
2016 - 2020 Doutorado em Lógica e Metafísica (Conceito CAPES 5). 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. 

 Título: Totalidades e estrutura mereológica: Um estudo sobre a natureza dos objetos
compostos, Ano de obtenção: 2020. 

 
Orientador: Guido Imaguire. 

 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES,
Brasil. 

 Palavras-chave: Metafísica; Ontologia; Mereologia; Composição.
 Grande área: Ciências Humanas

2014 - 2016 Mestrado em Lógica e Metafísica (Conceito CAPES 5). 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. 

 Título: Composição e identidade mereológica,Ano de Obtenção: 2016.
 

Orientador: Guido Imaguire.
 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES,

Brasil. 
 Palavras-chave: Metafísica; Mereologia; Composição; Identidade.

 Grande área: Ciências Humanas
 Grande Área: Ciências Humanas / Área: Filosofia / Subárea: Metafísica.

2010 - 2014 Graduação em Filosofia. 
 Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. 

 Título: O Todo e suas Partes - Uma Introdução Crítica ao Universalismo Mereológico. 
 Orientador: Guilherme Louis Wyllie Medici. 

 Bolsista do(a): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ,
FAPERJ, Brasil.
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Bacharel em filosofia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre e doutor em filosofia pelo
Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica (PPGLM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Foi professor substituto na mesma instituição nos anos de 2018 e 2019. Sua tese de doutorado recebeu o Prêmio
CAPES 2021. Atualmente é professor temporário no departamento de filosofia da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), ocupando a cadeira de Filosofia Antiga e Medieval, e é bolsista de estágio pós-doutoral
no PPGLM/UFRJ. Sua pesquisa primária tem como foco a mereologia, a saber, o estudo lógico-ontológico dos
conceitos de parte e todo. Interessa-se também por outros temas em metafísica contemporânea, tais quais:
filosofia do espaço, filosofia do tempo, identidade diacrônica e fundação metafísica. Sua pesquisa secundária
aborda os fundamentos da leitura, escrita de textos de filosofia bem como a própria natureza da metodologia
filosófica. (Texto informado pelo autor)
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Vínculo institucional  
2013 - 2013 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Iniciação Científica
Vínculo institucional  
2011 - 2013 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Iniciação Científica

Vínculo institucional  
2016 - 2020 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorando
Vínculo institucional  
2018 - 2019 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária:

20
Vínculo institucional  
2014 - 2016 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Mestrando
Atividades  
03/2018 - 12/2019 Ensino, Filosofia, Nível: Graduação
 Disciplinas ministradas

Filosofia I
Filosofia II
Introdução à Filosofia
Lógica Clássica
Seminário de Ética

Vínculo institucional  
2021 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor temporário do Ensino

Superior, Carga horária: 40
Atividades  
08/2021 - Atual Ensino, Filosofia, Nível: Graduação
 Disciplinas ministradas

Dialética
Filosofia da Linguagem
Metodologia da Pesquisa em Filosofia
Lógica II
Poética
Seminário de Monografia IV

2022 - Atual Fundamentos para uma teoria estruturalista e funcionalista da composição mereológica
Descrição: O objetivo deste projeto é propor o desenvolvimento de uma teoria da
composição mereológica de natureza estruturalista e funcionalista a fim de responder aos
problemas encontrados na literatura contemporânea sobre a metafísica dos objetos
concretos. Para tanto, pretendo aprofundar pontos investigados previamente por mim em
minha tese de doutorado, ao mesmo tempo em que retomo a reconstrução da doutrina
platônica da composição apresentada (mas não desenvolvida) por Verity Harte (2002).. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Coordenador.

2016 - 2020 Totalidades e estrutura mereológica: Um estudo sobre a natureza dos objetos compostos
Descrição: O presente projeto tem como objetivo defender o que chamarei de quasi-
niilismo mereológico: a ideia de que objetos compostos são, em última análise,
propriedades estruturais, i.e., propriedades multiplamente instanciadas por suas partes. Se
esta tese estiver correta, as únicas entidades merecedoras do nome de ?objetos
concretos? são os átomos mereológicos: objetos genuinamente simples. As totalidades,
por sua vez, seriam aquilo que tais átomos são, e não uma entidade concreta adicional a
eles. Nesse sentido, esta pesquisa propõe uma revisão radical nas categorias ontológicas
tradicionais, onde os objetos compostos com os quais estamos comprometidos tanto em
nosso discurso ordinário quanto em nossas melhores teorias científicas são realocados
para a categoria das propriedades. A principal motivação para esta revisão é a superação
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do argumento da vagueza introduzido por David Lewis em obras como On the plurality of
Worlds (1986) e Parts of Classes (1991). Este argumento estabelece que qualquer
tentativa de restringir a ocorrência da composição - quando um objeto composto passa a
existir - leva inevitavelmente a aceitação de objetos cuja existência é vaga. Dessa forma, a
estratégia que será empregada consiste em mostrar que este argumento só funciona se
for aceita uma concepção objectual de composição, que, por sua vez, está calcada em
uma concepção de existência ligada ao quantificador existencial da lógica clássica. Porém,
se a concepção quantificacional de existência for rejeitada, será possível articular uma
distinção entre ser e existir. Essa articulação, por sua vez, abre a possibilidade de se
conceber uma versão predicativa de composição, que não implica vagueza ontológica.
Nesta concepção predicativa de composição, objetos compostos são tomados como
totalidades estruturadas, cujas propriedades não podem ser reduzidas ao comportamento
coletivo de suas partes, o que as diferencia fundamentalmente de um mero agregado ou
coleção de partes.. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

2014 - 2016 Composição e Identidade Mereológica
Descrição: O presente projeto tem como objetivo relacionar três teses sobre a natureza
dos objetos concretos. Uma tese sobre existência: universalismo mereológico; e duas teses
sobre identidade: composição como identidade e essencialismo mereológico. Todas estas
teses dizem respeito à relação parte-todo, objeto de estudo da mereologia. No decorrer da
pesquisa será argumentado que apesar de o essencialismo mereológico apresentar
resultados desastrosos prima facie (i.e. objetos não sobrevivem à qualquer mudança em
suas partes), tais resultados podem ser mitigados se admitirmos a plausibilidade do
universalismo e da tese de composição como identidade. A primeira destas duas teses é
uma resposta à Questão especial da composição postulada por Peter van Inwagen em seu
livro de 1995, Material Beings (a saber, em que circunstâncias alguns objetos se
relacionam de modo a formar um objeto composto?) e amplamente defendida por David
Lewis em On The Plurality of Worlds (1986a) e Parts of Classes (1991). De acordo com o
universalismo mereológico, dada a mera existência de pelo menos dois objetos quaisquer,
existe também aquele objeto que é sua fusão mereológica. A segunda tese é uma
tentativa de reduzir o custo ontológico da Mereologia Extensional Clássica, defendida não
só por Lewis como por diversos autores contemporâneos. Em grandes linhas, a ideia por
trás da tese de composição como identidade é a de que objetos compostos não são nada
além ou a mais do que suas partes tomadas coletivamente.. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

2013 - 2013 A tese da indefinibilidade da verdade de Frege tornou-se obsoleta pela definição Tarskiana
da verdade?
Descrição: Frege argumentou, em ?O Pensamento? (1918) e escritos relacionados, que
toda tentativa de definir a verdade, inclusive a definição clássica da verdade como
correspondência, leva a um círculo. Da perspectiva contemporânea, essa tese tornou-se
obsoleta pela definição explícita da verdade por Alfred Tarski. O presente projeto visa a
reconstruir a tese de Frege e mostrar que a definição Tarskiana da verdade é de fato
circular no sentido de Frege. A estratégia de argumentação consiste em mostrar: (i) para
reconstruir a tese da indefinibilidade de Frege corretamente, é essencial levar em conta
que Frege entende por verdade o que expressamos na linguagem natural pela ?forma da
sentença assertórica?; (ii) o conceito de verdade associado a essa forma não é o conceito
semântico da verdade de Tarski, mas o conceito ontológico da verdade segundo o qual ser
verdadeiro é ser o caso (um fato); (iii) o conceito ontológico é mais fundamental do que o
conceito semântico; (iv), para explicitar o conceito Tarskiano de satisfação da maneira
geral, precisamos do conceito ontológico de verdade; (v) conseqüentemente, a definição
de Tarski é circular no sentido de Frege.. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Integrante / Dirk Greimann - Coordenador.
Financiador(es): FAPERJ - Bolsa.

2011 - 2013 Platão e os Prazeres
Descrição: O projeto trata da reflexão platônica sobre o prazer tal qual se desdobra na
ordem dos Diálogos. A estratégia hermenêutica para unificar a variação a que o tema foi
submetido no movimento descontinuo dos Diálogos toma como referência a classificação
geral dos prazeres apresentada no Filebo ? um dos últimos diálogos de Platão. Em função
dessa estratégia, tanto os primeiros diálogos, quanto o Protágoras, o Górgias, o Fédon e a
República serão lidos retrospectivamente, possibilitando, assim, a identificação, a partir da
análise comparativa das diversas passagens, de pontos relevantes, semelhanças e
diferenças de modo a favorecer uma visão compreensiva - ainda que não completamente
coerente. - da reflexão de Platão sobre o prazer. Em um movimento conclusivo, uma
leitura prospectiva de As Leis ? ainda do ponto de vista da classificação do Filebo - servirá



de teste para o quadro desenvolvido a partir do movimento retrospectivo. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Integrante / Fernando Décio Porto Muniz -
Coordenador.
Financiador(es): FAPERJ - Bolsa.

2020 - Atual Fundamentos da leitura e escrita em filosofia
Descrição: O presente projeto tem como objetivo introduzir o aluno de graduação em
filosofia às práticas de leitura e escrita de textos filosóficos, destacando as metodologias
adotadas pelos diversos autores na exposição de seu pensamento, bem como suas
estratégias argumentativas. Para isso, serão ministradas aulas no contexto de uma oficina
extracurricular, oferecida para os alunos de graduação do curso de filosofia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As aulas terão foco tanto no aspecto
teórico quanto no aspecto prático, onde o primeiro tem como objetivo a exposição dos
elementos que fundamentam os processos de escrita e leitura e o segundo diz respeito à
produção de textos filosóficos no contexto acadêmico. Os pontos abordados serão os
seguintes: (1) a especificidade dos textos filosóficos e suas demandas de leitura (2) o uso
e a importância dos conceitos em filosofia; (5) produção e recepção do texto filosófico no
ambiente acadêmico: o aluno como autor e o professor como público; (6) estruturação e
composição de um texto acadêmico; (7) técnicas de escrita de textos filosófico; (8)
problemas relativos à forma e conteúdo dos textos acadêmicos. (Obs: O projeto foi
suspenso antes de ser implementado em virtude da pandemia de COVID-19). 
Situação: Desativado; Natureza: Ensino. 
 
Integrantes: Rhamon de Oliveira Nunes - Coordenador.

1. Grande área: Ciências Humanas / Área: Filosofia / Subárea: História da Filosofia. 
2. Grande área: Ciências Humanas / Área: Filosofia / Subárea: Filosofia Analítica. 
3. Grande área: Ciências Humanas / Área: Filosofia / Subárea: Metafísica. 
4. Grande área: Ciências Humanas / Área: Filosofia / Subárea: Metafilosofia. 

Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.
Espanhol Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.
Japonês Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.
Grego Compreende Razoavelmente, Lê Razoavelmente.

2021 Prêmio Capes de Tese, Edição 2021, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior.

1.  NUNES, Rhamon.. Contra a noção de parte formal: Uma resposta a Kathrin Koslicki. PRINCIPIA
(FLORIANÓPOLIS. ONLINE), v. 25, p. 477-489, 2021.

2. NUNES, Rhamon.. Nominalismos e o princípio de parcimônia: Alguns comentários críticos. CONTROVÉRSIA (UNISINOS), v.
16, p. 122-142, 2020.
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3. NUNES, Rhamon.. Abismos sem Fundo e Torres sem Fim: algumas considerações sobre a mereologia do mundo. Revista
do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 8, p. 10-26, 2017.

4. NUNES, Rhamon.. Problemas de Mereologia: O que é um todo?. Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, p.
145, 2014.

1. NUNES, Rhamon.. Mereologia e o problema da composição. In: Guido Imaguire; Rodrigo Cid. (Org.). Problemas de
Metafísica Analítica. 01ed.Pelotas: Editora UFPel, 2020, v. , p. 109-156.

2. NUNES, Rhamon.. Composição e Identidade são equivalentes?. In: Marcelo Carvalho; Celso Braida; João Carlos Salles;
Marcelo Estevan Coniglio. (Org.). Filosofia da Linguagem e da Lógica: Coleção XVI Encontro ANPOF. 01ed.São Paulo: ANPOF,
2015, v. , p. 352-359.

1. NUNES, Rhamon.. Contra a noção de parte acidental. In: XII Principia International Symposium, 2021, Florianópolis. Book
of Abstracts, 2021. p. 91-91.

2. NUNES, Rhamon.. Essencialismo Mereológico e o Problema da Persistência ao Longo do Tempo. In: II Encontro Nacional
de Filosofia no Amapá/I Encontro Nacional Investigação Filosófica, 2020, Macapá. Anais do II Encontro Nacional de Filosofia
no Amapá/I Encontro Nacional Investigação Filosófica, 2020. p. 36-37.

3. NUNES, Rhamon.. Contra a noção de parte formal. In: XI Principia International Symposium, 2019, Florianópolis. Caderno
de Resumos, 2019. p. 226-227.

4. NUNES, Rhamon.. O problema da composição mereológica e sua relação com a existência. In: V Conferência da
Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, 2018, Salvador. Anais da V Conferência da Sociedade Brasileira de Filosofia
Analítica. Pelotas: UFPel, 2018. p. 340-341.

5. NUNES, Rhamon.. Essencialismo Mereológico e a Concepção de Objetos Ordinários como Construções Lógicas. In: X
Principia International Symposium, 2017, Florianópolis. Caderno de Resumos, 2017. p. 118-118.

6. NUNES, Rhamon.. Gunks, junks e o problema da composição. In: IV Conferência da Sociedade Brasileira de Filosofia
Analítica, 2016, Campinas. IV Conference of the Brazilian Society for Analytic Philosophy, 2016. p. 220-221.

1. NUNES, Rhamon.. Contra a noção de parte acidental. 2021. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
2. NUNES, Rhamon.. Explorando o trilema da composição como identidade. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou

palestra).
3. NUNES, Rhamon.. Composição, identidade e estrutura mereológica. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
4. NUNES, Rhamon.. Essencialismo mereológico e o problema da persistência ao longo do tempo. 2020. (Apresentação de

Trabalho/Conferência ou palestra).
5. NUNES, Rhamon.. Contra a noção de parte formal. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
6. NUNES, Rhamon.. Sobre Composição e Persistência. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
7. NUNES, Rhamon.. Essencialismo Mereológico e a Concepção de Objetos Ordinários como Construções Lógicas. 2017.

(Apresentação de Trabalho/Simpósio).
8. NUNES, Rhamon.. Abismos sem fundo e torres sem fim: Algumas considerações sobre a mereologia do mundo. 2017.

(Apresentação de Trabalho/Seminário).
9. NUNES, Rhamon.. Gunks, Junks e o Problema da Composição. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
10. NUNES, Rhamon.. Essencialismo Mereológico e o Princípio de Suplementação da Mereologia Extensional Clássica. 2016.

(Apresentação de Trabalho/Comunicação).

1. BIANCHI, V. C. ; NUNES, Rhamon. . Responsabilidade Moral. Pelotas: UFPel, 2021. (Tradução/Outra).

1. NUNES, Rhamon.. Parecerista: Revista Aproximação. 2020.
2. NUNES, Rhamon.. Parecerista ad hoc: Jornal Principia. 2019.
3. NUNES, Rhamon.. Parecerista ad hoc: Jornal Principia. 2018.

1. NUNES, Rhamon.. Mereologia. 2021. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 

1. NUNES, Rhamon.. Revisão científica para a série Investigação Filosófica (Textos Selecionados de Metafísica). 2021.
(Revisão científica).

2. NUNES, Rhamon.. Quine e a metafísica contemporânea. 2016. (Palestra em curso de graduação em Filosofia).
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1. WYLLIE, G.; NUNES, Rhamon.. Participação em banca de Gustavo Gomes de Souza.A teoria estoica do sentido e suas
relações com a lógica e a gramática. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Filosofia) - Universidade Federal
Fluminense.

1. II Workshop Paranaense de Lógica e Filosofia Analítica.Explorando o trilema da composição como identidade. 2021. (Outra).
2. XII Principia International Symposium.Contra a noção de parte acidental. 2021. (Simpósio).
3. II Encontro Nacional de Filosofia do Amapá/I Encontro Nacional de Investigação Filosófica.Essencialismo mereológico e o

problema da persistência ao longo do tempo. 2020. (Encontro).
4. I Workshop PPGLM/UFRJ-UNICAMP de Filosofia Contemporânea.Composição, identidade e estrutura mereológica. 2020.

(Seminário).
5. XI Principia International Symposium.Contra a noção de parte formal. 2019. (Simpósio).
6. V Conference of The Brazilian Society for Analytic Philosophy. O Problema da Composição Mereológica e a sua Relação com

a Existência. 2018. (Congresso).
7. XVIII Encontro Nacional da ANPOF.Sobre Composição e Persistência. 2018. (Encontro).
8. XI Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ.Abismos sem fundo e Torres sem Fim: Algumas considerações sobre a mereologia

do mundo. 2017. (Seminário).
9. X Principia International Symposium.Essencialismo Mereológico e a Concepção de Objetos Ordinários como Construções

Lógicas. 2017. (Simpósio).
10. IV Conference of the Brazilian Society for Analytic Philosophy. Gunks, junks e o problema da composição. 2016.

(Congresso).
11. XVII Encontro Nacional da ANPOF.Essencialismo Mereológico e o Princípio de Suplementação da Mereologia Extensional

Clássica. 2016. (Encontro).
12. VIII Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ.Problemas de Mereologia: O que é um todo?. 2014. (Seminário).
13. XVI Encontro Nacional da ANPOF.Composição e Identidade são equivalentes?. 2014. (Encontro).
14. Básanos convida: Maura Iglésias - O Sofista de Platão.. 2013. (Seminário).
15. Básanos convida Nicholas Riegel - Tragedy and Comedy at Agathon's Party: Two Tetralogies in Plato's Symposium. 2013.

(Seminário).
16. XVI Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em FIlosofia da USP.Frege e a Objetividade da Verdade. 2013. (Encontro).
17. Básanos convida: Francisco Bravo - Qué enseña el Calicles de Platón?. 2012. (Seminário).
18. Básanos Convida: George Rudebusch - Callicles Hedonism.. 2012. (Seminário).
19. Básanos convida: Mary Louise Gill - Plato's Method of Division.. 2012. (Seminário).
20. Básanos convida: Samuel Scolnicov - A filosofia da linguagem em Platão. 2012. (Seminário).
21. Conferências George Rudebusch. 2012. (Seminário).
22. Conferências Mary Louise Gill. 2012. (Seminário).
23. XV Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia da USP.Sócrates e o Hedonismo de Cálicles. 2012. (Encontro).
24. Controvérsias: Poesia e Filosofia. 2011. (Encontro).
25. IX Congresso de Pesquisa em Filosofia da UFMG. O Hedonismo de Sócrates no Górgias de Platão. 2011. (Congresso).

1. NUNES, Rhamon.; PASSOS, Thiago. ; GENUNCIO, Luisa Luze. ; SALLES, Sagid. ; TINAJERO, María G. . Workshop de
Filosofia da Ciência do PPGLM. 2021. (Outro).

2. NUNES, Rhamon.; PASSOS, Thiago. ; GENUNCIO, Luisa Luze. . Workshop de Metafísica do PPGLM. 2021. (Outro).
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Aprovado em primeiro lugar nas seleções de mestrado e doutorado para o PPGLM/UFRJ. Dissertação de
mestrado indicada ao prêmio ANPOF 2016. Aprovado e classificado no concurso para professor substituto na
área de História da Filosofia realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Dezembro de 2017.
Aprovado e classificado em segundo lugar no concurso para professor temporário na área de Filosofia
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Antiga e Medieval realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Abril de 2021.
Aprovado em terceiro lugar no concurso para professor temporário na área de História da Filosofia
realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Junho de 2021. Aprovado com nota máxima em
trigésimo sexto lugar no concurso para professor temporário na área de Filosofia realizado pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Julho de 2021. Aprovado e classificado em sexto lugar no
concurso para professor efetivo na área de Lógica e Filosofia Analítica realizado pela Universidade
Federal do Ceará, em Setembro de 2021. Aprovado em terceiro lugar no concurso para professor efetivo na
área de Filosofia Geral realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Novembro de 2021.
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