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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é discutir o problema da divisibilidade infinita de 

“corpos”, um problema que era discutido já no período clássico por Aristóteles e 

sua análise dos paradoxos de Zenão. Nossa hipótese de trabalho é a de que no 

Tractatus-Logico-Philosophicus Wittgenstein teria apresentado uma possível 

reformulação desse problema ao tratar da análise de proposições. Uma das teses 

centrais no Tractatus é a de que toda a proposição tem uma análise lógica completa 

e esse processo de análise tem de ter um fim. Baseado nisso, nós argumentamos que 

segue-se necessariamente que os elementos presentes no estado de coisas descritos 

pela proposição não podem prosseguir sendo subdivididos, uma vez que o processo 

de análise da proposição que descreve tal estado de coisas é necessariamente finito. 

 

Abstract 

The aim of this dissertation is to discuss the problem of infinite divisibility of 

bodies, a problem which was already discussed in the classic period by Aristotle 

and his analysis of Zeno’s paradoxes. Our working hypothesis is that in the 

Tractatus-Logico-Philosophicus Wittgenstein has offered a reformulation of this 

very problem when he discusses the process of analysis of propositions. One of the 

central thesis in the Tractatus is that all ordinary proposition can be completely 

analyzed and that this process of analysis has to be finite. Based on that, we argue 

that it necessarily follows that the elements present in the state of affairs described 

by the proposition cannot be further divided since the analysis of the proposition 

which describes such a state is necessarily finite.  

Palavras chaves: análise lógica, divisibilidade infinita, Tractatus

key words: logical analysis, infinite divisibility, Tractatus
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0. Introdução 

 

Nesta dissertação de mestrado apresentamos o problema da divisibilidade 

infinita de “corpos”/extensões, e uma reformulação desse problema de um ponto de 

vista do Tractatus-Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Para alcançar nosso 

objetivo, apresentaremos inicialmente em linhas gerais em que consistiriam ambos 

os problemas: o problema da divisibilidade infinita de “corpos”/extensões e o 

problema da infinitude do processo de análise lógica da proposição. Em seguida, 

apresentaremos o que seria o elo de união entre eles: por um lado, proporemos que 

o problema da divisibilidade infinita de corpos do qual falamos seja visto como o 

problema da divisibilidade infinita de um estado de coisas e, por outro lado, que o 

processo lógico que acompanha essa divisibilidade seja visto como o processo de 

análise lógica da proposição que descreve esse estado de coisas. Tendo em vista 

esse imbricamento dos dois problemas, o nosso problema nesta dissertação poderia 

ser caracterizado pela seguinte pergunta: se um estado de coisas fosse infinitamente 

complexo, ao ser analisado, como poderia o processo de análise desse estado de 

coisas terminar? De fato, sabemos que uma das teses tractarianas mais fortes é a de 

que a análise lógica tem de terminar. Se a análise lógica termina, não parece fazer 

sentido afirmarmos que a análise da proposição que descreve logicamente um 

estado de coisas termine e esse estado de coisas possa continuar a ser dividido ad 

infinitum. A “coluna vertebral” da nossa dissertação consistirá, portanto, em 

argumentar que dada a ideia tratariana de “completude da análise lógica”, não faz 

sentido afirmarmos que um processo de divisão continuará para além de onde a 

análise termina. Ou seja, não parece fazer sentido afirmar que a análise lógica de 

uma proposição terminou em x, mas o estado de coisas logicamente descrito por 

essa proposição poderia continuar a ser dividido interminavelmente. No Tractatus, 

isso não faria sentido por várias razões como veremos.  

Para discutir esse problema no contexto do background tractariano 

dividiu-se essa dissertação em quatro capítulos. No primeiro capítulo nós 

demonstramos que o problema da divisibilidade infinita de “corpos”/extensões é 

distinto do problema da infinitude do processo de análise lógica, apesar de que, 

Balcão 01
Caixa de texto
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segundo a nossa perspectiva, esses dois problemas estão intimamente conectados. 

No segundo capítulo nós apresentamos noções necessárias para o desenvolvimento 

da análise lógica do Tractatus, como a noção de “sentido como condições de 

verdade” e a noção de “sentido não explicitado da proposição não-analisada”. No 

terceiro capítulo nós discutimos como seria o desenvolvimento da “grande análise” 

propriamente dita. Discutiremos inicialmente os pressupostos ontológicos dos quais 

a análise parte como, por exemplo, o de o “mundo consistir unicamente de fatos” 

(TLP, 1–2.01) e, portanto, todos os elementos da mobília do mundo não poderem 

ser pensados como “extensões/corpos abstraídos de um determinado modo de ser”. 

A ideia de o “mundo consistir unicamente de fatos” irá perpassar toda a tese, 

demonstrando que não faz sentido falar na divisão de um “corpo abstrato”, sem que 

esse seja parte do mundo, ou seja, sem que possa ser descrito por alguma 

proposição. No quarto capítulo nós revemos o problema da “divisibilidade infinita 

de corpos” sob a perspectiva já da discussão desenvolvida nos três capítulos 

anteriores. Procuramos argumentar nesse capítulo em favor da tese de que assim 

como o processo de análise termina, também o processo de divisão de estados de 

coisas tem de terminar. Nossa argumentação recupera uma ideia apresentada no 

terceiro capítulo segundo a qual só faz sentido falar do processo de divisão de 

algum elemento da mobília do mundo, caso levemos em conta sua natureza 

complexa espaço-temporal, ou seja, caso consideremos que o mundo seja composto 

de fatos. Munidos dessa ideia reguladora tractariana argumentamos que, no 

Tractatus não faz sentido se falar de uma divisão infinita e, ao mesmo tempo, 

defender a ideia de “completude da análise”.   
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Capítulo 1 – A análise de proposições e a a divisibilidade dos 

corpos/extensões 

 

Neste capítulo apresentaremos dois problemas que, embora diferentes 

possuem conexões: o problema da divisibilidade infinita de extensões
1
 e o processo 

de análise de proposições. Antes de apresentarmos propriamente a distinção entre 

estes dois problemas, dissertamos brevemente sobre o clássico problema da 

divisibilidade na seção 1.1. Estes dois problemas envolve a noção de “infinitude”. 

Por um lado, podemos conceber a extensão sendo dividida infinitamente; por outro 

lado, nós podemos conceber que uma proposição que descrevesse um evento com 

uma multiplicidade infinita, quando analisada, tivesse de envolver um processo 

infinito. Argumentamos nesta direção na seção 1.2.1. Na seção 1.3 explicamos que 

a análise incide sobre proposições que descrevem/representam eventos complexos. 

Enunciamos na seção 1.3.1 que um complexo deve ser constituído de eventos 

menos complexos que o constituam e que devemos prosseguir à eventos complexos 

mais elementares até chegarmos a um evento mínimo. Uma proposição que 

descreva um complexo que seja constituído de complexos mais elementares pode 

ser traduzida em proposições que descrevam de modo mais apropriado estes 

complexos mais elementares. Concluiremos na seção 1.4 que há um ganho em 

distinguir esses dois problemas, devido existirem características fortemente 

diferentes entre extensões que podem ser dividas cegamente e os complexos dos 

quais falariam as proposições que poderiam ser logicamente analisadas.  

 

1.1.O clássico problema da divisibilidade de corpos ou extensões 

 

Neste capítulo apresentaremos de um modo geral o clássico problema da 

divisibilidade infinita de corpos ou extensões. Este problema é caracterizado por 

                                                 
1
 O uso de “extensão” aqui é no sentido mais “ordinário” do termo: deve ser entendido apenas como 

um corpo, i.e., algo extenso (estendido) no espaço. 

Balcão 01
Caixa de texto
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tornar possível gerar algum paradoxo, por exemplo, o paradoxo de Zenão que diz 

que o movimento não é possível, uma vez que para completarmos uma corrida do 

ponto A para o ponto B, será necessário na metade do caminho passar pelo ponto C, 

mas para chegar ao ponto C será preciso passar pelo ponto D e, assim por diante ao 

infinito. Aristóteles, por exemplo, também lidou com o paradoxo de Zenão
2
. Depois 

de apresentarmos questões gerais relacionadas a este problema, discutiremos 

brevemente a questão da complexidade finita dos estados de coisas e do mundo 

tractariano antes de entrar propriamente no segundo capítulo. 

Podemos colocar o problema da divisibilidade infinita de corpos ou 

extensões da seguinte maneira: podemos imaginar um pedaço de matéria como uma 

corda e ir cortando-a ao meio e, podemos prosseguir imaginado que cada pedaço 

seja cortado de novo ao meio, e depois cada pedaço cortado de novo e de novo. Se 

prosseguirmos com esse processo, será que iremos chegar a um pedaço de corda 

que fosse impossível de ser cortado? Essa questão tem sido discutida há séculos por 

filósofos e cientistas. Para resolver esse problema, o atomismo clássico grego 

representado pelos Eleatas postulou a existência de um tipo de matéria que não 

poderia mais ser dividido, chamando essa matéria de átomo. A palavra átomo 

etimologicamente significa “indivisível”.  

Para exemplificar melhor o problema, suponhemos agora que essa corda 

tenha um metro de extensão. Sempre que for dividir a corda ao meio, tendo ela um 

metro, você vai dividir cem centímetros por dois; 100/2=50. Ora, uma corda com 

uma medida dessa não será difícil ver que cada pedaço terá 50 centímetros. 

Poderia-se repetir o processo, escolher um pedaço da corda dividida com 50 

centímetros e dividir novamente por dois. 50/2=25. Desta vez teremos dois pedaços 

de corda, cada um com 25 centímetros. Podemos fazer este processo de novo e 

cortar a corda de 25 centímetros em duas e obter uma corda com o tamanho de 

aproximadamente 12 centímetros e meio. A corda já está pequena, entretanto, 

                                                 
2
 Não estamos interessados em discutir em detalhes como Aristóteles ou o próprio Zenão 

apresentarem este paradoxo e nem mesmo a proposta de uma solução para este problema ao estilo 

aristotélico. Para mais detalhes sobre a discussão de Aristóteles de tal tema é possível encontrar na 

sua física Física. Huggett, Nick, "Zeno's Paradoxes", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/paradox-zeno/>. 
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cremos firmemente que essa corda possa ser novamente dividida e termos uma 

corda de aproximadamente 6,25 centímetros. Podemos cortá-la de novo ao meio e 

ter uma corda de 3,125 centímetros, etc
3
. Mesmo que cheguemos a um ponto em 

que manualmente não conseguimos mais cortar a corda ao meio, poderíamos 

imaginar uma máquina que fizesse isso por nós e dividisse a corda até um momento 

em que cada pedaço não pudesse ser mais visto a olho nu. Parece que não importa o 

quão pequeno seja o pedaço de corda ainda assim poderíamos continuar a dividi-lo. 

Este parece ser o caso do nosso exemplo da corda, a corda pode ser dividida e 

parece que não há uma parada na divisão. Poderíamos chegar a um nível molecular 

da corda e, no entanto, ainda pareceria ser o caso de que fosse possível dividir as 

moléculas. Poderíamos chegar a um nível atómico da corda e também pareceria ser 

o caso de que fosse possível dividir seus átomos em estruturas menores ainda. Ora, 

essa ideia parece envolver certa dificuldade filosófica: a divisão não teria um fim e 

sempre seria possível dividir, pois, não importa o quanto se dividisse o pedaço da 

corda, isso não tiraria sua extensão e parece razoável dizer que “tudo o que tem 

extensão é divisível”. 

Na próxima seção discutiremos esse problema da divisibilidade de 

extensões em paralelo com a discussão do processo de análise de proposição. 

Mostraremos que tanto a divisibilidade infinita de corpos, quanto o processo de 

análise de proposições poderiam ser a princípio infinitos. Contudo, iremos 

argumentar a seguir que são dois problemas diferentes, com alguma conexão.  

 

1.2.Divisibilidade de extensões versus análise de proposições 

 

Nesta seção distinguimos o problema da divisibilidade de extensões do 

problema da análise de proposições. Apesar de ambos os problemas envolverem a 

noção de “infinitude”, não podem ser considerados como sendo problemas 

idênticos mesmo que haja conexões entre eles. A divisibilidade de uma extensão 

                                                 
3
 Usamos o exemplo da corda com um metro de comprimento apenas para mostrar que parece ser 

intuitivo que nunca se vá parar de dividir a corda, uma vez que será sempre possível dividi-la ao 

meio novamente independentemente de quão pequeno fique a corda. 
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poderia ser infinita, no sentido de que um corpo poderia ser dividido infinitamente 

de modo cego e arbitrário; por assim dizer, o processo de divisão de uma extensão 

não precisaria ter um fim. A análise de proposições poderia ser infinita, no sentido 

de que analisar exaustivamente o sentido de uma proposição poderia ser um 

processo de infinito.  

 

1.2.1.Dois processos infinitos de modos diferentes 

 

Como vimos na seção anterior o problema da divisibilidade se coloca pela 

possibilidade de divisão de alguma extensão ao infinito. A ideia é que 

independentemente de quão pequena se torne alguma coisa, ainda seria possível 

dividí-la sempre uma vez mais. De acordo com Wittgenstein, parece natural 

pensarmos que tudo o que tem extensão é divisível, como ele afirma na passagem 

seguinte, ao falar da possibilidade de dividir uma imagem visual extensa em partes 

menores até chegarmos a um minimum visibile: 

Parecer-nos-á a imagem visual de um minimum visibile realmente como 

indivisível? O que tem extensão é divisível. Haverá partes da nossa 

imagem visual que não tem nenhuma extensão? Porventura a das 

estrelas fixas? (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 76). 

Nesta passagem Wittgenstein parece encontrar uma dificuldade com a 

ideia de que um elemento do nosso campo visual possa ser indivisível e ao mesmo 

tempo visível. O núcleo da dificuldade é que se essa parte é visível, então ela  

pareceria ter extensão. 

Vamos agora investigar o que ocorre do lado da proposição. Suponhamos 

uma proposição que descreva uma imagem visual. Quando analisa-seessa 

proposição em proposições que definem melhor seu sentido, parece intuitivo dizer 

que assim como a própria imagem visual poderia ser divida ao infinito, analisar a 

proposição que descreva tal imagem visual também poderia ser um processo que 

prosseguisse infinitamente em paralelo ao processo de divisão da imagem. Nos 

Cadernos Wittgenstein apresenta essa possibilidade de que houvesse uma 
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correspondência entre os dois processos. No entanto, podemos dizer que mesmo 

que seja possível tanto a divisibilidade infinita quanto a análise infinita da 

proposição, ainda assim, tratar-se-á de duas coisas diferentes. O problema da 

divisibilidade infinita de extensões e o problema do processo infinito de análise da 

proposição está exposto com mais clareza na seguinte passagem: 

Asserimos, por exemplo, algo acerca de uma mancha no nosso campo 

visual, que ela está porventura à direita de uma linha, e supomos que 

toda a mancha do nosso campo visual é infinitamente complexa. Se 

dissermos, então, a propósito de um ponto naquela mancha, que ele está 

à direita da linha, então está proposição resulta da anterior e, se houver 

na mancha uma multiplicidade infinita de pontos, então na primeira 

seguir-se-á logicamente uma multiplicidade infinita de proposições de 

diferente conteúdo! E isto mostra já que a própria proposição era, de 

fato, infinitamente complexa. (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 95-96) 

Neste trecho Wittgenstein diz que é possível que, de qualquer descrição 

proposicional que fizermos de uma mancha com uma multiplicidade infinita de 

pontos, se siga uma multiplicidade infinita de proposições. Cada uma dessas 

proposições descreveriam um ponto diferente da mancha. No entanto, se por um 

lado Wittgenstein parece aceitar a possibilidade de que os dois processos prossigam 

infinitamente, por outro, quando chama-sequalquer um desses processos de 

“analítico”, envolvemos diretamente um outro conceito: o conceito de “análise”. O 

conceito de “análise do sentido de uma proposição” pode ser definido como a ideia 

de explicar o sentido de uma proposição, retraçando os elementos fundamentais 

explicativos desse sentido
4
. Análise também significa a tentativa de explicitar as 

características do evento descrito pela proposição no maior número de detalhes 

possível.  

Ora, se o conceito de “análise” significa analisar uma proposição em 

elementos mais fundamentais, então podemos compreender porque Wittgenstein 

resiste à ideia de um processo de análise que seja infinito, i.e., que não tenha um 

fim. Essa resistência de Wittgenstein diz respeito à ideia de que, se analisar 

                                                 
4
 A “análise” de um modo geral pode ser entendida como sendo um processo de busca ou 

reconstrução das partes mais elementares e fundamentais, de modo que isso mostre a estrutura 

lógica da coisa analisada. Pode se encontrar mais detalhes sobre essa discussão em torno do conceito 

de análise em: Beaney, Michael, "Analysis", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/analysis/>. 
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significa explicar e explicitar o sentido de uma proposição, então não pode fazer 

sentido que seexplique esse sentido proposicional, mas que essa explicação não 

tenha nenhum fim. Essa resistência wittgensteiniana a aceitar que seja possível 

analisar o sentido de uma proposição infinitamente tem sua razão de ser, uma vez 

que para Wittgenstein parecia claro que a priori na ideia de análise teríamos de 

chegar a elementos simples que não pudessem mais ser analisados.  

Mas surge, então, uma questão legítima: serão – por exemplo – os 

objetos espaciais compostos por partes simples, chega-se no seu 

desmembramento a partes que já não são decomponíveis, ou tal não é o 

caso?  

– Mas que tipo de pergunta é essa? – 

É claro A PRIORI que, na análise, temos de chegar a componentes 

simples – reside já isto, porventura, no conceito de análise –, ou é 

possível a decomponibilidade ad infinitum? – Ou haverá, no fim de 

contas, uma terceira possibilidade? (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 93).  

Nós podemos observar nessa passagem que Wittgenstein começa se 

questionando se primeiro faz sentido extensões serem decompostas ao infinito, por 

isso ele fala de “objetos espaciais” que são extensões. Ele diz: “chega-se no seu 

desmembramento a partes que já não são decomponíveis, ou tal não é o caso?”. Na 

outra parte da citação Wittgenstein pergunta algo semelhante, mas dessa vez 

pensando no caso da análise da proposição. Em suma, na segunda parte ele se 

pergunta se “é claro a priori que há elementos simples indivisíveis ou se é possível 

analisar ad infinitum?”. Ora, mesmo que Wittgenstein aceite que o processo de 

análise envolva a busca por elementos simples, ele revela certa dificuldade em 

descartar totalmente a possibilidade tanto de que a divisibilidade de corpos seja ad 

infinitum, quanto também de que o processo de análise lógica da proposição seja ad 

infinitum.  

Pode-se perceber uma oscilação de opiniões nos escritos de Wittgenstein: 

em dados momentos ele afirma ser possível a divisibilidade infinita da extensão e 

em outros momentos ele diz que não é possível. Que a análise tenha um fim, não 

parece ser algo que ele tenha claro nos Cadernos, uma vez que Wittgenstein muitas 

vezes volta a discutir o problema da divisibilidade infinita e mesmo a ideia de uma 

análise infinita. Wittgenstein já esboça nesse próprio texto dos Cadernos (Cadernos 

1914-1916, 1998, p. 93, 95-96) uma tentativa de distinguir o problema da 
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divisibilidade de corpos e extensões do problema da infinitude do processo de 

análise. Essa distinção é necessária porque é possível confundir os complexos dos 

quais falam as proposições significativas com meras extensões abstratas. Esses 

complexos são diferentes de extensões, visto que podemos conceberas extensões 

como sendo meras abstrações feitas a partir de um determinado contexto 

ontológico, enquanto que os complexos tractarianos sempre estão envolvidos num 

contexto espaço-temporal. Ou seja, eles são eventos e não meras extensões 

abstratas. 

Na próxima seção veremos com mais detalhes como distinguir o que 

chamamos aqui de extensões do que Wittgenstein várias vezes chamou de 

complexos. 

 

1.3 Os pontos iniciais da análise: os complexos 

 

Nós temos discutido até agora as dificuldades que encontramos em separar 

o problema da divisibilidade infinita de extensões do problema de analisar 

infinitamente uma proposição. Para que possamos distinguir esses dois problemas, 

será necessário estabelecer com clareza sobre o que a análise incide. Tentaremos 

mostrar que aquilo que é analisado não é exatamente a mesma coisa que aquilo que 

é dividido. Apesar de que aquilo que é dividido e aquilo que é analisado poderem 

estar de alguma forma relacionados ou conectados, gostaríamos de afirmar que não 

se trata da mesma coisa. Quando Wittgenstein pensa sobre a análise de proposições 

complexas há várias coisas em jogo que não estão em jogo quando se pensa na 

mera divisibilidade de uma extensão. 

Vamos começar com um exemplo que nos ajude a entender a distinção 

entre o que ocorre quando analisa-seuma proposição e o que ocorre quando divide-

seuma extensão cegamente. Pensemos no caso de um complexo como um relógio. 

Quando pensamos num relógio, nós o entendemos como sendo um corpo. Ele tem, 

por assim dizer, a propriedade de ser extenso fisicamente. Suponhamos uma 
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proposição usada por Wittgenstein nos Cadernos: “este relógio brilha”. Tratar da 

análise do sentido desta proposição não é o mesmo que tratar da mera divisão do 

relógio em partes. Um relógio pode ser dividido e partido de várias maneiras, mas 

não é o caso de necessariamente a divisão proceder do mesmo que a análise 

procederia. O modo de “dividir” um relógio ao analisar uma proposição que o 

descreva é diferente da mera divisão de uma extensão em partes iguais. A análise 

de uma proposição que descrevesse o relógio teria de ser feita por meio do sentido 

da proposição que contém o termo “relógio”. Assim a análise teria como propósito 

clarificar o sentido desta proposição.  

Se a proposição “este relógio brilha” tem um sentido, então tem de se 

poder clarificar COMO é que ESTA proposição tem ESTE sentido. 

(Cadernos 1914-1916, 1998, p. 92) 

Nesta passagem dos Cadernos observamos que, se a proposição “este 

relógio brilha” tem um sentido, então teríamos de poder ser capazes de mostrar 

claramente como esta proposição tem este sentido em particular. Ademais nos 

parece razoável mostrar que o processo de clarificar o sentido de uma proposição 

que descreve a realidade é diferente do processo de simplesmente cortar o relógio 

em pedacinhos. O complexo do qual fala a proposição “este relógio brilha” 

certamente não pode ser tratado meramente como uma extensão abstraída de um 

certo contexto. O que o sentido da proposição “este relógio brilha” indica é 

justamente que o complexo do qual ela fala é caracterizado por um modo de ser 

próprio do complexo. Várias coisas são indicadas no sentido dessa proposição e 

nenhuma delas nos diz que a análise do seu sentido teria de ser idêntica a mera 

divisão de uma extensão abstraída de qualquer contexto específico. A análise incide 

sobre a estrutura complexa do relógio e de como isso é descrito na proposição. 

Suponhamos que a proposição usada como exemplo por Wittgenstein 

também descreva não apenas um relógio que brilha, mas que também que faça o 

barulho dos ponteiros marcando o tempo. Em suma, suponhamos que o relógio 

esteja funcionando. Na proposição “este relógio brilha” nada nos indica 

necessariamente que ele esteja “tique taqueando”, mas vamos supor isso para 

aprofundar um pouco a discussão, tentando demonstrar que o relógio do qual fala 
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esta proposição não está inserido apenas num contexto com características 

espaciais, mas também com características temporais. O “tique taquear” do relógio 

é uma característica do relógio que expressa uma atividade: a de marcar o tempo. O 

“tique taquear” não indica apenas o marcar do tempo do relógio, ele mostra também 

que o tempo passa até mesmo para o relógio. O relógio é um complexo com 

características espaciais e temporais e, sob essa descrição, é um evento como uma 

chuva ou algo do tipo. Enfatizamos a natureza do relógio como um processo 

estendido no tempo, em razão de assim podemos notar de modo mais intuitivo a 

passagem do tempo.  

Um complexo como o relógio tem a característica de ser espacial, assim 

como teria também uma supostamente possível extensão meramente abstraída de 

um contexto em particular
5
. No entanto, seria possível alegar de modo diferente 

daquilo que queremos defender e dizer que não é necessário que uma extensão 

tenha a característica de ser temporal, visto que é possível supor uma extensão 

absolutamente “abstrata” destituída de qualquer contexto temporal em particular. 

Uma extensão destituída de qualquer contexto seria por assim dizer uma coisa 

estática. Um complexo “factual” não pode ser concebido como abstraído de 

nenhum dos seus aspectos espaciais e temporais. Há até mesmo eventos complexos 

que embora sejam claramente temporais, não parecem ser espaciais. Por exemplo, o 

caso de “xamar fulano do tempo t1 para o tempo t2”. Na verdade, indicamos o 

amor como aquilo que é temporalmente complexo. Poderíamos nos equivocar e 

assumir que um celular ou algo que podemos pegar, tal como um relógio, seja algo 

como uma mera extensão; ainda assim essas coisas não são meras extensões 

abstraídas de um determinado modo de ser. 

A proposição que descreve aquilo do qual temos falado até agora como o 

relógio, a chuva e até mesmo um sentimento como o amor sempre parece estar 

descrevendo eventos complexos em um contexto particular. Se a proposição 

descreve, descreve eventos e não extensões “isoladas”. O exemplo de proposição 

                                                 
5
 Na verdade, conceber uma extensão meramente abstraída de um contexto em particular não parece 

ser algo possível. Mas, para contrapor a questão da divisibilidade de extensões com a análise de 

complexos temos de usar isso aqui. 
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usado por Wittgenstein –  “o relógio brilha” – elucida bem a ideia de que mesmo 

um relógio é um evento com características que não permitem pensarmos nele 

como isolado de seus aspectos espaciais e temporais. Se o relógio brilha, então, 

brilha em algum lugar por algum tempo. 

Essa proposição “o relógio brilha” poderia ser analisada em proposições 

que descrevessem de modo mais apropriado os sub-eventos que constituem esse 

evento maior que é “o brilhar do relógio”. Essa ideia de analisar uma proposição 

que descreve um evento em outras proposições que descrevem os sub-eventos será 

discutida na próxima seção. 

 

1.3.1.A tradução de proposições em outras proposições 

 

Quando uma proposição descreve algo na realidade, descreve um evento, 

uma situação (TLP, 2.11). Não há caso em que a proposição esteja descrevendo 

algo na realidade e esteja descrevendo um corpo estático, como que abstraído de 

seu modo de ser. Assim, concluímos na seção passada que uma proposição 

descreve situações complexas e não apenas extensões, pois, assim, como eventos 

são “decomponíveis” em sub-eventos, de modo análogo uma proposição é 

analisada em outras proposições que descrevem esses sub-eventos. Uma proposição 

que descreve um evento X que é constituído de subeventos W, Y e Z é analisada em 

proposições que descrevem W, Y e Z. Traduzir uma proposição que descreve um 

evento em proposições que descrevem os subeventos da primeira proposição é um 

modo razoável de procurar entender a análise tractariana. Nos Cadernos 

Wittgenstein diz:  

A proposição decomposta diz mais do que a proposição não 

decomposta. A análise torna a proposição mais complicada do que era, 

mas não pode e não deve torna-la mais complicado do que inicialmente 

era o seu significado. (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 70).  

Uma proposição comum que descreve a ocorrência de uma mesa não traz 

toda a multiplicidade dessa ocorrência. Agora o único modo de essa proposição 
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refletir toda a multiplicidade da ocorrência-mesa é ser traduzida em proposições 

que descrevem os sub-eventos que formam a ocorrência-mesa como um todo. No 

trecho citado acima, Wittgenstein deixa claro que uma proposição logicamente 

analisada se torna mais complexa do que antes da sua análise lógica, no entanto não 

se torna mais complexa que o seu sentido. O sentido por assim dizer é mais 

explicitado, mas não tornado mais complexo do que já é. Como no caso da 

ocorrência-mesa, inicialmente uma proposição que descreve ordinariamente essa 

ocorrência não será tão complexa quanto é complexo o próprio evento descrito. 

Depois de traduzir essa proposição ordinária em proposições que descrevem cada 

sub-evento que constitui a totalidade da ocorrência mesa, então a proposição se 

tornará tão complexa quanto seu sentido. 

Quando se traduz uma proposição que descreve a ocorrência de uma mesa, 

o processo que ocorre é um processo semântico. A mesa não é cortada em 

pedacinhos como no problema da divisibilidade infinita de extensões. O processo 

ontológico que ocorre durante o processo de tradução semântica de uma proposição 

em proposições que descrevem os sub-eventos é um processo diferente que 

responde a estrutura lógica da ocorrência da mesa. A análise tratariana não é um 

processo de divisão puramente cego, uma vez que a proposição será traduzida em 

proposições que descrevem sub-eventos que explicitam o sentido da proposição que 

foi traduzida. 

O processo de tradução poderia até ser infinito. Poderíamos ter um 

processo infinito que precisasse nomear cada ponto espacial de um objeto espacial, 

se, e somente se, este objeto espacial pudesse ser formado por um número infinito 

de pontos espaciais. Como Wittgenstein diz nos Cadernos:  

Suponhamos que cada objeto espacial consiste numa multiplicidade 

infinita de pontos; é então claro que, ao falar daquele objeto, não os 

posso mencionar nominalmente a todos. Eis, portanto, um caso em que 

não posso chegar de modo nenhum a uma análise completa no antigo 

sentido; e este é talvez o caso habitual. (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 

92). 

Wittgenstein diz neste trecho que, caso se precisasse nomear cada ponto 

espacial de um objeto espacial com multiplicidade infinita, então não seria possível 
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realizar o processo de tradução de proposições em outras proposições. Conforme 

estre trecho, se um objeto espacial tivesse uma multiplicidade infinita de pontos, 

então, não seria possível uma análise completa do sentido uma vez que, se você 

tivesse de nomear um número infinito, então isso não seria “realizável”. Ora, mas 

se for o caso de se falar de uma tradução de proposições em proposições que 

descrevem eventos menos complexos, então seria possível falar de proposições que 

descrevessem eventos elementares. Neste contexto, não estamos preocupados em 

nomear um número infinito de pontos de um objeto espacial, estamos interessados 

em pensar a tradução de uma proposição em proposições que descrevem os sub-

eventos que explicam o evento maior descrito pela primeira proposição 

 

1.4 A distinção entre os dois problemas e suas conexões 

 

Pelo que temos visto até agora, podemos notar que o problema da 

divisibilidade infinita de corpos ou extensões se distingue do problema do processo 

de análise infinita de uma proposição, mas, ainda, estão de algum modo conectados. 

Há características positivas em notar que esses problemas são problemas distintos. 

A primeira delas é afirmar que é interessante apresentaruma distinção clara entre 

falar da divisão de um corpo ou de uma extensão abstrata e falar da análise de 

proposições que descrevem eventos complexos. Distinguir entre as duas coisas 

poderia evitar algumas confusões frequente entre leitores do Tractatus. Por 

exemplo, falar da análise de proposições que falam de eventos como se 

estivéssemos falando da divisão de um corpo.Nossa hipótese é que uma vez que o 

Tractatus defende um final para a análise da proposição, como pode fazer sentido 

falar de um final para análise e ainda afirmar que os “corpos” que fazem parte do 

evento analisado ainda poderiam serem divididos infinitamente? Essa ambiguidade 

entre o processo de decomposição de uma proposição e o processo de divisão de 

uma extensão física é estranha, uma vez que decompor uma proposição significa 

analisá-la pensando nas características dos estados de coisas representado por ela e, 
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além disso, estado de coisas não são corpos abstraídos de um determinado contexto 

“ontológico” que podem ser cortados em pedacinhos. 

No Tractatus Wittgenstein é enfático ao dizer que o que há no mundo são 

fatos e não coisas (TLP, 1.1). Não adianta sublinhar que segundo o Tractatus o 

mundo é constituído de fatos se não se destaca que o mundo não é constituído de 

coisas, uma vez que isso poderia permitir confundir corpos com fatos. O mundo, 

segundo o Tractatus, é contingente e mutável e, por isso, não pode haver corpos 

estáticos destituídos de temporalidade ou da característica de ser um processo 

extenso contingente. Quando Wittgenstein diz que o “mundo é a totalidade dos 

fatos e não das coisas”, ele parece estar querendo sublinhar que o mundo não é a 

mera totalidade das coisas, mas sim dos eventos ou fatos. 

Distinguir entre os dois problemas mencionados no parágrafo anterior é 

fundamental, dessa maneira evita-se a possibilidade da “indistinguibilidade”entre 

os dois problemas, e evita que se considere que a mobília do mundo tractariano seja 

constituída de coisas meramente extensas como “corpos” abstratos, que não estejam 

sendo considerados como um processo fora de um contexto temporal. Tendo na 

mobília do mundo tractariano apenas eventos que são chamados fatos, Wittgenstein 

decide no Tractatus optar pela análise lógica de proposições que descrevem estes 

eventos. Na verdade, a análise será lógica/semântica porque descreverá o evento 

descrito pela proposição em seu modo de ser particular e nos subeventos que os 

constituem. Descrever o evento e seus sub-eventos seria necessário para ter uma 

definição mais apropriada dos termos presentes na proposição inicial. 
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Capítulo 2 – Requisitos para o desenvolvimento da “grande análise” 

 

Neste Capítulo, buscamos discutir alguns requisitos necessários para 

falarmos da análise tractariana no terceiro capítulo. Entre esses requisitos 

discutiremos o que Wittgenstein entende por “sentido das proposições”. Mostramos 

como essa noção traça uma fronteira bem nítida entre proposições com sentido e 

aquelas que dizemos ser contra-sensos (Unsinn) ou que dizemos serem 

simplesmente sem sentido (Sinnlos). Essa circunscrição determina os limites 

daquilo que pode ser expresso com sentido. Wittgenstein só poderia traçar os 

limites do sentido, como ele prometeu no Prefácio do Tractatus, se já tivesse em 

mente alguma definição do que seja “ter sentido”. É razoável dizer que só se pode 

afirmaro que é uma proposição com sentido se souber dizer o que seentende por 

sentido. Então, de certo modo, é necessário estabelecer critérios para se determinar 

o que é uma proposição com sentido.  

Vamos partir, aqui neste capítulo como já discutimos brevemente em outra 

oportunidade, do pressuposto de que as proposições da linguagem ordinária já 

possuem sentido, embora um sentido ainda não completamente explicitado. Uma 

proposição não analisada tem um sentido ambíguo e tem de poder ser analisada em 

suas partes constituintes, uma vez que tais proposições descrevem a realidade e a 

realidade, segundo o Tractatus, é constituída por eventos singulares. Também, 

neste capítulo, discutiremos brevemente o que ocorre com aquelas “proposições” 

que não são do tipo contingente e, portanto, não são proposições que o Tractatus 

considera proposições com sentido. 

A discussão destes temas neste capítulo é importante, pois irá tratar de 

determinados pressupostos que se encontram no Tractatus, que são, como já 

afirmamos, necessários para o desenvolvimento da “grande análise”. Pressupostos 

tais como a noção de “sentido como condições de verdade” e a tese de que “a 

realidade é completamente determinada por eventos particulares”. Como nós 

veremos esses pressupostos possuem íntima ligação com a nossa tese a ser 

defendida, uma vez que o modo que entendemos esses pressupostos tractarianos irá 

atingir o modo de lidarmos o problema da “divisibilidade infinita de corpos”.  

Balcão 01
Caixa de texto
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2.1 A noção de “sentido como condições de verdade” 

 

Nesta seção apresento a noção de “sentido de uma proposição como as 

condições de verdade de uma proposição”. A ideia é a de que no Tractatus decide-

se o que é sentido pela polaridade verdadeiro/falso: 

 

Toda a proposição é essencialmente verdadeira-falsa: para compreendê-

la, temos de saber quer o que tem de ser o caso, se for verdadeira, quer o 

que tem de ser o caso se for falsa. Assim uma proposição tem dois 

polos, correspondendo ao caso de sua verdade e ao caso de sua 

falsidade. Chamamos a isso o sentido de uma proposição. (Cadernos 

1914-1916, 1998, p. 145). 

Nesta citação dos Cadernos1914-1916, observamos que uma proposição, 

segundo Wittgenstein, tem algum sentido por ser bipolar. Lançando mão da ideia de 

bipolaridade, ele apresenta uma definição de sentido como sendo a possibilidade de 

uma proposição ser verdadeira e falsa. Isso significa que uma proposição, para ter 

sentido, tem de poder ser verdadeira e falsa. Uma proposição pode ser verdadeira e 

falsa, porque descreve algum evento que pode ou não ocorrer. Desse ponto de vista, 

pode ser assim, porque são possíveis situações que a tornariam verdadeira e são 

possíveis situações que a tornariam falsa. 

Podemos concluir que se apenas proposições que podem ser verdadeiras e 

falsas tem sentido, então há algumas proposições que não possuem sentido, caso 

elas não possam ser verdadeiras e falsas, mas sejam apenas verdadeiras ou apenas 

falsas. Algumas proposições são tautológicas ou contraditórias, no sentido de que 

sempre são ou verdadeiras ou sempre são falsas. Essas proposições, segundo o 

critério de sentido por condições de verdade/falsidade, não tem sentido para o 

Tractatus. Discutimos brevemente essa questão e suas consequências na próxima 

seção. 

 

2.1.1 A fronteira entre proposições com sentido sem sentido 
 

Se apenas proposições que possuem condições de verdade e falsidade 

possuem sentido, então aquelas que não possuem condições de verdade e falsidade 
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não possuem sentido. Isso significa que estamos traçando um limite do que é uma 

proposição com sentido no Tractatus e do que é uma proposição sem sentido, e 

estas últimas dirão respeito a tautologias e contradições.  

Proposições com condições de verdade e condições de falsidade dividem 

uma gama situações possíveis em duas partes: uma contendo as situações possíveis 

que tornariam tais proposições verdadeiras e outra contendo as situações possíveis 

que tornariam tais proposições falsas. Proposições que não fazem esse recorte não 

são proposições com a bipolaridade essencial verdadeiro/falso. Uma vez que todo o 

espaço lógico diz que tais proposições são sempre verdadeiras ou são sempre falsas, 

então, tais proposições são carentes de condições de verdade e condições de 

falsidade. Desse modo, tais proposições são carentes de sentido. Uma proposição p 

em particular com sentido faz uma espécie de recorte na totalidade de situações 

possíveis em situações que tornariam essa proposição verdadeira e outras que 

tornariam essa proposição falsa. Uma proposição como “a=a” não realiza esse 

recorte. Na verdade, nenhuma situação torna essa proposição falsa e todas as 

situações tornam essa proposição verdadeira. Para o Tractatus, uma proposição 

como “a=a” é um de um tipo bem particular, como veremos brevemente adiante, e 

ela não tem condições de verdade e condições de falsidade. 

 

2.1.2 Sinnlos versus Unsinn 
 

Proposições que não são bipolares, como a tautologia e a contradição, são 

aquelas que não possuem sentido; por conseguinte, são do tipo Sinnlos. No entanto, 

há um tipo de proposições que chamamos contra-sensos, pois violam a sintaxe 

lógica. O Tractatus nos diz que proposições sem sentido e não absurdas são aquelas 

que nada dizem e, portanto, não descrevem situações possíveis, sendo, então, 

proposições que mostram que nada descrevem, ao contrário das proposições do tipo 

absurdas, que nada dizem e nem mostram que nada dizem. Na verdade, proposições 

absurdas que não mostram que nada dizem aparentemente parecem dizer coisas 

diferentes uma das outras, enquanto proposições sem sentido são apenas a 

tautologia e a contradição. Wittgenstein diz da tautologia e da contradição o 

seguinte:  
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A proposição mostra o que diz, a tautologia e a contradição que não 

dizem nada. A tautologia não possui condições de verdade pois é 

verdadeira sob qualquer condição; a contradição sob nenhuma condição 

é verdadeira. A tautologia e a contradição são vazias de sentido. (TLP, 

4.461) 

 

Segundo este aforisma, como já comentado, a tautologia e a contradição 

mostram que não dizem nada e que não possuem condições de verdade, pois uma é 

sempre verdadeira não importa qual for o caso, e a outra é sempre falsa não importa 

qual for o caso. Proposições absurdas não mostram que nada dizem, além disso, 

aparentam dizerem coisas diferentes, parecem descrever aspectos da realidade 

como se fossem proposições com sentido – proposições filosóficas são desse tipo, 

tidas como pseudoproposições, pois nem descrevem e nem mostram que nada 

descrevem, mas ainda passam a aparência de descreverem algo como se tivessem 

condições de verdade e de falsidade. 

O que é importante para nós aqui, é nos darmos conta de que as proposições com 

sentido só possuem sentido por causa de uma concepção em particular de 

“condições de verdade e falsidade” que depende de uma certa concepção de eventos 

singulares da realidade. Uma proposição em particular tem sentido porque alguma 

situação singular da realidade poderia torná-la verdadeira ou poderia torná-la falsa. 

Na próxima seção trataremos destas concepções dos elementos que compõe a 

mobília do mundo e do espaço lógico. 

 

2.2. Dois sentidos: não analisado e o completamente analisado 

 

Uma proposição não analisada no sentido tractariano tem a forma gramatical 

sujeito-predicado. Essa proposição tem um sentido. Contudo, sem o processo de 

análise lógica, de explicitação do sentido, esse acaba por ser vago e ambíguo. A 

razão de tal ambiguidade
6
 é que há vários “elementos implícitos” e alternativos que 

                                                 
6
 O que chamamos “ambiguidade” aqui não se refere a ideia de que um nome pode nomear duas 

coisas diferentes. O termo “ambiguidade” aqui deve ser tomado na seguinte acepção: quando 

falamos de um estado de coisas através uma proposição da forma gramatical sujeito-predicado, não 

está expresso nessa proposição os detalhes lógicos do estado de coisas representado. Por exemplo, 
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constituem o sentido de uma proposição com a forma sujeito-predicado, mas que, 

no entanto, não aparecem nessa proposição na sua forma sujeito-predicado. 

Para tornar mais claro o que queremos dizer com “ambiguidade gramatical”, 

vamos considerar o exemplo de uma proposição como “Maria está na feira”. 

Entendemos o sentido dessa proposição, mas será que podemos dizer que todo o 

seu sentido está explícito na sentença da forma sujeito-predicado – “Maria está na 

feira” – de modo claro? Na verdade, queremos dizerque o sentido da proposição 

“Maria está na feira” não se encontra totalmente detalhado nessa sentença com a 

forma gramatical superficial sujeito-predicado, i.e., aquela que contém uma parte 

nominal e uma parte predicativa. Tentamos explicar esse caso. Podemos dizer que a 

proposição “Maria está na feira” indica no mínimo duas coisas importantes e que, 

contudo, não estão tão claras na sentença: tempo e espaço. Maria está em algum 

lugar, isso indica várias coordenadas espaciais que localizam Maria e que não são 

especificadas na sentença de forma sujeito-predicado. “Estar na feira” indica muitas 

coisas, como as coordenadas espaciais de bancas de vendas, o horário que isso 

acontece semanalmente, quinzenalmente etc. Indica também propriedades 

temporais do “evento feira”, além do horário que Maria esteve lá. Já temos aqui 

detalhes temporais e espaciais que a sentença na forma gramatical sugere, mas, no 

entanto, não explicita. Além dos detalhes espaciais e temporais, há também a 

questão de que cada termo constituínte da proposição não analisada, por si só, 

indica várias condições de verdade, uma disjunção de conjunção de casos. Por 

exemplo, a expressão “está” de “Maria está na feira” pode por si só significar que 

“ela está na feira”, mas não explica, afinal, se Maria “está sentada na feira”, “esta 

em pé na feira”, “deitada”, ou se simplesmente “está na feira” em algum outro 

estado possível, etc. Por isso, dizemos que tomaremos como requisito necessário, 

para desenvolver uma leitura da análise tractariana, que proposições não analisadas 

tem algum sentido, mas não expressam todo seu sentido. Seria então a análise 

lógica que explicaria o sentido e traria à tona toda a multiplicidade semântica 

indeterminada a proposição não analisada. Essa multiplicidade semântica diz 

                                                                                                                                        
no caso da proposição “Maria está sentada”, mesmo que detalhemos o tempo (data) e o espaço 

(lugar, endereço), ainda ficaria ambíguo qual a posição que Maria, ao estar sentada, ocuparia em 

todos os seus detalhes, uma vez que a possibilidade do estado de coisas sentado pode ser várias 

disjunções de várias conjunções. 
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respeito à riqueza de detalhes de cada um dos eventos por detrás do estado de 

coisas mais complexo do qual essa proposição não analisada fala.  

Já discutimos anteriormente que uma proposição pode ser traduzida em 

outras que descrevem de modo mais claro a multiplicidade dos sub-eventos 

formadores do evento maior descrito pela proposição. A proposta de leitura da 

análise tractariana que apresentaremos no terceiro capítulo como um processo 

lógico/semântico só pode funcionar, como já afirmamos, se já pressupusermos certo 

sentido para a proposição ordinária. Concluímos então que a possibilidade de 

analisar uma proposição se fundamentava na ideia de que já tínhamos seu sentido 

mesmo que de uma maneira mais ou menos “ofuscada” do ponto de vista 

tractariano. No Tractatus, Wittgenstein diz  

 

Já construimos uma linguagem que, contudo, entendemos sem saber o 

que cada palavra denota (TLP, 4.002).  

Conforme consta no aforisma 4.021 do Tractatus, nós já entendemos a proposição 

sem que seu sentido nos seja completamente explicado, e, se já construímos tal 

linguagem, então nossas proposições tem de ter, de alguma maneira, algum sentido. 

Temos de entender o processo de análise como um modo de tornar mais “preciso” 

esse sentido de uma proposição, pois isso combina de modo adequado com algumas 

afirmações de Wittgenstein nos Cadernos1914-1916:  

 

Tudo o que quero é apenas a plena análise do meu sentido.(Cadernos 

1914-1916, 1998, p. 94). 

 

Nesse trecho dos Cadernos, Wittgenstein declara, enfaticamente, que ele 

deseja a plena análise do sentido. A ideia de explicitar o sentido de uma proposição 

não analisada e de obter a “plena análise” do sentido de uma proposição pressupõe 

de algum modo a ideia de um final elementar para a análise. Se for possível analisar 

esse sentido, então de algum modo esse sentido não pode ser indefinidamente 

analisável. Tem de ter algo elementar que torne possível analisar esse sentido de 

modo finito. Essa ideia de algo elementar significa que em alguma medida aquilo 

do qual fala a proposição tem de ter seus constituintes determinados. 
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A exigência de coisas simples é a exigência de precisão do sentido.  

– Pois se falo deste relógio e assim intento algo complexo, e se não 

importa a composição, então, surgirá na proposição uma generalização, 

e as suas formas fundamentais, na medida em que estão dadas, serão 

completamente determinadas. (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 95). 

 

No exemplo da proposição que descreve um relógio apresentado no trecho 

anterior, o sentido prévio que uma proposição tem é uma condição necessária para 

que, analisando uma proposição, se possa chegar até os componentes mais 

elementares e mais simples. Destarte, se o mundo fosse indeterminado não haveria 

propósito em analisar uma proposição, pois se presumiria que seu sentido sempre 

seria indeterminado. Como diz Wittgenstein, se, analisando uma proposição, 

assumo que ela fale de algo complexo, surge uma generalização.  

 

Se há um sentido finito e uma proposição que inteiramente o expresse, 

então há também nomes para objetos simples. (Cadernos 1914-

1916, 1998, p. 95). 

 

Mas, se assumimos a noção de “proposições elementares” como 

constituídas unicamente de nomes simples, então é possível analisar proposições 

não elementares de modo finito. Uma vez que a exigência de precisão do sentido é 

a exigência de coisas simples e elementares, então a ideia de “proposições 

elementares constituídas de nomes simples” seria uma resposta razoável a essa 

exigência. Essa exigência pela elementariedade da proposição e pela simplicidade 

dos nomes está relacionado com a com uma característica da nossa tese central: se 

falamos da ideia de “completude da análise”, então não faz sentido falar de uma 

divisibilidade infinita de estados de coisas. A ideia de “completude da análise” é 

explicada pela noção de “proposição elementar” e de “nomes simples”. 

Na próxima seção lidaremos com a “parte ontológica” que diz respeito a 

eventos elementares. Essa ideia é importante para a nossa tese, uma vez que se a 

realidade é constituída de eventos elementares, então a divisibilidade de estados de 

coisas não poderia continuar infinitamente. 
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2.2.2 Uma base de proposições que se conectam a eventos elementares 
 

Uma proposição descreve um evento complexo (TLP, 3.144). Isso significa 

que ela tem de ser traduzida em proposições que descrevem eventos menos 

complexos (TLP, 2.0201). Se concebermosesse processo sendo repetido inúmeras 

vezes, teria de ser possível falar, em algum momento – hipoteticamente – de 

proposições que descrevessem eventos elementares, ou seja, eventos que não 

poderiam ser “decompostos” em outros eventos mais elementares. A linguagem 

seria “reduzida” a um “conjunto” proposições que descrevessem eventos 

elementares. Mas o que são eventos elementares? Há um modo razoável de 

caracterizá-los de maneira geral? Seguindo Wittgenstein, acreditamos que um 

evento é elementar se ele não for constituído de outro evento (REF). Isso significa 

que o processo de tradução de proposições em outras que descrevem sub-eventos 

esgotou toda a complexidade ontológica dos eventos. Nos Cadernos, Wittgenstein 

explica: 

 

Toda a proposição que, aparentemente, é acerca de um complexo pode 

ser analisada numa proposição acerca dos seus constituintes e acerca da 

proposição que descreve perfeitamente o complexo, isto é, uma 

proposição que equivale a dizer que o complexo existe. (Cadernos 

1914-1916, 1998, p. 137) 

 

Nesta passagem das Notas sobre Lógica, de 1913, Wittgenstein tenta explicar que 

quando uma proposição descreve um complexo tem de ser possível analisar essa 

proposição em proposições acerca de constituintes deste complexo, de modo que 

seja possível descrever completamente o complexo com todas as suas 

características. Em seguida, Wittgenstein diz que isso equivale a dizer que tal 

complexo existe. Isso significa dizer que, depois da descrição completa de tal 

complexo por meio de proposições que descrevam cada constituinte elementar do 

complexo, um complexo como este está representando em todos os seus detalhes. 

No entanto, não tem sentido falar de uma descrição completa de um complexo por 

meio de proposições que descrevessem partes menos complexas do complexo, e 

dizermos que não há uma base elementar na qual a linguagem se reduz. Na verdade, 
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a base da linguagem teria de ser composta de proposições elementares. As 

proposições não elementares, que descreveriam eventos complexos, poderiam ser 

analisadas por um processo de tradução em proposições que descrevem sub-eventos 

até alcançarmos essa base elementar. O fundamento último da linguagem no 

Tractatus está relacionado com certa concepção “atomista”, que diz que há 

proposições elementares que dizem respeito a eventos elementares que formam essa 

“base atómica” de toda a linguagem (Frascolla, 2007, p. 46-89). Essa redução da 

linguagem deve ser entendida à luz do que falamos
7
, ainda brevemente, a respeito 

do processo de tradução de uma proposição em outras proposições. 

Se falamos de uma redução da linguagem à proposições que descrevem 

eventos elementares, então, como podemos defender de modo razoável a ideia de 

que o estado de coisas descrito pela proposição poderia ser infinitamente 

analisável? Se o Tractatus toma como importante chegar a um final da análise da 

proposição que descreve um estado de coisas, nos parece sem sentido afirmamos 

que tal estado de coisas poderia continuar a dividir-se interminavelmente mesmo 

depois de falarmos de uma proposição finitamente analisável. 

 

2.2.3 O mundo consiste de eventos particulares 
 

O propósito da análise é explicitar todo o sentido da proposição. O modo 

que a análise da proposição faz isso está relacionado com a ideia de traduzir cada 

termo proposicional em definições logicamente mais detalhadas. Há uma questão 

de que essa tradução de “termos proposicionais” em “definições logicamente mais 

detalhadas” teria de presumir a ideia de que quanto mais logicamente detalhadas as 

definições de termos proposicionais mais nos aproximamos de um detalhamento 

final da realidade que havia sido pressuposto: o de que a realidade seja 

determinada, no sentido de que seja constituída de eventos particulares. Se analisar 

uma proposição significa, como iremos propor no terceiro capítulo, explicitar seu 

                                                 
7
 Falamos brevemente do processo de tradução de uma proposição em outras proposições no 

primeiro capítulo para mostrarmos a distinção entre analisar um complexo e dividir uma extensão 

abstraída de qualquer contexto em particular. Contudo, no terceiro capítulo, lidaremos com esse 

processo de tradução do ponto de vista do que seria uma leitura possível da análise lógica 

tractariana. 
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sentido por meio de um detalhamento lógico das situações representadas pela 

proposição, não faria sentido dizer que os eventos da realidade que constituem 

essas situações representadas são indeterminados em qualquer sentido que seja. 

Não nos parece razoável afirmar que é possível tornar  logicamente 

detalhadas proposições que descrevem eventos que teriam uma natureza 

indeterminada. Com isso, podemos dizer que uma condição necessária para a 

análise que tentamos descrever com mais detalhes no próximo capítulo é que a 

realidade seja completamente determinada, o que significa dizer que todos os 

estados de coisas logicamente possíveis são completamente determinados. 

Um estado de coisas que pudesse, a princípio, ser infinitamente analisável 

não parece combinar com a ideia de que sua natureza teria de ser completamente 

determinada. Poderíamos mesmo dizer que: se um estado de coisas é infinitamente 

analisável, então sua natureza é infinitamente complexa. Combinar um estado de 

coisas com natureza infinitamente complexa com a ideia de que um estado de 

coisas tem de consistir de estados de coisas mais elementares determinados não 

parece fazer sentido.  

 

2.2.4. A única e mínima portadora de sentido é a proposição 
 

O mundo é tudo o que ocorre. O mundo é a totalidade dos fatos, não das 

coisas. O mundo é determinado pelos fatos e por isto consistir em todos 

os fatos. (TLP, 1-1.11) 

 

Uma vez que o mundo é constituído unicamente de eventos singulares, 

então o nível mais elementar da realidade é proposicional, no sentido de que não 

são por nomes que tais eventos são descritos, mas por proposições. Já que objetos 

não ocorrem no mundo, mas eventos (TLP, 1), são as proposições que descrevem 

tais eventos que possuem sentido. Os nomes que “denotam” os objetos tractarianos 

não possuem sentido. O que isso significa? Nomes não descrevem eventos. Uma 

vez que para algo ter sentido seria necessário que descrevesse um evento, então, 

nomes não tem sentido. Wittgenstein nos diz que:  
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É possível descrever situações, impossível, no entanto nomeá-las. (Os 

nomes são como pontos, as proposições, flechas; possuem sentido.) 

(TLP, 3.144). 

 

A comparação de Wittgenstein de nomes com pontos e proposições com flechas 

poderá nos ajudar um pouco. O conceito de ponto não nos permite conceber, de 

alguma forma, que um ponto não seja algo fixo, de certo modo imóvel; enquanto a 

noção de flecha nos permite conceber que a proposição aponta para algo de um 

modo projetado. A flecha se projeta em direção a alguma coisa, aponta para alguma 

coisa, e isso combina com algumas aspectos levantados por Wittgenstein da noção 

de “sentido de uma proposição”. Nomes não caem bem nesta categoria, pois o 

filósofo explica que um “nome nomeia um objeto”, e não uma situação, desde que a 

função de proposições é “dizer como uma coisa é, e não o que é” (TLP, 3.23). O 

que tem sentido é a proposição, pois ela descreve uma situação, expõe como 

algumas coisas estão, enquanto nomes meramente apontam para um objeto.  

 

A descrição feita por proposições no nível das proposições não analisadas 

não pode ser considerada como aquilo que no Tractatus chama-se de Afiguração. 

No Tractatus, Wittgenstein declara com clareza que de fato nós fazemos figurações 

de situações (TLP, 2.1). Acreditamos que a melhor maneira de entender essa 

sentença tractariana seja aceitar que não seja possível realizar a análise lógica da 

proposição sem pressupor que já tenhamos proposições que produzam uma espécie 

de “protótipo de afiguração”. Um protótipo de afiguração são proposições que 

podem ser decompostas em outras proposições através de definições dos termos 

constituíntes que falam das partes de seus complexos. Deste modo, enquanto não 

chegássemos ao nível elementar, ainda restaria uma “indeterminação” nessa 

proposição que ainda não foi completamente “eliminada”. 

 

Que um elemento proposicional designa um complexo, isto pode ser 

visto graças a uma indeterminabilidade na proposição na qual êle 

aparece. Sabemos por esta proposição que nem tudo está determinado. 

(A designação da universalidade já contém, com efeito, uma 

protofiguração.) A reunião dos símbolos de um complexo em um 

símbolo simples pode ser expressa por uma definição. (TLP 3.24). 
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Como consta neste aforisma, ainda no nível destes protótipos de afigurações que 

falam de complexos, não se estabeleceu um absoluto isomorfismo com a Realidade. 

Esses prototipos não são bem sucedidos em afigurar, porque podem ser ambíguos, 

i.e., com um sentido não completamente explicitado. A ausência de sentido 

absolutamente determinado não significa a ausência total de sentido. Que um 

elemento proposicional constituínte de uma proposição não tenha sido 

completamente definido é visto graças a sua indeterminabilidade na proposição e, 

uma proposição que é constituída apenas de termos deste tipo é chamada 

protofiguração e não afiguração, uma vez que não há o absoluto isomorfismo, i.e., 

uma correspondência lógica perfeita entre a proposição e o evento representado. 

 

2.3 Alguns elementos da ontologia tractariana 

 

Nesta seção, discutimos noções ontológicas centrais do Tractatus, de 

Wittgenstein, necessárias para a compreensão do que se passa no processo de 

análise semântica de proposições. Noções como a de “estado de coisas” estão, de 

fato, intrinsecamente relacionadas às noções semânticas. Como discutimos, quando 

Wittgenstein no Tractatus fala de uma noção de “sentido de uma proposição” está 

se falando de situações possíveis que poderiam torná-la verdadeira ou que poderiam 

torná-la falsa, essas situações possíveis remetem a noções ontológicas particulares 

da obra de Wittgenstein, tais como a noção de “estado de coisas” e a noção de 

“espaço lógico”. Quando essa proposição é atualmente verdadeira, dizemos que o 

estado de coisas possível do qual essa proposição fala se tornou um fato no mundo. 

Já podemos notar, aqui, dois elementos além dos fatos e dos estados de 

coisas: o espaço lógico e o mundo. Assim como Frascolla,  também acreditamos 

que uma definição apropriada para a noção de “espaço lógico” seja apresentada 

pela noção de “totalidade de estados de coisas” e a noção de “mundo” é definida 

pela noção de “totalidade de fatos” (Frascolla, 2007, p. 62). Para explicar essas 

noções, começamos pela noção peculiar de estados de coisas, que explica tanto a 

noção de “fatos” quanto a de “espaço lógico”. Um fato é um estado de coisas que 

tem a propriedade de ser atual e, portanto, é um membro da mobília do mundo. O 
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Espaço lógico consiste na totalidade de estado de coisas. Estados de coisas atuais, 

i.e., fatos, explicam também a noção de “mundo”: “mundo é a totalidade de fatos e 

não de coisas”.  

 

2.3.1 Fatos e Estados de coisas 
 

Os aforismas iniciais do Tractatus começam com uma tese sobre os 

elementos que constituem o mundo. Já nos primeiros aforismas se enuncia uma tese 

metafísica sobre esses elementos do mundo, afirmando que “o mundo é tudo o que 

é o caso”, que “o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas” e que “o mundo é 

determinado por fatos e por isso consistir em todos os fatos” (TLP, 1-1.11). Fatos 

(Tatsache) são eventos espaço-temporais e o mundo é a totalidade desses eventos. 

Um fato é uma ocorrência atual da qual uma proposição fala, quando 

verdadeira. Ou seja, um fato não é um fato meramente possível, é uma ocorrência 

com a propriedade de se instanciar atualmente no mundo. Por isso, Wittgenstein diz 

que em um espaço de possibilidades lógicas (logischen Raume) os fatos são o 

mundo (Welt): “Os fatos, no espaço lógico, são o mundo” (TLP, 1.13). Fatos são o 

que se tem chamado, até agora, de modo ordinário, eventos ou ocorrências que se 

instanciam no mundo atual. Eventos de natureza espaço-temporal são eventos 

atuais, são o existir dos estados de coisas (TLP, 2). Aqui apareceu outro termo 

técnico importante no Tractatus, que é a noção de “estados de coisas”. Estados de 

coisas são fatos meramente possíveis, ou seja, que não se instanciaram no mundo; 

são aquilo que até agora se chamou de possibilidade de uma situação ou de situação 

possível; é aquilo que a proposição descreve como sendo seu sentido. Um estado de 

coisas no espaço lógico é aquilo que a proposição projeta como sendo seu sentido 

no espaço lógico. 

Sob a acepção de que estados de coisas não são fatos e, no entanto, podem 

se tornar fatos, explica-se tanto a noção de “sentido” quanto a noção de “verdade 

de uma proposição”. O sentido de uma proposição é explicado por um estado de 

coisas, enquanto a verdade de uma proposição é explicada pelo fato de que o estado 

de coisas possível do qual a proposição fala se instancia no mundo atual. 
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Um estado de coisas, segundo o Tractatus, é uma ligação de objetos (eine 

Verbindung von Gegenständen) (TLP, 2.01). Isso significa que a estrutura formada 

por objetos ligados uns aos outros forma um estado de coisas. Quando essa 

estrutura é atual, o estado de coisas é um fato.  

 

2.3.2 Objetos simples e nomes genuínos 
 

Há uma distinção clara feita no Tractatus entre dois níveis: o nível 

proposicional composto de proposições que descrevem entidades complexas 

possíveis, os estados de coisas e, o nível de nomes que nada descrevem. A contra-

parte ontológica deste nível de nomes diz respeito a um nível mais básico e mais 

simples na ontologia tractariana, que é o dos objetos simples, que são aqueles 

constituintes dos estados de coisas. Tais objetos possuem uma natureza diferente da 

de estados de coisas e fatos. Enquanto estados de coisas são entidades complexas 

possíveis e fatos entidades complexas atuais, um objeto simples não é complexo em 

nenhum desses sentidos. Com efeito, Wittgenstein atribui características peculiares 

a esses objetos. Tais objetos são simples (TLP, 2.02) e contêm em sua natureza 

essencial possibilidades de conexão com outros objetos (TLP, 2.012). Só podem ser 

concebidos em conexão uns com os outros (TLP, 2.011), i.e., possuem uma 

natureza essencial combinatória.  

 

Se conheço o objeto, também conheço todas as possibilidades de seu 

aparecer em estados de coisas. (Cada uma dessas possibilidades deve 

estar na natureza do objeto.) Não é possível posteriormente encontrar 

nova possibilidade. (TLP, 2.0123). 

 

Nesse trecho, Wittgenstein diz algumas coisas que podem elucidar o que já 

explicamos sobre a natureza dos objetos tractarianos. Caso se tenha um 

conhecimento pleno de algum objeto simples, então se terá conhecimento de todas 

as possibilidades de combinação desse com outros objetos, no sentido de que se 

conhecerá cada possibilidade de aparecimento desse objeto simples em particular 

em algum estado de coisas possível. Todas as possibilidades de aparecimento deste 

objeto simples em algum estado de coisas já devem estar inscritas na sua natureza  
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Se as coisas podem aparecer em estados de coisas, então isto já. deve 

estar nelas. (TLP, 2.0121b) 

 

Não faz sentido, como diz Wittgenstein nesse trecho, falar de se encontrar 

uma nova possibilidade de comparecimento deste objeto simples em algum estado 

de coisas que já não esteja dada na própria natureza desse objeto. Por isso, 

Wittgenstein diz que todas as possibilidades de combinação de um objeto simples 

constituem, tomadas em conjunto, a forma essencial do objeto (TLP, 2.0141).  

Enquanto essas possibilidades combinatórias de um objeto são vistas como 

possibilidades ontológicas, os nomes que dizem respeito a cada objeto contêm 

possibilidades sintáticas de combinação com outros nomes que possuem o mesmo 

tipo de possibilidades de combinação. Esses nomes são genuinamente tractarianos, 

sob a condição de que não é possível usar uma descrição complexa para referir-se a 

um objeto, uma vez que objetos são simples e descrições complexas só podem falar 

de complexos. Ora, tais nomes denotam, não descrevem (TLP, 3.142, 3.144); 

proposições descrevem, pois a única matéria possível para uma descrição legítima 

são entidades do tipo complexo (TLP, 3.24). 

Dada a natureza combinatória sintática dos nomes, que se assemelha à dos 

objetos, quando se fala de alguma propriedade interna em particularde um objeto o 

seu nome reflete, do mesmo modo, essa propriedade interna. Wittgenstein diz que 

objetos formam a substância fixa e inalterável da realidade (TLP, 2.021, 2.024, 

2.026, 2.0271). Por essa razão não podemos conceber os nomes de tais entidades 

como nomes de complexos contingentes. Assim, podemos concluir com certa 

razoabilidade que os nomes também são simples, fixos e inalteráveis. 

Uma vez que conhecer a forma fixa e inalterável do mundo é conhecer a 

forma essencial do mundo (TLP, 2.0123), conhecer as características não essenciais 

é saber quais são as atuais conexões entre os objetos que pertencem ao reino da 

contingência, i.e., ao mundo contingente. Ora, se na forma essencial de um objeto 

se encontra todas as suas possibilidades combinatórias com outros objetos, caso 

estejam dados todos os objetos estão dadas também todas as possibilidades de 
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estados de coisas. A totalidade de objetos dados implica numa ideia importante do 

Tractatus, “a totalidade de ligações possíveis de objetos simples”. O conceito a que 

nos referimos diz respeito ao conceito de espaço lógico.  
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Capítulo 3 – O processo de análise no Tractatus 

 

Neste capítulo tentaremos discutir em mais detalhes como seria, em 

hipótese, o processo de análise tractariana da proposição. Antes de lidarmos 

diretamente com o processo de análise, achamos razoável dissertar brevemente 

sobre algumas algumas razões de termos escolhido um modo particular de entender 

a análise tractariana que iremos apresentar. Tentaremos desenvolver uma leitura da 

análise tractariana que tenha como pressuposto entender a natureza dos simples 

tractarianos como coordenadas-nomes. Essa leitura foi discutida por Velloso (2015) 

e por André (2012) e é semelhante a de Hyder (2002). O propósito da apresentação 

do desenvolvimento da análise neste capítulo é o de demonstrar que o processo de 

análise se trata de um processo finito e que, portanto, não faz sentido afirmar que a 

contra-parte ontológica da análise continuaria a poder se dividir infinitamente. Ou 

seja, se defendermos a tese tractariana de que a análise da proposição que descreve 

o estado de coisas teria de ter um fim, então, nesse contexto, não faria sentido 

pressupor que o processo de divisão de um “corpo”, ou evento qualquer, fosse 

infinito. Tal formulação exprime a tese central desta dissertação.  

 

3.0. A análise: uma observação importante 

 

Nós discutimos brevemente tanto no capítulo 1 quanto no 2 que um modo 

razoável de entender a análise tractariana da proposição seria como um método que 

envolva a eliminação da generalidade gramatical dos termos proposicionais, por 

meio de um processo de tradução destas proposições em proposições que 

elucidam/explicitam melhor a multiplicidade lógica do estado de coisas descrito. Se 

a nossa hipótese for correta, i.e., se não fizer sentido afirmar a completude da 

análise da proposição e ainda assim falar de uma divisão posterior do estado de 

coisas representado pela proposição analisada, então parece fazer sentido 

defendermos uma leitura da análise tractariana que possa caminhar nessa direção. 

Balcão 01
Caixa de texto
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Ou seja, podemos dizer que a leitura da qual partiremos assume que o melhor 

modo de entender a análise tractariana é como um método de eliminação da 

generalidade gramatical dos termos proposicionais contidos nas proposições não-

analisadas até chegarmos em um nível absolutamente elementar e indivisível.  

Essa interpretação que proporemos já foi discutida e apresentada por 

Velloso (2015 p, 229-269) e André (2012 p, 75-100) e, uma leitura semelhante 

(mas, não idêntica) foi defendida por Hyder (2002 p, 91-112) e Griffin (1998 p, 73-

101). 

 

3.1. A “grande análise” 

 

Temos falado até agora de vários temas que nos levam a uma conclusão 

que consideramos ser consistente com o Tractatus de Wittgenstein. Quando 

começamos a analisar uma proposição admitimos que ela já tenha condições de 

verdade no plural que sirvam como condição de possibilidade para analisá-la (TLP, 

2.1). Uma proposição não analisada irá gerar [por meio do processo de tradução em 

proposições que definem melhor seu sentido] uma série de proposições que terão, 

ao fim da análise, apenas uma única condição de verdade no singular. Nesta seção 

caminharemos nessa direção: de proposições não analisadas com gramática 

superficial sujeito-predicado e com várias condições de verdade para proposições 

com sua gramática profunda logicamente explicitada e com uma única e absoluta 

singular condição de verdade.  

 

3.1.1 As Etapas da Análise 

Como já vimos no segundo capítulo proposições não analisadas são 

proposições com algum sentido, um sentido ambíguo. Elas, contudo, ainda estão 

carentes de uma explicitação mais completa do sentido justamente por meio de um 

processo de análise lógica. Como discutimos no capítulo 1, isso se deve ao fato de 

que proposições elementares são proposições diferentes de proposições não 
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analisadas. Enquanto as proposições não analisadas tem várias condições de 

verdade, sendo portanto ambíguas no sentido de poderem ter mais de um sentido 

em termos de condição de verdade, as proposições elementares são proposições 

analisadas e, portanto, possuem apenas uma única e explícita condição de verdade. 

Assim, enquanto proposições não-analisadas possuem um sentido ambíguo, 

proposições elementares são proposição analisadas e seu sentido foi completamente 

explicitado, de modo que tenha apenas nomes simples em sua estrutura constituinte 

(TLP, 4.22). Tentaremos demonstrar como essas distinções aparecem ao longo do 

processo de análise lógica da proposição do Tractatus.  

Poderíamos listar exemplos de proposições não-analisadas com certa 

facilidade, mas encaramos várias dificuldades e impossibilidades ao tentar listar 

exemplos de proposições completamente analisadas. Por isso, tentamos demonstrar 

passos necessários a serem percorridos para chegarmos a uma proposição 

completamente elementar. Etapas necessárias para chegarmos à proposição 

elementar começam em: 

(i) pressupor uma proposição não-elementar, não-analisada com sentido 

ambíguo, ou seja, com múltiplas e possivelmente excludentes condições de verdade 

e  

(ii) explicitar o sentido proposicional dessa proposição não elementar: 

eliminando a generalidade gramatical, através de definições  

Essas são etapas que devemos tomar ao analisar uma proposição e que 

discutiremos a frente. 

 

3.1.1.1.O início da análise 

Como neste capítulo estamos tentando desenvolver como seria o processo 

de análise com uma proposta de leitura do início da análise até seu final, então nesta 

seção iremos tratar do início da análise. O ponto de partida da análise começa com 

uma noção que fala de uma condição de possibilidade para a análise. Da mesma 
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forma que tratamos dos requisitos necessários e da noção de “sentido” para a 

análise no segundo capítulo, vemos aqui um destes requisitos aparecerem, pois para 

começarmos a análise de uma proposição em função de suas condições de verdade, 

nós temos de começar a analisar uma proposição com alguma condição de verdade. 

Suponhamos agora a proposição “Maria está na feira”. Essa proposição 

seria um exemplo de proposição ordinária singular. Tal proposição fala de uma 

situação específica, mas não traz em sua natureza de modo explícito todo o 

conteúdo proposicional que espelha cada detalhe do estado de coisas descrito. O 

que significa dizer que o conteúdo proposicional de uma sentença como “Maria está 

na feira” não está completamente explícito? Nós já discutimos no segundo capítulo 

que o sentido da proposição expressa pela sentença “Maria está na feira” depende 

até mesmo, tanto das exatas coordenadas espaço-temporais da Maria e de todo o 

evento feira, quanto também de uma disjunção de conjunções de casos possíveis. 

Mas, isso não está explícito na sentença “Maria está na feira”.  

Queremos dizer que uma proposição com gramática superficial projeta 

várias situações e não explicita a natureza determinada destas situações, como se 

houvesse uma espécie de ambiguidade na própria realidade. Gostaríamos de sugerir 

que para Wittgenstein, no Tractatus, essa ambiguidade se encontra na natureza 

superficial da linguagem que não descreve de modo logicamente perfeito a 

realidade, uma vez que a realidade é constituída de fatos elementares (TLP, 1-1.1) e 

que, portanto, não faz sentido falar de uma ambiguidade que se encontra na própria 

realidade.   

 

3.1.1.1.1.Gramática Superficial 

Uma proposição com estrutura gramatical superficial do tipo 

sujeito/predicado é uma estrutura proposicional que não reflete perfeitamente a 

estrutura dos estados de coisas que poderiam estar sendo representados pela 

proposição. A estrutura da realidade, dos estados de coisas possíveis representados 

por essa proposição, é mais complexa do que aparentemente se passa na estrutura 
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sintática gramatical das proposições não analisadas. A análise meramente 

gramatical das proposições não-analisadas mostrará que o nível de complexidade 

do conteúdo proposicional dessas sentenças seria apenas o de que um sujeito e de 

um predicado (ou relação) sendo atribuído a ele. 

As proposições não-analisadas do tipo sujeito/predicado possuem 

gramática superficial que está de certa forma em descompasso com a estrutura 

profunda dos estados de coisas que poderiam ser descritos por essa proposição. A 

proposição com uma estrutura gramatical superficial do tipo “Maria está na feira” 

assere que a estrutura da realidade é tal como é indicada pela sua estrutura 

gramatical. Queremos dizer que faz sentido afirmar que a estrutura da realidade é  

mais profunda que a mera estrutura gramatical sujeito/predicado e que também há 

um abismo entre a estrutura profunda da realidade e a estrutura gramatical 

superficial. 

Só poderia fazer sentido falar de uma tese tractariana como a tese de um 

absoluto isomorfismo entre linguagem e realidade, se houvesse um processo de 

análise que traduzisse as proposições não-analisadas, que possuem uma gramática 

do tipo sujeito/predicado em proposições que elucidassem com mais riqueza lógica 

as características dos estados de coisas que são representados pela proposição não-

analisada, como já foi mencionado no segundo capítulo. 

 

3.1.1.1.2. Termos singulares e termos gerais. 

Nesta seção trataremos de discutir brevemente a ocorrência de termos 

singulares e termos gerais nas proposições da linguagem ordinária ainda não 

analisada. É natural que proposições não-analisadas tenham termos não-analisados 

que chamamos “termos gerais”. Esses termos são usados para descrever uma 

coleção de eventos de um modo “abreviado”. Por exemplo, o termo “mesa” em 

uma proposição como “a mesa está no canto” pretende descrever uma mesa 

absolutamente singular, mas a natureza sintática deste termo é ambígua e se refere a 

tudo o que chamamos mesa. Termos que geralmente consideramos singulares são 
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termos gerais que dão a aparência de termos singulares como se necessariamente 

tivessem a falar de uma única e singular coisa. Os termos da proposição “Maria está 

na feira” são termos que aparentemente são singulares e, contudo, não são 

singulares, são termos gerais, pois referem a uma série de coisas que podem ser 

profundamente diferentes. Os termos “Maria” e “feira” falam de situações 

complexas que deveriam ser reveladas pela análise. Por exemplo, o termo “feira” 

fala de uma coleção de eventos com várias características e neste termo por si só 

nada está dito do que seja uma feira, de qual seja a natureza de tal evento. Existem 

várias feiras, em vários espaços e tempos diferentes e neste termo nada disso está 

especificado ou explicitado. Do mesmo modo o termo “Maria” pode estar se 

referindo a várias pessoas e cada uma destas pessoas com características diferentes, 

com coordenadas espaço-temporais diferentes. Mesmo que especifiquemos qual 

Maria estamos falando e em qual tempo, ainda faz sentido dizer que a própria 

Maria é um processo temporal estendido no espaço. 

Aparentemente na proposição “Maria está na feira” o termo “Maria” e o 

termo “feira” estão falando de algo determinado e singular. Os termos podem estar 

projetando situações determinadas no espaço lógico, contudo toda a natureza 

ontológica destas situações não está sendo mostrada pela proposição. Não é o caso 

de um termo, por aparentemente falar de situações singulares, esteja denotando 

cada aspecto particular de situações singulares, uma vez que toda a natureza 

complexa da situação apontada por estes termos não é explicitada em todos os seus 

detalhes na estrutura gramatical superficial destes termos. 

Veremos mais adiante como estes termos exprimem uma generalidade 

gramatical que não se conecta diretamente a realidade, através de uma relação 

ponto-a-ponto, já que a realidade em si mesma é singularmente determinada.  

 

3.1.1.2. A etapa intermediária 

O método de explicitação do sentido é o método que se baseia em duas 

idéias reguladoras que mencionamos algumas vezes nesta dissertação, tanto no 
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segundo, quanto no primeiro capítulo. São elas: a idéia reguladora de “definição de 

termos” e a idéia reguladora de “tradução de proposições”. Griffin foi um intérprete 

do Tractatus que explorou um pouco essas ideias reguladoras de “definição de 

termos” e “de tradução de proposição em outras proposições”. Segundo o autor do 

“Atomismo Lógico de Wittgenstein”, o filósofo austríaco fez uma sugestão de 

como entender a análise tractariana na sua obra tardia, as Investigações Filosóficas. 

A passagem das Investigações utilizadas por Griffin é essa: 

Se eu disser: “A minha vassoura está ali no canto”, será isto de facto 

uma asserção acerca do cabo e da escova da vassoura? Em todo o caso, 

seria possível substituí-la por uma asserção que especifique a posição do 

cabo e a posição da escova. E esta asserção é de facto uma forma mais 

analisada da primeira. Mas, porque digo “mais analisada”? – Se, de 

facto, a vassoura se encontra ali, isso então significa que o cabo e a 

escova têm que ali estar numa determinada posição um em relação ao 

outro; isto, que estava como que escondido no sentido da primeira 

proposição, torna-se verbalmente manifesto na proposição analisada. 

(Investigações Filosóficas, parágrafo 60, 1994). 

 

Para Griffin, e neste ponto concordamos com ele, essa passagem pode nos 

ajudar a entender como a análise no Tractatus deveria ser feita. Por isso Griffin diz 

o seguinte sobre a passagem citada acima: 

Penso que temos um exemplo de exegese, dado pelo próprio 

Wittgenstein, sobre o modo como a análise deve ser entendida no 

Tractatus. (GRIFFIN, 1998, p. 82) 

Griffin usa esta passagem como um exemplo de “auto-exegese”sobre o processo de 

análise defendido por Wittgenstein no Tractatus. Achamos razoável ressaltar que 

essa passagem nas Investigações nos fornece maneiras de entender o que temos 

falado até aqui sobre a “definição de termos” e a “tradução de proposições”, que 

são ideias reguladoras necessárias para falar do método de explicitação do sentido 

de uma proposição. Neste sentido, acreditamos ser razoável conceber que analisar 

uma proposição significa (ou é bem próximo à isso) explicitar suas condições de 

verdade, seu sentido. Explicitar o sentido de uma proposição significa definir os 

termos gerais presentes nas proposições ordinárias em termos que definem melhor 

seu sentido, como podemos notar no aforisma abaixo: 

Cada signo definido designa por sobre os signos pelos quais é definido, 

e as definições mostram o caminho. Dois signos, um signo primitivo e 
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outro definido por signos primitivos, não podem designar pela mesma 

maneira. Nomes não podem ser decompostos por definições. (Nenhum 

signo isolado e autônomo possui denotação.) (TLP, 3.261) 

Explicitar o sentido de uma proposição na medida em que isso significa definir 

melhor os termos gerais (signos definidos e não primitivos) em função de termos 

menos gerais é o mesmo que traduzir proposições em outras proposições com 

termos com uma definição com mais determinação lógica até chegarmos à signos 

primitivos
8
. 

Na passagem das Investigações parece ser esse o caso. Wittgenstein 

propõe uma tradução da proposição “a vassoura está ali no canto” em proposições 

que descrevam a posição das partes que constituem a vassoura. Uma proposição 

que descreva a posição do cabo da vassoura e uma proposição que descreva a 

posição da escova da vassoura. Proposições que descrevessem a posição do cabo e 

a posição da escova teriam de especificar tais posições de modo que as 

características do sentido da primeira proposição “a vassoura está no canto” se 

tornem mais explicitas. 

Wittgenstein de fato diz nesse parágrafo das Investigações que se a 

proposição “a vassoura está no canto” for traduzida em proposições que descrevam 

a posição do cabo e a posição da escova, de fato, essas proposições serão 

proposições mais analisadas. O que queremos dizer quando falamos que de fato 

essa proposição estará mais analisada é que, se a vassoura está no canto, então tem 

de ser verdade que o cabo está no canto, a escova está no canto, o cabo está 

conectado a vassoura, etc. Neste sentido, podemos ver que há realmente uma ideia 

de explicitação do sentido que explica bem o que significa analisar uma proposição. 

A ideia de explicitação do sentido por meio da tradução de proposições em 

outras proposições se conecta com a questão de que só se pode traduzir o termo 

“vassoura” em outros termos que o definam melhor naquele contexto proposicional. 

Por exemplo, traduzimos a proposição “a vassoura está no canto” em uma 

proposição que assere que o cabo e a escova estão no canto. Só podemos dizer que 

                                                 
8
Sobre partimos de signos definíveis e analisarmos por meio de uma “cadeia” de definições até 

chegarmos nos indefiníveis (signos primitivos) ver Griffin (1998 p, 76-96) 
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o cabo e a escova estão no canto no contexto proposicional, pois não seria possível 

afirmar isso se tomássemos os termos isoladamente. Não faria sentido tentar 

traduzir/definir o termo “vassoura” por si só sem qualquer contexto proposicional. 

Esse conceito de “contexto proposicional” nos lembra do princípio do 

contexto. Veremos com mais detalhes que só podemos falar de traduzir um termo 

em outros termos que o definam melhor dentro do contexto de uma proposição. A 

análise ocorre por meio do método da explicitação do sentido, pressupondo os 

termos num contexto proposicional e os definindo, ou seja, especificando melhor 

suas características dentro daquele contexto proposicional. Na próxima seção 

discutiremos isso com mais detalhes.  

 

3.1.1.2.1. Princípio do contexto tradicional e definições 

À ideia de que uma expressão (Ausdruck) só tem seu sentido em um 

contexto proposicional nós chamamos “princípio do contexto”. Será bom 

ressaltarmos que esse princípio aparece pelo menos de dois modos no Tractatus. O 

modo que nos interessa mais agora será aquele segundo o qual só se pode definir 

um termo em função de outros termos com maior explicitação lógica se o termo 

estiver em um contexto proposicional que reflita uma certa situação no espaço 

lógico (TLP, 2.202). No entanto, o princípio do contexto aparece também sob uma 

outra forma. Segundo essa formulação alternativa (GRIFFIN, p. 80, 1998), os 

nomes genuínos só aparecem em conexão uns com os outros na proposição 

elementar. Até chegarmos ao final da análise tudo que teremos serão termos que 

aparecem nas proposições com certa generalidade gramatical. Essa generalidade 

gramatical, por sua vez, precisa ser extirpada de tal forma que, quando chegarmos à 

proposição elementar, teremos sim os nomes genuínos tractarianos. A principal 

característica dos nomes genuínos é que eles não são definidos em função de 

outros, como podemos notar no aforisma abaixo: 

O nome não é para ser desmembrado ademais por uma definição: é um 

signo primitivo. (TLP, 3.26) 
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Nesta citação podemos ver que não faz sentido no nível elementar da 

proposição pedir pela definição posterior de nomes genuínos. Esses nomes 

genuínos teriam seu objeto denotado no contexto proposicional elementar ao qual 

pertencem. Mesmo os nomes genuínos só desempenham seu papel em um contexto 

proposicional, embora seja um contexto proposicional elementar. 

Voltemos agora a nos concentrar no ponto de principal interesse desta 

seção: como termos/expressões precisam estar num contexto proposicional para 

poderem ser definidos em função de outros termos/expressões que 

explicitam/explicam melhor seu sentido. Como já mencionamos, do mesmo modo 

que Griffin (p, 82-83.1998), que considerava o parágrafo 60 das Investigações 

Filosóficas como uma excelente apresentação exegética da análise tractariana, nós 

tentamos mostrar na seção anterior que a ideia de explicitar o sentido de uma 

proposição pode ser explicada de modo claro por aquele parágrafo. Contudo, a 

noção de “explicitação” neste contexto precisa da noção de “definição”. Essa noção 

é pressuposta no processo de análise enquanto explicitação do sentido. Nós temos a 

proposição “a vassoura está no canto” e temos o termo “vassoura” que só 

desempenha seu papel no contexto proposicional desta proposição e, definimos o 

termo “vassoura” segundo aquilo que lhe é mais essencial: “há um cabo, há uma 

escova, ambos estão ligados de tal modo e ambos estão em uma posição espacial x, 

y, etc.”. O termo “vassoura” só desempenha o seu papel no contexto proposicional, 

no sentido de que o resto da proposição faz parte do modo de ser da vassoura da 

maneira que está descrita na proposição. Ou seja, não é uma vassoura isolada de 

qualquer característica, é uma vassoura em um determinado contexto ontológico 

qualquer. A ideia reguladora de “definição” está relacionada com a de “princípio do 

contexto”, porque só podemos definir termos como o termo “vassoura” 

considerando que a proposição tenta descrever o modo de ser do evento vassoura. 

Segundo o uso feito por Wittgenstein do princípio do contexto, não seria possível 

dar a definição de um termo qualquer, caso não soubéssemos exatamente em que 

contextos proposicionais ele poderia aparecer. 

A ambiguidade de uma proposição não analisada pode gerar diferentes 

possibilidades de situações que a tornariam verdadeira e de situações que a 
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tornariam falsa. Isso ocorre de modo que uma proposição poderia ser traduzida em 

uma disjunção de proposições. Por exemplo, quando dizemos “chove” e não 

especificamos seu sentido do modo mais lógico possível, é possível traduzir essa 

proposição em um número “indeterminado” de disjunções de posições espaciais e 

temporais onde ocorre o evento chuva. Veremos isso com mais detalhes na próxima 

seção. 

 

3.1.1.2.2. A Disjunção de conjunções. 

Durante o processo de explicitação do sentido, não estamos preocupados 

em dizer se a proposição é realmente verdadeira ou se é realmente falsa. Estamos 

preocupados apenas em descrever o sentido da proposição, de modo que 

descrevemos todas as situações que poderiam tornar essa proposição verdadeira e 

que poderiam tornar essa proposição falsa. Tentaremos usar o exemplo de duas 

proposições que já foram mencionadas. O primeiro é o exemplo da proposição “a 

vassoura está no canto”, usado por Wittgenstein nas Investigações para dizer o que 

ele imaginava que poderia ser a análise tractariana. O outro exemplo de proposição 

que nos ajudará a elucidar essa ideia, de disjunção de proposições que ocorreria 

durante o processo de análise, é o exemplo da proposição “chove!”
9
. 

Consideremos primeiramente o exemplo da vassoura. Quando dizemos “a 

vassoura está no canto” e tentamos analisar o sentido desta proposição temos de 

apresentar uma disjunção de casos com um número “indeterminado” de conjunções 

que descrevem todas as possíveis situações. A proposição “a vassoura está no 

canto”, tal como se encontra sem um contexto específico, pode descrever um 

número grande de casos de ocorrência de uma vassoura em um determinado 

contexto ontológico qualquer ao qual nos referimos. Esses contextos poderiam ser 

algo como estar numa certa posição no canto de uma parede ou em outra posição 

qualquer, desde de que esteja no canto da parede. Ou seja, essa proposição escrita 

                                                 
9
 No português pode parecer estranho chamarmos uma palavra só de proposição. Contudo, o ponto 

de exclamação ali serve para ressaltar a ideia de que está se afirmando a ocorrência de chuva. Em 

inglês essa dificuldade não é tão agravante, pois se diz “it‟s rain”. Temos o sujeito “it” dizendo que 

está a chover.  
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nessa sua forma gramatical sujeito/predicado não nos diz exatamente todas as 

possibilidades lógicas de situações que poderiam torná-la verdadeira e torná-la 

falsa. Isso diz respeito àquela ambiguidade gramatical da qual havíamos falado. 

Essa proposição ao ser traduzida exprimiria seu sentido em uma disjunção de 

conjunções de proposições que descreveriam as situações possíveis que poderiam 

torná-la verdadeira e que poderiam torná-la falsa. Mesmo no caso da proposição 

“chove!” nós poderíamos traduzi-la em proposições que exprimiriam a 

possibilidade de ocorrências de chuva que poderiam torná-la verdadeira e que 

poderiam torná-la falsa. Esse processo de tradução, por meio de uma disjunção de 

casos de conjunções, teria de chegar a um fim dado uma das teses centrais do 

Tractatus que é a completude e plenitude da análise. Dissertaremos brevemente 

sobre o fim da análise na próxima seção.  

 

3.1.1.3. O fim da análise 

O fim da análise é proposicional. Isso significa que o fundamento 

elementar mínimo da linguagem que descreve a realidade é a proposição. Essa 

proposição é elementar, pois não é constituída de outros elementos da mesma 

natureza que a sua, ou seja, expressões com sentido. Na verdade, essa proposição é 

constituída apenas de nomes, como elos em uma cadeia, da mesma forma que os 

objetos ligam-se uns aos outros nos estados de coisas elementares, como 

Wittgenstein diz no Tractatus 

No estado de coisas os objetos se ligam uns aos outros como elos de 

uma cadeia. (TLP, 2.03) 

Uma proposição deste tipo não poderia ser mais analisada, uma vez que 

seus constituintes não possuem nenhum tipo de generalidade gramatical que 

permitisse esse tipo de análise. Tais constituintes, os nomes genuínos, são simples 

no sentido lógico. São simples porque não possuem partes, de modo que não 

descrevem do mesmo modo que os nomes gerais descrevem, implicitamente através 

de definições. Esses nomes apenas apontam para sua contraparte ontológica na 

realidade, os objetos simples. Mas, que tipo de natureza tem esses nomes 
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tractarianos? Segundo Hyder, os nomes tractarianos são nomes de coordenadas que 

juntas indicam uma localidade em uma multiplicidade qualquer.  

(...) os tipos de nomes servem como coordenadas da multiplicidade em 

questão (...)(Hyder, 2002, p. 112). 

Essa leitura dos nomes tractarianos, na qual eles seriam como que nomes 

para coordenadas, se encaixa bem com a exigências impostas pelo Tractatus de que 

os nomes simples, assim como suas contrapartes ontológicas – os objetos simples, 

sejam atemporais, indestrutíveis e permaneçam os mesmos, mesmo em uma 

configuração diferente dos atuais estados de coisas (TLP, 2.02, 2.026, 2.027). No 

nível elementar da linguagem, teríamos proposições constituídas unicamente de 

nomes que, por meio de suas possibilidades combinatórias, determinariam uma 

multiplicidade de possibilidades espaciais e temporais. Para Hyder essa noção de 

multiplicidade espacial e temporal desempenha um papel importante na 

compreensão da noção de “espaço lógico”. Se o espaço lógico é a totalidade de 

estados de coisas elementares, então o espaço lógico é a totalidade de 

multiplicidades possíveis, como a espacial, a temporal, entre outras. Essas 

multiplicidades
10

 são explicadas pela combinação de coordenadas, inclusive as de 

espaço e tempo
11

. As proposições elementares são o final da análise e são 

constituídas unicamente destes nomes (TLP, 4.23), aqui entendidos como 

coordenadas. Elas possuem uma forma lógica, pois contém todas as possibilidades 

de combinação que lhes são próprias (TLP, 2.014-2.0141) e é por isso que são 

capazes de representar o estado de coisas que lhes seja isomórfico (TLP, 2.18-2.2).  

Ademais, se entendermos o fim da análise como proposições elementares 

constituídas unicamente de coordenadas, então temos de entender isso juntamente 

com alguns pressupostos ontológicos já presentes no Tractatus e que já discutimos 

brevemente no segundo capítulo. O final da análise da linguagem, segundo o 

                                                 
10

 No caso do Hyder há vários tipos de multiplicidade além das espaciais e temporais, as quais dizem 

respeito a multiplicidades que falam da nossa experiência empírica (os sentidos humanos) (Hyder, 

2002). 
11

 Espaço e tempo aqui não precisa ser entendido no sentido de alguma teoria da física em particular, 

mas no sentido lógico mais amplo possível. Ou seja, no espaço lógico tem de “conter” qualquer 

possibilidade espacial e qualquer possibilidade temporal. Tanto multiplicidades espaciais e 

temporais que podem ser entendidas pela física newtoniana quanto possibilidades espaciais e 

temporais que podem ser entendidas pela teoria da relatividade. 
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Tractatus, conteria proposições elementares que poderiam explicar eventos também 

elementares, espaciais e temporais. O requisito do final da análise seria o único 

modo de podermos falar de uma linguagem ordinária que pudesse ser reduzida a 

uma linguagem elementar na qual o sentido das proposições da linguagem inicial 

estaria completamente explicitado. Esse nível seria elementar porque as 

proposições que o comporiam seriam indecomponíveis em outras proposições, uma 

vez que seus elementos constituintes, os nomes genuínos, seriam elementos 

logicamente simples que não descreveriam alguma coisa, apenas “denotariam” os 

objetos também logicamente simples. Coordenadas parecem combinar com essa 

ideia pois só podemos falar de uma coordenada em combinação com outras 

coordenadas, do mesmo modo os nomes tractarianos só podem aparecer em 

combinação com outros nomes, assim como seus objetos só podem ser concebidos 

em combinação com outros objetos (TLP, 2.011). 

 

3.1.1.3.1 A completa explicitação do sentido 

Uma proposição teria seu sentido completamente explicitado tão somente 

quando não houvesse mais nenhuma expressão contendo generalidade gramatical  

como sua constituinte. Uma expressão geral deve ser entendida como qualquer 

expressão que é, segundo a gramática superficial, ou um nome ou um predicado 

(VELLOSO, 2015 p. 246-249). No exemplo da proposição “a vassoura está no 

canto” nós temos um exemplo de nomes e predicados que podem ser traduzidos em 

proposições que explicam/explicitam melhor seu sentido. Para explicarmos melhor 

o sentido de “a vassoura está no canto”, nós dizermos “o cabo está ligado à escova 

e ambos estão no canto”. Isso nos é suficiente para que as proposições que contém 

tais nomes e predicados possam ser traduzidos em outras proposições que 

explicitem melhor seu sentido. 

A total explicitação do sentido seria possível apenas na medida em que 

tivéssemos uma proposição que fosse apenas uma cadeia de nomes genuinamente 

simples. Se se concebe um fato elementar como uma multiplicidade ontológica de 
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possibilidades espaciais e temporais, então um modo de descrever tal 

multiplicidade seria ter as coordenadas espaciais e temporais conectadas. Estas 

coordenadas espaciais e temporais desta multiplicidade comporiam a proposição 

elementar. Desse modo, não faria sentido falar de explicitar mais o sentido desta 

proposição, uma vez que as coordenadas não teriam como ser traduzidas em outras 

coordenadas mais elementares.  

Isto nos diz o que é um nome simples (parte semântica), mas como 

deveríamos entender a contra-parte ontológica dos nomes genuínos se entendermos 

os nomes como coordenadas de uma multiplicidade de possibilidades espaciais e 

temporais? Devemos lembrar que os objetos tractarianos sempre devem ser 

entendidos sob a caracterização ontológica e metafísica do Tractatus. Tais objetos 

não podem ser nada que seja temporal, ou mutável. Os seus nomes, se os 

entendermos como coordenadas, passam nesse critério: são atemporais e imutáveis. 

Os objetos por terem uma natureza combinatória essencial, sendo, portanto, 

impossível pensá-los fora de sua combinação com outros objetos, poderiam se 

encaixar como a contra-parte ontológica dos nomes simples entendidos como 

coordenadas, uma vez que não faria sentido perguntar pela identidade de um objeto 

simples em particular, já que sua natureza é combinatória, imutável e atemporal 

(TLP, 2.011, 2.021). 

Tais objetos simples respondem a necessidade da complexidade essencial 

de um fato elementar, na mesma medida que os nomes respondem a necessidade da 

complexidade essencial de uma proposição elementar
12

. Deste modo, devemos 

entender um fato elementar como constituído de elementos combinatórios 

indissociáveis do mesmo modo que entendemos uma proposição elementar: um 

nome simples é uma coordenada em combinação com outras coordenadas, e 

                                                 
12

A necessidade da complexidade essencial da proposição elementar é discutida em “A Essência da 

Proposição e a Essência do Mundo” do Professor Dr. Luiz Henrique Lopes dos Santos 

(Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Tradução: Luiz Henrique Lopes dos Santos. São 

Paulo, Edusp, 1994, p. 11-112).  

A proposição elementar precisa ser complexa, por ser estruturada e articulada: “a proposição é 

articulada” (TLP, 3.141). Uma proposição elementar pode ser verdadeira e pode ser falsa 

(bipolaridade), e a razão disso é que seus nomes poderiam se estruturar de outro modo, assim como 

os objetos do estado de coisas representado por essa proposição poderiam se articular de outro 

modo. 
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perguntar pela sua identidade isolada de uma coordenada não faz sentido; assim, do 

mesmo modo, perguntar pela identidade isolada do objeto correspondente ao nome 

simples também não faria sentido. Discutido estas questões, nós poderíamos 

concluir que um estado de coisas elementar é uma multiplicidade ontológica de 

possibilidades espaciais e/ou temporais que é essencialmente complexa, pois é 

constituído de elementos de natureza combinatória, imutável e atemporal.  

Em uma linguagem mais “tradicional”, poderíamos dizer que os objetos 

participam ontologicamente dos fatos, mas eles mesmos – os objetos – não são 

fatos, são entidades de uma natureza diferente. Pois enquanto fatos são 

contingentes, objetos são necessários. Assim como fatos são contingentes por causa 

dos objetos poderem se reestruturar de outro modo, também proposições são 

verdadeiras ou falsas, pois seus nomes poderiam se reestruturar de outro modo. De 

modo que, uma proposição elementar, por conter apenas nomes simples, não possui 

termos que precisam ser definidos. Tais nomes são definidores, são o fim de uma 

cadeia de definições. São definidores sem precisar de definição, uma vez que são as 

únicas entidades da linguagem que são simples e apontam diretamente para 

entidades da ontologia também de natureza logicamente simples.  

 

3.1.1.3.2. Uma única condição de verdade 

O processo de análise funciona através de uma cadeia de definições dos 

termos sub-proposicionais cada vez mais “detalhados”. É uma cadeia de definições 

e traduções de proposições em outras proposições que contenham definições cada 

vez mais detalhadas no sentido do exemplo “exegético” da proposição “a vassoura 

está no canto” proposto por Wittgenstein nas Investigações. Se entendermos as 

proposições elementares como discutido, i.e., como uma ligação de nomes-

coordenadas de uma multiplicidade de possibilidades espaciais e temporais, então 

não faria mais sentido perguntar pela definição dos termos constituintes das 

proposições elementares. A análise lógica tractariana da proposição “a vassoura 
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está no canto” deveria proceder até o ponto em que só haveria uma conjunção de 

proposições constituídas unicamente de coordenadas espaciais e temporais.  

No nível elementar, não faria mais sentido falar de várias condições de 

verdade para uma proposição, como se houvessem vários estados de coisas que 

pudessem torná-la verdadeira e/ou torná-la falsa. Uma proposição constituída 

unicamente de nomes-coordenadas não poderia ter várias condições de verdade, 

pela razão de que os termos constituintes desta proposição não poderiam mais ser 

traduzidas em outras proposições que explicitassem de modo mais detalhado os 

estados de coisas descritos por ela. Uma proposição como “a vassoura está no 

canto” possui várias condições de verdade, pois é possível traduzi-la em outras 

proposições que, além de explicitarem melhor o sentido desta proposição 

inicialmente considerada, detalhariam de modo mais explícito outros estados de 

coisas que não estão explícitos na estrutura da gramática superficial da proposição 

inicial. Quando afirmamos que há apenas uma única e singular condição de verdade 

para cada proposição elementar queremos dizer que há apenas um único estado de 

coisas absolutamente singular representado por ela (TLP, 4.21). 

O modo como explicamos a verdade e a falsidade de proposições não-

analisadas é diferente do modo como explicamos a verdade e a falsidade de 

proposições elementares. Proposições não analisadas têm, associados de certa 

forma a elas, várias condições de verdade e, portanto, vários estados de coisas que 

poderiam torná-la verdadeira ou falsa. Enquanto que uma proposição elementar é 

verdadeira quando o estado de coisas representado ocorre e é falsa quando o estado 

de coisas representado não ocorre. Os modos de explicar a verdade e a falsidade das 

proposições não-analisadas e das proposições elementares são diferentes devido a 

diferença de condições de verdade delas.  

Além da diferença de condições de verdade, esses tipos de proposições 

lidam com um plano diferente da realidade. Enquanto as proposições não analisadas 

lidam com aquela realidade que é mais próxima de nós, que experienciamos, as 

proposições elementares lidam com o nível mais elementar da realidade. De certo 
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modo, tais proposições elementares lidam com o próprio fundamento ontológico da 

realidade.  

Ao chegar ao nível elementar de proposições, chegamos ao nível em que 

eliminamos toda a generalidade gramatical. Se eliminarmos toda a generalidade 

gramatical, então resta apenas uma única e singular condição de verdade para a 

proposição elementar, de modo que não faz sentido mais continuar analisando. 

Sendo impossível continuar analisando a proposição elementar, falamos de 

“completude da análise”. Uma vez que, segundo o Tractatus, “o mundo é 

constituído de fatos e não de coisas” (TLP, 1-1.11) e o todo do espaço lógico é a 

totalidade de estados de coisas (TLP, 2.0124), é natural dizer que se 

conseguíssemos chegar ao nível mais elementar de nossa linguagem que descreve a 

realidade, então deveríamos chegar àquilo que o Tractatus diz ser mais fundamental 

na realidade: os fatos elementares. Se faz sentido falarmos de um final mais 

elementar da análise que falam de fatos elementares, então no que diz respeito ao 

problema que enfrentamos com a nossa tese, não pode fazer sentido falar de uma 

divisibilidade de eventos que seja posterior a esse nível mais elementar.  

Tal ontologia, como veremos a seguir, deve ser entendida no seguinte 

sentido: toda a realidade é constituída de fatos elementares logicamente 

independentes um do outro. 

 

3.1.1.3.3. Independência lógica das proposições elementares 

Uma proposição de gramática superficial como “a vassoura está no canto” 

é logicamente dependente de outras proposições. Quando se assere que “a vassoura 

está no canto” se assere também, de modo implícito, que “a vassoura não está 

deitada sob a mesa”. Esse tipo de relação semântica de dependência lógica se 

encontra nas proposições do tipo sujeito-predicado. Qualquer proposição com uma 

estrutura gramatical sujeito-predicado será, de algum modo, logicamente 

dependente de alguma outra proposição desse mesmo tipo. Já as proposições 

elementares, além de possuírem uma única e exclusiva singular condição de 



P a g e  | 57 

 

verdade e de descreverem o plano ontológico mais fundamental da realidade, são 

também logicamente independentes umas das outras. Tentaremos mostrar um modo 

possível de entender a independência lógica destas proposições elementares. 

Toda proposição de forma gramatical sujeito-predicado implica em uma 

dependência lógica de outra proposição, pois seus termos constituintes sempre terão 

uma relação de dependência lógica com outros termos, como vimos no exemplo da 

proposição usada por Wittgenstein nas Investigações. Mesmo uma proposição 

comum como “Maria foi a feira” tem uma relação de dependência lógica com a 

proposição “Maria não foi ao cinema”. Uma proposição elementar não pode ter esta 

mesma estrutura que a proposição da gramática sujeito-predicado, pois isso 

implicaria afirmar que a proposição elementar tem uma das características 

essenciais da proposição de gramática sujeito-predicado que é a dependência lógica 

de outras proposições. 

As caracterizações apresentadas nos permitem concluir que entender a 

proposição elementar como uma conexão de nomes-coordenadas de multiplicidades 

espaciais e/ou temporais combina de modo razoável com a assumpção de que 

proposições elementares não possuem relação de dependência lógica-semântica. Ou 

seja, que uma proposição elementar que é compreendida apenas como uma conexão 

de nomes genuínos não possui relação de dependência lógica com outras 

proposições. Poderíamos entender uma proposição elementar como sendo algo 

assim: suponhamos uma proposição com a seguinte estrutura “nc.nc.nc.nc!”. Cada 

nc é um nome-coordenada correspondente a um objeto simples combinado com 

outro objeto simples e “!” significa que a conexão de objetos designada por 

“nc.nc.nc.nc” ocorre.  

Na próxima seção falaremos de como no nível elementar da proposição, 

por haver uma única e singular condição de verdade, podemos falar da noção de 

“isomorfismo completo” entre a proposição elementar e seu fato representado.  
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3.1.1.3.4. Isomorfismo completo 

Uma proposição com uma estrutura sujeito-predicado não poderia 

descrever um fato elementar. Como vimos, essas proposições possuem termos 

“aparentemente” (TLP, 3.261) singulares, que são, na verdade, termos gerais que 

podem ser decompostos em outros termos, por meio de um processo de tradução de 

uma proposição em outra proposição. Tendo em mente estas questões, não 

podemos afirmar que uma proposição elementar possa ter a forma sujeito-

predicado.  

Segundo o que discutimos, temos de continuar a análise até chegar às 

proposições elementares. Nossa dificuldade com as proposições não elementares é 

a ideia de que aquilo que é designado pelo sujeito e pelo predicado não é de modo 

algum logicamente simples no sentido tractariano. Suponhamos o caso da 

proposição “Maria foi à feira”. Nem Maria e nem a própria feira podem ser 

considerados simples. Já que nas proposições elementares temos apenas nomes 

simples, então não pode ser verdade que proposições com termos constituintes 

complexos sejam proposições elementares. Wittgenstein define aquilo que ele 

considera simples do seguinte modo: 

O objeto é simples. (...) Os objetos formam a substância do mundo. Por 

isso não podem ser compostos. (TLP, 2.02, 2.021) 

 

Os objetos simples não são compostos e não são compostos em razão de, por serem 

simples, formarem a substância do mundo. Algo não composto não tem partes que 

podem ser reestruturadas de alguma outra maneira e, deste modo, não podem ser 

alterados, sendo imutáveis (2.0271). Sob esta descrição não podemos afirmar que 

Maria ou mesmo a feira são simples, indecomponíveis e inalteráveis. Não são eles a 

forma fixa do mundo (2.027). Levantado estas questões com clareza, nós podemos 

dizer que uma proposição só poderia ser completamente isomorfa a um estado de 

coisas elementar se, e somente se, os termos constituintes designassem objetos 

inalteráveis, eternos, imutáveis e indecomponíveis. Neste caso, poderíamos concluir 

que apenas as proposições que fossem constituídas de nomes-coordenadas cairiam 

sob o critério do completo isomorfismo com um estado de coisas elementar.  
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Capítulo 4 – Revisitando o problema 

Neste Capítulo nós tentaremos encarar o problema da divisibilidade 

infinita de corpos ou extensões tendo em mente todo o background que 

apresentamos. Nós cremos ser razoável afirmar que no contexto do Tractatus os 

eventos do mundo não podem ser identificados ou mesmo equivalentes a meras 

extensões ou a uma concepção “abstrata” de corpos. Ou seja, cada evento do 

mundo é um estado de coisas complexo que atualiza possibilidades espaciais e/ou 

temporais. Além disso, analisar as proposições que descrevem a realidade se 

mostrou ser um processo diferente do mero corte de extensões ou corpos. Neste 

capítulo discutiremos novamente como a nossa tese central, o problema da 

divisibilidade infinita de corpos ou extensões, aparece na discussão sobre o 

processo de análise de proposições no Tractatus. Dito em outras palavras, uma vez 

que compreendemos o que o Tractatus entende por análise lógica da proposição e 

entendemos a ideia de “completude da análise”, como então defender que aquilo 

que chamamos “corpos” “dentro de um estado de coisas” poderia ser infinitamente 

divisível, se o estado de coisas teria de ser finitamente analisável? Ora, no contexto 

tractariano que temos discutido até agora, parece não fazer sentido aceitar que uma 

proposição seja finitamente analisada, mas que os estados de coisas descrito por ela, 

ou alguma noção remanescente de “corpos”, pudessem continuar a serem divididos.  

 

4.1.A distinção entre divisibilidade de corpos/extensões e a análise de 

proposições 

Como já discutiu-se anteriormente, uma proposição da gramática 

superficial não reflete em sua forma gramatical toda a multiplicidade ontológica 

presente no seu estado de coisas representado. Também concluímos que analisar 

logicamente uma proposição é diferente de simplesmente recortar indefinidamente 

algum elemento da realidade em “pedacinhos”. A divisão indefinida de um estado 

de coisas, como uma cadeira por exemplo, não revela a estrutura lógica presente 

nesse estado de coisas. Seria possível recortar uma cadeira em centenas de pedaços 

Balcão 01
Caixa de texto
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e com esses pedaços construir um estado de coisas diferente do estado de coisas 

original. 

Nossa proposta é reformular esse problema à luz da posição defendida por 

Wittgenstein no Tractatus. Para tanto, daremos especial atenção a proposição; “o 

mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas”, pois ela desempenha um papel 

importante na ontologia do Tractatus. Se o mundo não é constituído de coisas, mas 

de fatos, então não será possível conceber uma extensão abstraída de um 

determinado contexto ontológico qualquer no qual pudéssemos dividir tal coisa e 

fizesse sentido se perguntar se essa divisão ocorreria ad infinitum. A ideia de 

recortar indefinidamente alguma coisa parece se sustentar somente caso estejamos 

falando de um tipo de entidade diferente daquela entidade que faz parte da mobília 

do mundo do Tractatus de Wittgenstein. No Tractatus não podemos falar de uma 

proposição contingente que não esteja representado estados de coisas e é essa 

proposição contingente que representa estados de coisas que é analisada. 

A questão que nos interessa discutir mais amplamente é a de que não 

teríamos diante de nós apenas uma mera distinção de dois processos distintos, o da 

análise e o da divisão (“abstrata”) de corpos. Um dos corolários da nossa tese é que 

no Tractatus é estranho falarmos de algo que combine bem com a ideia de uma 

extensão/corpo concebido “abstratamente” e que, ainda assim, faça parte da mobília 

do mundo. O Tractatus parece ser  claro ao dizer o oposto disso. Se o mundo 

consiste de fatos, então o mundo não pode consistir de um tipo de entidade 

abstraída de um contexto ontológico em particular. Ademais, parece que só se pode 

aceitar a divisibilidade infinita de corpos caso se conceba uma “entidade” que 

pudesse ser abstraída de um contexto ontológico qualquer. Parece estranho no 

contexto do Tractatus admitir que haja espaço para esse tipo de entidade, pois não 

parece fazer sentido afirmarmos nesse contexto que proposições contingentes 

pudessem descrever esse tipo de entidade “abstrata” estranha a mobília tractariana. 

Com efeito, à luz da tese, defendida no capítulo 2, de que o sentido de uma 

proposição consiste em suas condições de verdade, teremos de aceitar apenas 

aquelas proposições que possam descrever verdadeira ou falsamente um estado de 

coisas. Ademais, se a análise incide sobre proposições que descrevem estados de 
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coisas e essa análise termina, a nossa hipótese de que no Tractatus não faz sentido 

falar de qualquer divisão ulterior a essa análise parece ser razoável. Uma vez que 

falar da ideia de “completude da análise” significa justamente falar que tenhamos 

chegado a proposições que descrevem um nível elementar de fatos. 

Na próxima seção lidaremos brevemente com a noção de “espaço-lógico”. 

Destacaremos, entre outras coisas, que a noção de “espaço lógico” do Tractatus não 

pode ser confundida com a de “espaço físico”, ou seja, com um espaço que 

contenha “coisas”. Tal distinção estará também de acordo com a nossa tese, uma 

vez que enfatizará que falar de “espaço lógico” não seria falar de um espaço que 

contenha coisas. Gostariamos de enfazizar o aforisma 2.0124 segundo o qual não 

parece razoável definirmos o espaço lógico como a mera “totalidade de coisas 

possíveis”, mas sim como a “totalidade de estados de coisas possíveis”, uma vez 

que “ao serem dados todos os objetos, dão se todos os possíveis estados de coisas” 

(TLP, 2.0124).  

 

4.1.1A noção de “espaço lógico” 
 

A primeira vez que o termo “espaço lógico” aparece no Tractatus é no 

aforisma 1.13 que afirma que: “os fatos, no espaço lógico, são o mundo.” 

A noção de “espaço lógico” é inserida nesse aforisma sem qualquer 

explicação prévia, contudo, o conceito é importante e foi se tornando necessário e 

esclarecendo várias coisas, como perceberemos a seguir.  

A noção de “espaço lógico” está intimamente ligada às noções ontológicas 

importantes do Tractatus, já discutidas brevemente nesta dissertação no capítulo 2. 

Por exemplo, a noção de “espaço lógico” está intimamente conectada à noção de 

“objetos simples” e de “estados de coisas”. O conceito de “fato” requer a noção de 

“espaço lógico” na medida em que faz sentido falar que não é necessariamente o 

caso de que todos os estados de coisas possíveis sejam agora atuais e que, portanto, 

o mundo coincida com o espaço lógico.  
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Para dissertamos brevemente sobre o espaço lógico avaliaremos uma 

analogia
13

, a analogia com o conceito de “espaço físico”. A comparação do espaço 

lógico com o espaço físico pode, se bem trabalhada
14

, ser útil, pois serviará para 

aquilatarmos o quanto as duas noções são realmente semelhantes. O espaço físico 

tem lugares, posições etc. Nesse sentido, podemos dizer que, assim como o espaço 

físico tem lugares, posições, um “conjunto” de endereços, assim também ocorre 

com o espaço lógico. De modo que os estados de coisas “definem”, por assim dizer, 

os “lugares” e “posições” do espaço lógico.  

Podemos tentar delinear alguns outros pontos aqui. Enquanto “fatos” e 

“mundo” representam o conjunto de entidades que existem contingentemente, no 

espaço lógico, os estados de coisas determinam a totalidade das possibilidades de 

combinações lógicas. Como vimos no aforisma 2.0124 parece razoável 

defendermos a noção de“espaço lógico” como a totalidade de estados de coisas 

possíveis e não de coisas possíveis, a de “estado de coisas” como uma possibilidade 

lógica específica e a de“objetos simples” essencialmente como as possibilidades 

combinatórias que, juntas, determinam algum estado de coisas específico (TLP, 

2.011, 2.013, 2.014, 2.0141). Dado que o espaço físico também pode ser concebido 

como a totalidade de lugares físicos que podem ser preenchidos por eventos físicos, 

o espaço lógico também pode ser definido como a totalidade de lugares lógicos que 

podem ser preenchidos por qualquer estado de coisas logicamente possível. 

O conceito de estado de coisas, objetos simples e espaço lógico estão 

relacionados. O Tractatus diz que, com “a totalidade de objetos, temos também a 

totalidade de estados de coisas” (TLP, 2.0124). Assim, sendo o espaço lógico a 

totalidade de lugares lógicos possíveis para estado de coisas, a totalidade de estado 

de coisas define, de certo modo, a totalidade do espaço lógico.  

Voltando ao ponto sobre a noções de “existência contingente” e “existência 

necessária”, podemos dizer que, caso se defina o espaço lógico como a totalidade 

de estados de coisas logicamente possíveis e se considere que estado de coisas são 

                                                 
13

O uso desta analogia tem sua inspiração no trabalho do Frascolla, que considerou razoável a 

analogia com o do espaço físico para explicar a noção de “espaço lógico” (Frascolla, 2007, p. 68). 
14

Contudo, devemos sempre respeitar alguns limites, por exemplo, a noção de “espaço físico” é uma 

noção ontológica, já a noção de “espaço lógico” é uma noção que diz respeito a possibilidades não 

atualizadas e, portanto, poderíamos dizer que ela seria semântica. 
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possibilidades lógicas, então não faria sentido afirmar que alguma possibilidade 

lógica poderia ser acrescentada ao conjunto da totalidade de possibilidades lógicas. 

Estão dadas então, necessariamente, já todas as possibilidades lógicas.  

No que diz respeito ao mundo, poderíamos conjecturar, seguindo a mesma 

linha de raciocínio, que se os fatos são eventos contingentes, que poderiam ou não 

ocorrer, mas eventualmente ocorrem (TLP, 1.21), então a configuração atual do 

mundo também poderia ser diferente, dado que os eventos poderiam ser diferentes. 

Ou seja, poderiam ter sido outros estados de coisas instanciados no lugar destes que 

atualmente estão instanciados. Esses, os fatos, preenchem toda a mobília do mundo, 

de modo que não há nada além de fatos no mundo. Mesmo aquilo que de mais 

ordinário em nossa experiência consideramos “corpos estáticos no espaço”, o 

Tractatus considera como um fato complexo com características peculiares que são 

refletidas na linguagem técnica do próprio Tractatus.  

Ora, se a noção de “espaço lógico” é definida por meio da ideia de uma 

“totalidade de possibilidades lógicas dadas” e isso consequentemente faz com que o 

espaço lógico tenha a característica peculiar de ter uma uma natureza necessária, 

então seria estranho atribuir ao espaço lógico a mesma característica de “conter 

coisas” que geralmente pode-se atribuir de alguma maneira ao espaço físico. Se 

fizesse sentido falar que o espaço lógico contém coisas, não pareceria razoável 

dizer que estaríamos empregando a mesma acepção do termo “conter” que 

empregamos para o espaço físico. O espaço lógico “contém” todas as possibilidades 

lógicas e não todas as “coisas”. Ademais, até faz sentido dizer que o espaço físico 

contém coisas físicas, mas será que faz sentido dizer que o espaço físico contém 

todas as coisas físicas possíveis? Parece razoável dizermos que não se decide isso a 

priori em relação ao espaço físico, mas no que diz respeito ao espaço lógico 

podemos dizer com razoabilidade que ele é a totalidade de combinações lógicas 

possíveis. Isso já nos permitir dizer que a noção de “espaço lógico” não pode ser 

entendida como um espaço constituído de pontos. Principalmente, se entendemos 

esses “pontos” de um modo distinto da noção de “eventos tractariano” (fatos). 

Discutiremos com mais detalhes nas próximas seções como as noções 

ontológicas do Tractatus não podem ser entendidas como “pontos elementares” 
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num sentido “abstrato”, mas devem ser entedidas como complexos/processos 

espaço-temporais.  

 

4.1.2 “Corpos” como Complexos 
 

No Primeiro capítulo distinguimos dois processos diferentes de “divisão”. 

Um processo dizia respeito a parte ontológica e acompanha o processo de análise 

da proposição, enquanto o outro processo diria respeito a divisão de um complexo 

no sentido arbitrário, abstraído de um contexto ontológico qualquer. Nesta seção 

tentaremos demonstrar como o que ordinariamente chamamos “corpos” serão 

considerados, à luz da reformulação proposta pelo Tractatus, como elementos 

complexos. Esses “corpos” são analisados e, se são analisados, no contexto do 

Tractatus, são finitamente analisados. É por essa razão que o termo “corpo” está 

entre aspas no título desta seção. Queremos lembrar que o que se chama corpo sob 

uma concepção “estática” sequer faz sentido no vocabulário do Tractatus e que o 

Wittgenstein tem razão em dizer nos primeiros aforismas que o mundo é constituído 

unicamente de fatos, e não de coisas (TLP, 1-1.12).  

Corpos como “objetos” com os quais estamos acostumados a ter experiência 

empírica são tidos como sendo “estáticos”, em algum sentido, pois temos a 

impressão de que podemos concebê-los fora de um contexto particular. De modo 

geral, atribuímos a propriedade de “ser corpóreo”, não a “todos os objetos do 

mundo”, mas antes àquilo que conseguimos ter algum contato empírico de algum 

tipo, como pegar com as mãos, ver a olhos nus etc. Contudo, temos certa 

dificuldade em conceber galáxias e sistemas solares inteiros, como grandes corpos 

ou agregados de corpos, como também em conceber como corpos mesmo partículas 

microscópicas, como moléculas e átomos. Temos certa tendência a atribuir 

conotações diferentes a essas “coisas”. 

Em suma, conseguimos conceber como sendo um “corpo” aquilo que temos 

experiência, e temos certa dificuldade em atribuir àquelas coisas com as quais não 

temos experiência direta a propriedade de “ser um corpo”, mas admitimos que elas 

fazem parte da mobília do mundo. Ora, essa questão está intimamente ligada à 

abordagem que assumimos aqui de que, no Tractatus, mesmo essas coisas que 



P a g e  | 65 

 

dizemos ser corpos – como cadeiras, mesas e ventiladores – não são corpos 

estáticos, abstraídos de determinado modo de ser. Mesmo uma cadeira deve ser 

pensada como um processo e seria constituída de eventos menores estendidos, 

também, no tempo. Segundo essa abordagem, portanto, no Tractatus mesmo as 

coisas mais ordinárias que temos experiência seriam descrições gerais de processos 

temporalmente estendidos.  

Na próxima seção isso irá ficar mais claro e com mais detalhes: aquilo que 

concebemos como corpos são, na verdade, complexos com a característica de 

eventos/processos estendidos tanto no tempo quanto no espaço. 

 

4.1.3 Complexos são eventos espaço-temporais 
Nesta seção tentaremos mostrar que, ao lidar com os elementos da mobília 

do mundo tractariano, é importante enfatizar características temporais ligadas a 

esses elementos. Queremos dizer que tanto aquelas coisas que normalmente não 

dizemos ser “corpos” como planetas e galáxias, quanto aquelas coisas que 

pegamos, chutamos ou vemos, são essencialmente temporais; elas possuem certa 

história, se alteram, envelhecem etc. 

Uma percepção um pouco mais acurada nos mostraria que o Tractatus tem 

razão em dizer que o mundo não é constituído de coisas (TLP, 1-1.12), se por 

coisas queremos dizer aquelas que não são processos temporais. Na verdade, parece 

razoável dizer que uma condição necessária para falar da mudança, do 

envelhecimento e da história de coisas ordinárias cotidianas não é apenas que elas 

têm a “propriedade” de serem duradouras, mas sim que elassão, elas mesmas, 

processos temporais estendidos no espaço. 

Voltemos ao exemplo da chuva. Não parece razoável dizer que a chuva é 

um corpo. Mas dizemos que um ventilador é um corpo, embora mesmo um 

ventilador seja um processo estendido no tempo e no espaço, assim como a chuva. 

Mas porque nos parece razoável dizer que a chuva não é um grande corpo, embora 

essa denominação pareça adequada para o ventilador? Uma diferença inicial que 

parece favorecer essa tendência é a de que a chuva é algo com um início que parece 

ser óbvio para nós, com um fim que também (normalmente) parece ser óbvio para 

nós. Além disso, uma chuva é algo com a característica de ser “pingos de água 
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sempre em movimento”, em queda livre. Como geralmente dizemos que coisas 

sólidas são corpos, dizer que água e, ainda mais, pingos de água em movimento são 

corpos é algo incomum. Contudo, de novo nós ressaltamos que mesmo as coisas 

mais ordinárias da nossa experiência são também eventos/ocorrências do mesmo 

modo que uma chuva é. No Tractatus não parece fazer sentido fazer uma distinção 

entre coisas e eventos. O mundo consiste unicamente de processos temporais 

estendidos no espaço (fatos), mesmo que a nossa experiência de durabilidade nos 

incline a dizer que há coisas como ventiladores, por um lado, e eventos como 

chuva, por outro. 

De um certo modo, pode-se afirmar que oTractatus tenta desfazer a “ilusão” 

de que ocorrências no mundo possam ser coisas e não fatos, lançando mão de 

determinada concepção metafísica da realidade, enunciada nos primeiros aforismas 

do Tractatus. Essa concepção de que há eventos, processos complexos temporais 

estendidos no espaço, determina os aspectos mais fundamentais da semântica 

tractariana. Por exemplo, uma vez que haja apenas eventos no mundo, a unidade 

mínima significativa é a proposição, e não o nome. 

Essa relação entre os aspectos semânticos e a concepção ontológica do 

mundo e do espaço lógico é discutida na próxima seção com alguns detalhes, ao 

analisar a relação entre o sentido proposicional, a representação da realidade e a 

noção de “sentido como condições de verdade”. 

 

4.1.4. A confusão entre as subpartes de um corpo e os objetos tractarianos 
Nessa seção pretendemos distinguir o que chamamos subparte de uma 

extensão, ou de um corpo, daquilo que no Tractatus Wittgenstein chama de 

“objetos simples” (einfachen Gegenständen). Tentaremos apresentar razões para 

fundamentar a tese de que esses dois elementos são absolutamente distintos. 

Podemos notar que algumas vezes, nos Cadernos, quando Wittgenstein 

menciona a noção de “elemento simples”, também cita a indivisibilidade ou 

indecomponibilidade como uma característica de tais elementos. Há uma sentença 

nos Cadernos que claramente diz que, se algo é extenso, então é divisível, “O que 

tem extensão é divisível” (Cadernos 1914-1916, 1998, p. 76). Ora, certamente uma 

extensão que é subparte de outra extensão, ou um corpo que é subparte de outro 
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corpo (como moléculas agrupadas formando células), não deixa de ser uma 

extensão ou corpo apenas porque é subparte de uma extensão ou de um corpo 

maior. Nossa posição, no entanto, é a de que, quando Wittgenstein fala de 

elementos simples, não está falando de extensões ou corpos.  

Uma observação importante à respeito da abordagem contrária, qual seja, a 

de que as subpartes mínimas de um corpo seriam os objetos simples, é que, se as 

subpartes de corpos quando unidas formassem um corpo, assim deveria ser também 

para os objetos. Como se estivessemos a dizer que um “agregado” de objetos 

simples formariam um estado de coisas. Se se defende isso, então teria de se pagar 

o preço de se afirmar que um objeto simples também teria de ser um corpo, ou 

melhor, parte do estado de coisas, numa espécie de relação de parte-todo. Desde 

modo seria possível dizer que faria sentido falar da “divisão de um objeto simples”. 

Isso parece ser problemático, como veremos. 

Comecemos nossa argumentação analisando certos argumentos 

apresentados anteriormente que demonstram que no Tractatus objetos não podem 

entendidos como subpartes de um corpo. O Tractatus de Wittgenstein trata seus 

objetos simples como um tipo de “entidade” que não é temporal, que não se altera, 

que permanece a mesma, em suma, que não tem uma história. Podemos ver isso em 

alguns aforismas. Wittgenstein diz que  

O objeto é simples (TLP, 2.02)  

Os objetos formam a substância do mundo. Por isso não podem ser 

compostos (TLP, 2.021) 

Substância é o que subsiste independente de qual seja o caso (TLP, 

2.024)  

Ora, nestes aforismas podemos observar que o tipo de “entidade” que um 

objeto é não é do mesmo tipo que dizemos que o braço de um ser humano é. O 

braço de um humano é composto de partes, se deteriora, em suma, não é atemporal, 

nem imutável.  

Um argumento que pode ser inferido dos aforismos citados é o de que coisas 

que são subparte de outras coisas materiais sofrem deterioração e, portanto, podem 

participar de um evento que tenha uma duração, sofra mudanças e tenha um fim. 

Ora, objetos simples tem de ser atemporais e imutáveis e, portanto, não podem 

corresponder a essas subpartes, por menores que sejam. Por exemplo, no caso do 

exemplo do braço humano, subparte  do corpo humano: o braço envelhece, vai 
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deixar de existir e, no entanto, os objetos tractarianos vão permanecer o mesmo, 

independente de qual seja o caso ao longo de toda a história do mundo, ao longo da 

história de tudo o que é o caso e de tudo o que poderia ter sido. Um objeto simples 

tractariano não tem uma história, enquanto subpartes de um corpo se alteram, 

possuem uma “biografia” própria. Wittgenstein chama os objetos, que são a 

substância do mundo, também de “o fixo”, “o subsistente” (TLP, 2.027-2.0271). Os 

objetos são o fixo e o subsistente em contraposição aquilo que é instável, alterável.  

Assim, poderíamos resumir da seguinte maneira a questão que estamos 

investigando: será possível conceber qualquer coisa que caia sob a categoria de 

subparte de um corpo ou de uma extensão como aquilo que é fixo, subsistente, 

inalterável e atemporal, enfim, aquilo que permanece o mesmo independentemente 

de qual seja o caso? A resposta é que tal identificação não parece fazer sentido. 

Frascolla, por exemplo, procurou enfatizar que temporalidade só poderia ser uma 

característica de complexos (estados de coisas) e não de objetos simples: 

(...) apenas complexos concretos estão colocados no tempo (...) Um 

objeto, por causa de sua carência de partes (...) pela sua própria 

natureza, como uma entidade simples, está fora da corrente do tempo. 

(Frascolla, 2007, p. 84). 

 

De acordo com esta citação, podemos propor que, se o Tractatus “atribui 

temporalidade” somente a complexos (estados de coisas), então iria parecer 

estranho afirmarmos que os objetos simples possam ser entedidos como sub-partes 

de “corpos”/extensões. Frascolla argumenta também que os nomes simples tem de 

nomear necessariamente e isso tem ligação com a nossa questão de distinguir 

objetos simples de sub-partes de um corpo, como iremos ver. 

A ideia é de se os nomes simples não nomearem necessariamente, então 

poderíamos estar vivendo num mundo possível onde os nomes simples não 

nomeiam e, portando, as proposições elementares não teriam sentido, uma vez que 

seus nomes genuínos não denotariam seus objetos simples. Para argumentar nessa 

direção, Frascolla diz: 

A marca distintiva do atomismo, no entanto, é o tema da existência de 

entidades absolutamente simples: ou seja, entidades que, devido a sua 

carência de partes, não podem ser mais divididas e, neste sentido, são os 

constituintes fundamentais da realidade. (Frasacolla, 2007, p. 48) 
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Fogelin também apresenta um breve argumento sobre a “indivisibilidade” e 

“carência de partes” de objetos simples: 

Nós podemos agora voltar ao traço significativo do atomismo, i.e., que 

as suas entidades básicas são átomos. Um átomo é um objeto que não é 

nem resultado da combinação de entidades constituintes nem a potencial 

vítima da dissolução através da separação de entidades constituintes. 

(Fogelin, 2002, p. 10) 

 

A ideia de que os objetos simples serem carentes de partes e existirem 

necessariamente como constituintes fundamentais da realidade não parece combinar 

de maneira nenhuma com a ideia de que eles sejam “sub-partes de um corpo”. 

Frascolla continua com seu argumento de que os nomes simples nomeiam 

necessariamente objetos simples que existem necessariamente: 

(...) o argumento procede por redução ao absurdo: a suposição de que os 

componentes da situação descrita não existem necessariamente é 

reduzida ao absurdo por extrair a partir disto a consequência de que (...) 

a possibilidade de construir uma proposição significativa acabaria 

dependendo da verdade de alguma outra proposição. Esta mudança da 

possibilidade de o sentido de uma proposição para a verdade de alguma 

outra iria desencadear uma regressão infinita que impediria a construção 

de figurações do mundo: mas, de fato, “figuramos fatos para nós 

mesmos” (T 2.1), e, assim, a hipótese de que os componentes das 

situações representadas não necessariamente existem, na medida em que 

contraria um fato, deve ser falsa. (Frascolla, 2007, p. 48-49) 

Ora, as “características” destes objetos simples, levantadas por Frascolla e Fogelin, 

parecem mostrar que eles são entidades bem diferentes daquilo que dizermos ser 

sub-partes de um corpo. Nos parece muito estranho dizer que um nome nomearia 

necessariamente uma sub-parte de um corpo, ou que tal sub-parte exista 

necessariamente. Ademais, nesta citação anterior podemos notar que Frascolla 

também argumenta contra a ideia de divisibilidade infinita de “corpos” ao rejeitar a 

regressão infinita de proposições que determinassem o sentido de outra proposição, 

caso os constituintes da proposição elementar não nomeassem necessariamente os 

objetos simples. 

No decurso dessa dissertação tentamos mostrar que o modo como se 

compreende um corpo ou uma extensão não combina, de modo apropriado, com os 

eventos e subeventos que as proposições descrevem e representam. Como também 

não parece fazer sentido falarmos que os objetos simples são uma espécie de 

subparte de um todo maior. Ora, isso nos leva diretamente a nossa hipótese. A tese 

de que, se o mundo consiste apenas de fatos particulares, então não parece ser 
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possível se falar em uma divisão infinita de algum elemento que pertença à mobília 

do universo tractariano. A noção de “objetos simples” é um postulado teórico 

essencial para responder a necessidade da complexidade essencial da proposição, 

resolvendo o problema do falso e permitindo que se fale em isomorfismo entre a 

proposição e o um fato elementar que ela afigure. É porque terminamos numa 

proposição cujos componentes não podem ser considerados em separado que é 

possível sustentar a ideia de “completude da análise”, que é uma ideia central no 

Tractatus. Essas conclusões, em parte defendidas por Griffin (1998 p, 73-101),  

Hyder (2002 p, 91-112), Porto (2012 p, 75-100) e Velloso (2015 p, 229-269), 

parecem apoiar nossa hipótese de que não faz sentido falar da “completude da 

análise” e ainda falar que o estado de coisas poderia continuar a subdividir-se ad 

infinitum.  
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5. Conclusão 

Esse trabalho de dissertação começou com uma apresentação geral do 

problema da “divisibilidade infinita de „corpos‟/extensões”, na medida em que esse 

problema nos interessava no contexto do Tractatus. Distinguimos o problema de 

dividir meramente uma extensão “abstrata” qualquer infinitamente, do problema da 

“infinitude do processo de análise da proposição”. Posteriormente, tentamos deixar 

claro que, apesar de serem problemas distintos, eles possuem uma conexão 

importante que os une: a completa determinação do sentido, ou seja, a completude 

da análise foi apresentado por nós como um modo de reformular e resolver o 

problema da divisibilidade infinita de corpos. Ademais, como vimos, o Tractatus, 

tanto defende a “completude da análise” como uma de suas teses centrais, quanto 

também que o mundo consiste unicamente de fatos e não de coisas, sendo essas, 

portanto, teses indissociáveis. 

Nos capítulos 2 e 3 ressaltamos também a ideia de que, ao final da análise, 

cada proposição elementar teria uma única e absolutamente singular condição de 

verdade, i.e., cada proposição elementar descreveria um único e elementar estado 

de coisas. Ao fim da nossa discussão de algumas questões tractarianas, nos 

capítulos 2 e 3, concluímos que, no Tractatus, Wittgenstein reformula o problema 

da divisibilidade infinita de corpos de tal maneira que não se poderia mais falar de 

uma divisão que continuasse para além do estado de coisas descrito por uma 

proposição elementar e, portanto, para além do estado de coisas atômico. A razão 

que demos foi a seguinte: se se afirma que a divisibilidade de um estado de coisas 

poderia continuar para além da possibilidade de que esse seja descrito por uma 

proposição, ou seja, para além do final da análise, então dentro do contexto do 

Tractatus teria de se admitir que haveria uma proposição com condições de verdade 

que continuasse a descrever os estados de coisas subdivididos e, portanto, que ainda 

haveria proposições a se analisar. Ora, se se continuasse o processo de análise desse 

modo, não faria sentido falar de “completude da análise” e não cremos que o 

requisito da completude da análise, de que uma proposição possa ser 

completamente analisada, seja um pressuposto assessório e dispensável às teses 

Balcão 01
Caixa de texto
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tractarianas como um todo. Assim, concluímos que essa ideia é essencial e 

importante ao longo do Tractatus de Wittgenstein.  

Repassemos rapidamente nossa conclusão. Suponhamos que uma 

proposição p fosse analisada e se tivesse chegado aos estados de coisas atômicos 

descritos por elas. Ora, aqui já poderíamos dizer inicialmente que, se falamos de 

estados de coisas atômicos, então não faz sentido falar de subdivisão posterior. 

Mas, vamos considerar uma possível objeção de um interlocutor que afirme que o 

estado de coisas poderia continuar a ser divido, mesmo que se tenha analisado 

completamente a proposição p. Aqui poderíamos dizer ao nosso interlocutor que a 

noção de “sentido como condições de verdade” nos garantiria que as proposições 

que descrevessem essa subdivisão posterior consistiriam numa etapa a mais, 

posterior, da análise e que, portanto, a proposição p não teria sido completamente 

analisada. Apesar de anteriormente já termos dito que a proposição p havia sido 

completamente analisada, continuaríamos a poder descrevenr essa subdivisão 

posterior do estado de coisas descrito inicialmente, o que seria contraditório. 

Ficamos pois diante de um impasse: ou bem defender a noção de “completude da 

análise”, ou bem afirmar que há uma divisibilidade posterior do estado de coisas 

descrito. 

Reconhecemos, sem dúvida, que nossa hipótese poderira ser ulteriormente 

problematizada. No entanto, ela nos parece razoável diante de algumas teses 

importantes presentes na doutrina do Tractatus, tais como a tese da completude da 

análise e a tese de que o mundo consiste unicamente de fatos elementares e não de 

coisas. Ou seja, se se assume essas teses tractarianas, então não parece fazer sentido 

falarmos de uma divisibilidade infinita de corpos no contexto tractariano. 

Outrossim, considerando toda a discussão desenvolvida nessa dissertação, 

poder-se-ia dizer com razoabilidade que, do modo como Wittgenstein no Tractatus 

desenvolve sua análise lógica, ele de certo modo acaba por oferecer uma 

reformulação e uma solução razoável ao problema da “divisibilidade infinita de 

„corpos‟/extensões”.  
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