto teoria da inter-relação entre as três formas 
de estruturas fundamentais.

daí o axioma básico dessa teoria: semântica e ontologia são dois 
lados de uma mesma medalha. entre elas reina conformidade perfeita, 
isto é, conformidade entre uma linguagem semanticamente estruturada 
e o nível ontológico, o que significa dizer que as sentenças da linguagem 
atingem realmente as coisas em si mesmas: estruturas semânticas plena-
mente determinadas são idênticas ao plano ontológico. 

nesse contexto, puntel articula não só uma crítica radical à semân-
tica e à ontologia da tradição (a ontologia da substância), mas também 
às suas propostas alternativas (as ontologias dos tropos e dos aconte-
cimentos/processos) apresentadas nos capítulos anteriores. elemento 
fundamental dessa crítica se radica na tese da centralidade da lingua-
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gem na filosofia, o que significa dizer que não se pode articular uma 
ontologia sem referência à linguagem e na centralidade da semântica na 
linguagem, de tal modo que uma semântica plenamente determinada é 
uma ontologia.   

A situação teórica em que nos encontramos, fundamentalmente 
marcada pelos diferentes quadros teóricos das ciências particulares e 
das diferentes propostas de articulação da filosofia, traz a ela a exigên-
cia de, em primeiro lugar, mostrar o domínio específico de seu quadro 
teórico: o ser enquanto tal e em seu todo. Assim, o pensar, junto aos 
fatores estruturais de uma teoria e o universo ilimitado do discurso em 
seus diferentes campos, seria a primeira tarefa de uma filosofia à altura 
das exigências teóricas de nosso tempo. É o que substitui as “metafísicas 
especiais” (ontologias especiais) da tradição.

A isso se segue a tarefa mais alta que é pensar as conexões entre 
esses campos estruturados especificamente e a dimensão das estruturas 
fundamentais. essa seria a expressão à altura de nossa consciência teórica 
atual a respeito da questão que marcou toda a história do pensamento 
ocidental e que foi nomeada e articulada de diferentes formas, a saber, 
a questão da unidade entre ser e pensar, espírito e mundo, linguagem e 
mundo, teoria e realidade.

A ontologia enquanto teoria do ente não esgota necessariamente 
a tarefa da filosofia, mas se posiciona no contexto de uma concepção 
mais abrangente de filosofia em que ela se constitui como um momento 
central de sua articulação. o objetivo deste livro é debater onde ela se 
situa, qual sua tarefa específica e como ela deve ser articulada a partir do 
intenso debate que hoje acontece; portanto, seu interesse não é apenas 
interpretativo, mas sistemático. 

trata-se, pois, não apenas de interpretar textos, mas de elaborar 
uma consideração sistemática das questões, o que significa dizer que se 
leva em consideração que, neste nível, o que está em jogo em primeiro 
lugar são as proposições que são articuladas a respeito da realidade. por 
essa razão, o cerne da preocupação aqui não é apenas sua compreensão, 
mas analisar sua verdade ou seu nível de verdade, uma vez que todo 
enunciado teórico é proposto no interior de e em conformidade com 
um determinado quadro teórico. 

Assim, a verdade de toda sentença e de toda proposição implica 
uma relatividade intrínseca a um quadro teórico, o que se pode exprimir 
com a tese de “grau de verdade”: cada quadro teórico bem formado e 
constituído possui uma referência ontológica e, assim, um grau deter-
minado de verdade. daí o propósito deste livro: examinar os quadros 
teóricos fundamentais do pensamento contemporâneo no sentido de 
avaliar sua configuração e seus argumentos, na busca de um quadro 
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teórico mais abrangente, capaz de englobar, nas condições teóricas em 
que hoje nos situamos, os quadros teóricos inferiores e, dessa forma, se 
mostrar mais adequado para a efetivação da tarefa filosófica em questão: 
a articulação da ontologia.


