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RESUMO: 

Em minha dissertação buscarei esboçar o percurso pelo qual o conceito de regra “surge” 

no pensamento de Wittgenstein. Irei considerar que a origem da abordagem do conceito de 

“regra” encontra-se no rápido desenvolvimento do pensamento do autor entre 1929 – 1934. 

Nesta época, seu problema imediato era remediar o erro das considerações Tractarianas acerca 

da necessidade lógica apresentado por Ramsey. Para corrigir este erro, Wittgenstein introduz 

duas inovações com as quais ele acredita poder resolver o problema e, ainda, preservar a rígida 

demarcação tractariana entre verdade lógica e verdade empírica. Primeiro, ele irá substituir o 

modelo único de cálculo subjacente à linguagem natural que imperava no Tractatus por uma 

concepção que ele descrever como sistema de proposições (Satzsysteme), no qual a linguagem 

seria vista como um complexo emaranhado de sistemas proposicionais autônomos, cada qual 

constituindo um espaço lógico distinto. Desta maneira, ele preserva a tese de que toda 

necessidade é uma necessidade lógica, contudo, será preciso abandonar a concepção referencial 

de significado e a independência lógica das proposições elementares. Assim, nossa proposta 

nesta dissertação é estabelecer todos os aspectos da filosofia do Tractatus que antecedem e 

fundamentam a proposta da linguagem enquanto correspondência, enfatizando que o abandono 

desta última resulta em mudanças como: 1) uma palavra só tem significado no contexto do seu 

sistema proposicional; 2) o significado de uma palavra qualquer é a totalidade das regras que 

governam seu uso neste sistema; 3) o sentido de uma proposição é o método de sua verificação. 

Por fim, para que possamos compreender o contexto dessas mudanças, parece ser o caso de, por 

um lado, estabelecer a essência e a forma geral da proposição no Tractatus e, com isso, elucidar 

alguns aspectos do que, segundo o autor, são traços essências da linguagem e do mundo; por 

outro, estabelecer os limites do âmbito da análise, para que possamos compreender a sua 

mutação esboçada em conformidade com o novo critério do sentido, as regras, pois o que conta 

como objeto de análise será menos determinado por uma forma geral e mais exibido por um 

“cálculo” possível. 

Palavras Chave: Combinatória Vero-Funcional; Regras; Wittgenstein; Tractatus Logico-

Philosophicus; Período Intermediário 
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ABSTRACT: 

The aim of this dissertation is outline the course by which the concept of rule "arises" in 

Wittgenstein's thought. I shall consider that the origin of the approach to the concept of "rule" 

lies in the rapid development of the author's thinking between 1929-1934. His immediate 

problem was to remedy the glaring error, presented by Ramsey, on the Tractarian remarks about 

the logical necessity. In order to correct this error, Wittgenstein introduces two major 

innovations with which he believes that can solve the problem and still preserve the rigid 

tractarian demarcation between logical truth and empirical truth. First, he will replace the 

combinatorial model underlying the natural language that prevailed in the Tractatus by a 

conception which he describes as a system of propositions (Satzsysteme), in which language 

would be considered as a complex system of autonomous propositional calculi. This change 

make possible preserves the thesis that all necessity is a logical necessity, however, it will be 

necessary to abandon the referential conception of meaning and the logical independence of 

elementary propositions. Thus, our proposal in this dissertation is to establish all aspects of the 

Tractarian philosophy that precede and sustain the proposal of language as correspondence, 

emphasizing that the abandonment shall result in changes such as: 1) a word has its meaning 

only in the context of its propositional system; 2) the meaning of any word is the totality of the 

rules governing its use in this system; 3) The meaning of a proposition is the method of its 

verification. Finally, in order to understand the context of these changes, it seems to be the case, 

that in one hand, we need to establish the essence and general form of the proposition in the 

Tractatus, and thereby elucidate some aspects of what are the essential traits of language and the 

world; On the other, to establish the limits and the scope of analysis, so we can understand its 

mutation outlined in accordance with the new criterion of sense – the rules – since what counts 

as the object of analysis will not be determined by a general form, but displayed by a “possible 

calculus”. 

 

Key-words: Combinatorial Truth-Functions; Rules; Wittgenstein; Tractatus Logico-
Philosophicus   
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa proposta, nesta dissertação, é recapitular vários argumentos do Tractatus e alguns 

poucos do início do período intermediário para defender a ideia de que a noção de regra surge, 

no período intermediário, para ocupar o espaço deixado em aberto pelo abandono da 

combinatória vero-funcional. Para tanto, nos interessa salientar duas teses fundamentais que, em 

conjunto, caracterizam uma versão radical da semântica por condições de verdade adotada no 

Tractatus. Em primeiro lugar, iremos expor a ideia de que o sentido de uma proposição deve ser 

identificado com a segmentação da totalidade do espaço de possibilidades, i.e., queremos 

salientar uma conexão entre sentido e possibilidade. Em segundo lugar, queremos salientar uma 

tese mais radical, na qual tal segmentação da totalidade do espaço de possiblidades seria 

resultante do colapso de duas noções de possibilidades: a primeira advinda das possibilidades de 

ocorrência dos estados de coisa no espaço lógico, a qual chamaremos de possibilidade real; e a 

segunda advinda da combinatória vero-funcional exibida em tabelas de verdade, a qual 

chamaremos de possibilidade combinatória. 

Para compreender ambas as propostas, tomaremos como ponto de partida, no nosso 

primeiro capítulo, o problema do sentido proposicional que é exposto, desenvolvido e 

solucionado Tractatus. A formulação contemporânea para o problema do sentido proposicional 

no Tractatus pode ser adequadamente formulada no Princípio de Bipolaridade. Segundo o 

princípio de bipolaridade, uma proposição que tenha sentido possui dois polos, um verdadeiro e 

um falso, que são capazes de representar o que é o caso e o que não é o caso. Desta maneira, ao 

considerar que tudo o que acontece na realidade pode ser representado na linguagem, até mesmo 

aquilo que não é o caso, Wittgenstein se compromete com uma solução para o problema do 

sentido proposicional que remete à noção modal de possibilidade. 

 Neste ponto, a solução que a semântica bipolar propõe para o problema do sentido de 

afirmações falsas se mostra fortuitamente como o ponto característico da nossa abordagem, pois 

na solução do Tractatus, uma proposição, mesmo sendo falsa, i.e., mesmo afirmando algo que de 

fato não ocorre na realidade, tem o seu sentido garantido pela  noção de possibilidade. A 

proposta é simples, a solução semântica das condições de verdade de uma proposição garante 

que qualquer proposição, mesmo afirmando algo que de fato não é corroborado pela realidade, 

ainda assim tenha o seu sentido garantido pela possibilidade de que, o que efetivamente não 

aconteceu, tivesse acontecido. 
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Devemos dizer claramente, portanto, que nesta dissertação, iremos subscrever à tese de 

Raymond Bradley1 de que a grande força motriz do pensamento de Wittgenstein, na sua fase 

inicial é uma concepção realista de re das noções modais. Sendo que as concepções semânticas e 

ontológicas do Tractatus são, ao menos em parte, derivadas das noções modais de possibilidade, 

impossibilidade e necessidade. 

A partir desta leitura, esperamos mostrar no primeiro capítulo que: se uma proposição 

elementar é uma descrição completa de um estado de coisa particular, então ela não irá conter 

nem menos nem mais possibilidades de combinação do que aquelas permitidas aos sinais simples 

equivalentes aos objetos no estado de coisa. Para qualquer proposição, sua representação 

possível se dá através de uma forma comum. Perguntar sobre a verdade ou a falsidade da 

proposição é, precisamente, olhar para os objetos no mundo e ver se eles possuem tal estrutura, 

i.e., se eles estão combinados de tal e tal maneira. A forma lógica da proposição nos dá a 

possibilidade da estrutura e a própria proposição representa tal possibilidade verdadeira ou 

falsamente. Portanto, o Tractatus fornece uma explicação de um sistema único para combinação 

de possibilidades significativa dos sinais que governam todos os simbolismos. Tais combinações 

são gerais, definidas, aplicam-se a qualquer combinação possível de sinais e determinam de 

forma inequívoca quais são as combinações que possuem sentido e quais combinações não 

possuem. De modo que trataremos como equivalentes as noções de: 

 

Concebilidade = imaginabilidade = figurabilidade = exprimibilidade através de 

proposições com sentido = possibilidade  

 

Outra importante tese a ser subscrita ainda no primeiro capítulo desse trabalho é de que a 

complexa estrutura significativa do Tractatus é construída sobre o pressuposto de que a tarefa da 

análise lógica é descobrir as proposições elementares genuínas, logicamente independentes umas 

das outras e destituídas de qualquer generalidade. Neste ponto, iremos nos amparar na discussão 

e fundamentação do conceito de analise lógica desenvolvida por Araceli Velloso2, André Porto3 

e, em certos aspectos, em David Hyder4.  Insistiremos que um modo razoável de entender a 

análise tractariana da proposição seria como um método que envolve a eliminação da 

generalidade gramatical dos termos proposicionais, por meio de um processo de tradução destas 

                                                 
1 BRADLEY, R. The Nature of all Being: A Study of Wittgenstein’s Modal Atomism. Oxford University Press, 1992  
2 VELLOSO, A. Wittgenstein’s Unique Great Analysis - A Consequence of The Construal of Propositional Sense as 
Truth-Conditions. In. ANALYTICA, VOL 18(1), 2014. 
3 PORTO, A. Singularity and Visual Perception. In. PHILOSOPHIQUES, Vol 39, 2012. 
4 HYDER, D. The Mechanics of Meaning: Propositional Content and the Logical Space of Wittgenstein's Tractatus. 
Ed.Walter de Gruyter: Berlin, 2002. 
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proposições em proposições que esclarecem melhor a multiplicidade lógica do estado de coisas 

descrito. Assim, devemos ser capazes de dizer que: não faz sentido afirmar a completude da 

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

representado pela proposição analisada. 

Será através da tese da conexão entre sentido/possibilidade em conjunto com a tese da 

análise proposicional enquanto eliminadora de generalidade que iremos desenvolver o principal 

o argumento desta dissertação. A saber, o argumento de que Wittgenstein tenta colapsar as 

noções de possibilidade real e possibilidade combinatória em uma única noção de possibilidade 

lógica e tal colapso gerará situações possíveis combinatoriamente, mas que na realidade são 

impossíveis. 

No segundo capítulo, iremos tratar da noção de combinatória vero funcional, seus 

componentes e suas consequências. Para tanto, iniciamos  apresentando uma interpretação da 

concepção de lógica do Tractatus e os comprometimentos ao se adotar o modelo vero-funcional. 

Utilizaremos como principal argumento desta seção o aforisma 2.0121 que diz: 

Na lógica, nada é casual [...] (O que é lógico não pode ser meramente possível. A lógica 
trata de cada possiblidade e todas as possibilidades são fatos seus.) [TLP, 2.0121] 

O aforismo 2.0121, citado acima, nos permite dizer que: se, em lógica nada é casual, 

então se algo é uma possibilidade lógica, então deve ser necessariamente uma possibilidade 

lógica. Isto nos mostra o aspecto fundamental da modalidade no Tractatus, na medida em que 

Wittgenstein colapsa as noções de possibilidade combinatória e a noção de possibilidade real e 

aceita somente um único tipo de possiblidade lógica. Esse nivelamento das noções de 

possibilidade parece advir do fato de que Wittgenstein jamais aceitou a ideia de conteúdos 

necessariamente inexprimíveis. O autor vê uma conexão entre as noções de sentido e 

possibilidade, de modo que proposições com sentido espelham possibilidades reais. Essa 

conexão entre sentido e possibilidade nos provém o critério final para a determinação do sentido 

de uma sentença, haja vista que o sentido se dá não pela maneira como uma sentença é composta, 

mas através da conexão da sentença com uma situação possível.  

Tentaremos mostrar, também, ainda que tal demonstração soe anacrônico, o 

comprometimento de Wittgenstein com o axioma ◊ → □(◊ ) do sistema de lógica modal S5. 

Se o espaço lógico é a totalidade das possibilidades lógicas, então qualquer proposição que 

represente um lugar nesse espaço é uma possibilidade. De modo que não pode haver uma 

possibilidade que não possa ser representada. No Tractatus, uma proposição representa uma 

possiblidade e, por sua vez, é possível que a combinação representada por uma proposição não 
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seja atual. É isto que levou Wittgenstein a se comprometer com a ideia de que toda proposição é 

contingente. 

 Se, no Tractatus, o fim da análise é proposicional e no nível elementar da linguagem 

encontramos proposições constituídas unicamente por nomes e suas possibilidades combinatórias, 

então as possibilidades combinatórias dos nomes determinariam uma multiplicidade de 

possibilidades espaciais e temporais. Se o espaço lógico é a totalidade dos estados de coisa, então 

o espaço lógico é a totalidade das multiplicidades possíveis. As multiplicidades possíveis são 

explicadas por combinatória e através de coordenadas, sendo que as proposições elementares 

possuem uma forma lógica que contém todas as possibilidades de combinação e, por isso, são 

capazes de representar o estado de coisa que lhe é isomórfico. Desta maneira, podemos dizer que 

as proposições elementares devem ser logicamente independentes umas das outras. 

Como dito anteriormente, o ponto de partida é a linguagem pela qual nós representamos o 

mundo. O primeiro pressuposto é que tal linguagem deve possuir uma relação isomórfica com a 

realidade. A realidade é dita do espaço de possiblidade de ocorrência dos estados de coisa 

possíveis – ela não representa nada, apenas nos fornece as condições de possibilidade de 

representação. Consequentemente, as únicas sentenças que podemos asserir a verdade são 

aquelas possivelmente vinculadas à realidade por algum sentido, pois se são possíveis elas são 

necessariamente possíveis. Ao analisarmos completamente proposições com algum sentido 

obtemos proposições elementares. Demonstrar as características das proposições elementares e 

sua combinatória é uma das grandes tarefas do Tractatus. 

Procuraremos, ao longo deste trabalho, defender a tese de que o Tractatus é uma mistura 

de intuições provenientes de uma abordagem composicionalista do sentido e de intuições 

semânticas em termos da conexão sentido/possibilidade. Agora, a meio caminho, esperamos 

mostrar o comprometimento com uma única noção de possibilidade. Se assumimos, como 

Wittgenstein faz em 2.0121, que toda possibilidade é uma possiblidade lógica e – de acordo 

coma equação de Bradley – a imaginabilidade é condição suficiente e necessária da possiblidade 

lógica, então podemos reformular tal passagem da seguinte maneira: “Se é logicamente possível 

que objetos devem se combinar estados de coisa, então é logicamente impossível que eles não 

devam possivelmente se combinar em tais estado de coisa”. Como consequência dessa 

reformulação de 2.0121, temos: dizer que é logicamente impossível que algo não seja o caso, é 

dizer que é logicamente necessário que algo seja o caso – ou como expresso pelo simbolismo 

padrão: ◊ → □(◊ ). 

A afirmação de que uma proposição p qualquer é consequência lógica de um conjunto de 

proposições – que comumente chamamos premissas – é a afirmação de que uma certa 
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combinação de valores de verdade é impossível, i.e., a combinação que determina que os 

elementos no conjunto das premissas sejam verdadeiros e p seja falso é impossível. Portanto, 

qualquer consideração da consequência lógica deve ser uma consideração sobre a noção de 

impossibilidade lógica para uma determinada combinação de valor de verdade. Tal consideração 

nos compromete com o fato de que certas combinações de valores de verdade para proposições 

são impossíveis logicamente. Por sua vez, uma consideração vero-funcional da impossibilidade 

lógica reduz, necessariamente, a possibilidade lógica a uma única possibilidade combinatória. 

Para Wittgenstein a impossibilidade lógica é equivalente a impensabilidade, desta 

maneira, o que estamos sugerindo é que o Tractatus se compromete com um tratamento 

universal da consequência lógica e a correspondente noção de combinações de valor de verdade 

logicamente impossível. No nosso exemplo nos possibilita explicar o fato de que certas 

combinações de valores de verdade para um conjunto de proposições são logicamente 

impossíveis dado o fato de que essas combinações não correspondem a nenhuma das 

combinações dos valores de verdade combinatoriamente possíveis a algum outro conjunto de 

proposições. Isto é o que Wittgenstein aponta como consequência lógica em 5.11 ao dizer: 

Se os fundamentos de verdade (Truth Grounds) comuns a um certo número de 
proposições forem todos também fundamentos de verdade de uma determinada 
proposição, diremos que a verdade desta se segue da verdade daquelas. 

Pois se há um conjunto de proposições elementares, e uma função que emparelha as 

atribuições de valores de verdade dessas proposições como as atribuições de valor universal que 

podem ser utilizadas para quaisquer proposições, então somos capazes de explicar o fato de que 

qualquer combinação de valores de verdade para proposições é logicamente impossível como 

advindos do fato de que essas combinações não correspondem a nenhum dos valores 

combinatórios possíveis do valor de verdade para um único conjunto fixo de proposições 

elementares.  Esta consideração da impossibilidade lógica em termos de funções de verdade 

combinatoriamente definidas e proposições elementares completamente definidas me parece 

correta e, assim, se um tratamento da impossibilidade foi bem delimitado, então a possibilidade 

lógica depende da função de verdade das proposições elementares e não é possível inferir uma 

proposição p a partir de uma proposição q se os fundamentos de verdade (os truth grounds) de q 

não são os fundamentos de verdade de p simplesmente porque o fato de que podemos inferir p de 

q é o que torna o caso que os fundamentos de verdade de q são os fundamentos de verdade de p. 

Tal concepção de impossibilidade lógica amparada nos fundamentos de verdade das proposições 

será reestruturada no período intermediário, sendo uma das maiores mudanças no pensamento de 

Wittgenstein. 
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Por fim, ao chegarmos ao terceiro capítulo, esperamos estar em condições de mostrar, 

que a combinatória deixará de funcionar, devido ao problema da exclusão lógica. O artigo Some 

Remarks on Logical Form representa a primeira declaração da intenção de Wittgenstein em rever 

várias características fundamentais do seu pensamento no Tractatus. Nele, Wittgenstein introduz 

novas várias noções importantes, mas estaremos especialmente interessados nos cortes das linhas 

da tabela de verdade para representar exclusão lógica.  

No Tractatus, Wittgenstein diz que a exclusão lógica das proposições sobre cores se dá 

através da estrutura lógica das cores e tenta tratar o caso como um caso de impossibilidade. Ora, 

se é uma impossibilidade e, no contexto do Tractatus, toda impossibilidade é uma 

impossibilidade lógica, então essa impossibilidade pode ser expressa por uma contradição. De 

modo que a proposição “isto é vermelho” e a proposição “isto é azul” devem ser contraditórias, 

do tipo “p ^ ¬p”, se se referirem ao mesmo lugar ao mesmo tempo. A conjunção de “isto é 

vermelho” e “isto é azul” em uma proposição do tipo: “Isto é vermelho e azul” deveria ser uma 

contradição no sentido tractariano de contradição, i.e., deveria ser uma impossibilidade lógica – 

e sua negação deveria ser uma tautologia. 

Tal problema, para além de um mero problema de incompatibilidade entre cores, pode ser 

generalizado para a dificuldade manifesta de se trabalhar com apenas uma única noção de 

possibilidade no Tractatus, pois ao considerar que a única possibilidade é a possibilidade lógica, 

Wittgenstein se comprometeu com algumas proposições aparentemente não-analisáveis 

(pseudoproposições elementares) que, contudo, não podem ser reduzidas a um mero caso de 

impossibilidade lógica. No Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein aceita que as 

atribuições de cores são elementares e que “Isto é vermelho e azul” não expressa algo que 

poderia ser possivelmente verdadeiro. Aceitar que as atribuições de cores são elementares faz 

com que não seja possível se comprometer com a afirmação de que todas as impossibilidades 

lógicas são contradições, que poderiam ser expressas sob a forma “p ˄ ¬p”. Portanto, a 

representação da exclusão lógica em tabelas de verdade, requer um novo comprometimento. Um 

comprometimento de que, em certos tipos de proposição elementares devem ser descritas em 

termos de caraterísticas simbólicas definidas, nas quais certas combinações de V e F devem ser 

deixadas de fora. Isto, Wittgenstein diz, é uma deficiência da notação que não previne a 

formação de construções absurdas, de modo que uma notação perfeita deverá excluir tais 

estruturas através da definição de todas as suas regras de sintaxe. Será essa falha no nivelamento 

da possibilidade combinatória vero-funcional com a possibilidade real de duas cores ocuparem 

o mesmo lugar no campo visual, que pode ser expressa na tabela de verdade para exclusão das 

cores, que abrirá espaço para a introdução da noção de regra no período intermediário. A noção 
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de regra irá ocupar justamente este espaço deixado pela falha da noção de possibilidade lógica, 

mantendo-se ainda a conexão sentido/possibilidade. A possibilidade combinatória passará a ter 

um papel cada vez menor e as regras surgem como limitadores do sentido, haja vista que a 

conexão possibilidade/sentido se mantém, contudo, agora a delimitação do sentido através das 

regras será feita através das possibilidades reais. 

Para concluir esta introdução, recupero a sequência do argumento e o torno o mais claro 

possível para que possamos enfim dar início à dissertação. 1) Ao assumirmos a equivalência 

entre possibilidade/sentido de Bradley assumimos também uma explicação modal do sentido nas 

obras de Wittgenstein – de modo que, no Tractatus, aquilo que tem sentido, é equivalente a 

aquilo que é possível; 2) A noção de possibilidade que encontramos no Tractatus, aquela que 

chamamos de possibilidade lógica no nosso trabalho, é um misto de ao menos duas noções de 

possibilidades: a possibilidade real (que rege as possibilidades de ocorrência dos estados de 

coisa) e a possibilidade combinatória (que rege as combinações vero-funcionais das 

proposições ); 3) utilizar essas duas noções de possibilidade combinadas em um único tipo de 

possibilidade lógica gera o problema de combinações vero-funcionais que não correspondem a 

nada na realidade (tal como o problema da exclusão lógica das cores no RLF); 4) Ao tentar criar 

uma notação que contemple a exclusão lógica, Wittgenstein está lidando com uma consequência 

de se trabalhar com uma única noção de possibilidade; 5) o problema de se trabalhar com uma 

única noção de possibilidade  irá demandar a introdução da ideia de sistemas de proposição e 

regras, que, de certa maneira, reformulam a possibilidade lógica para que se adequem às 

possibilidades reais no período intermediário; 6) por fim, podemos indicar a paulatina 

substituição da noção de possibilidade lógica através do abandono da noção de possibilidade 

combinatória e de uma primazia da noção de possibilidade real. Tendo esclarecido esse nosso 

argumento, passamos agora ao texto da nossa dissertação.  
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

1. Pressupostos da Tese da Unidade Sentencial  

 

Uma das propostas dessa dissertação é a consideração sistemática de algumas doutrinas 

chave do Tractatus Logico-Philosophicus a partir da unidade sentencial. O problema da unidade 

sentencial pode ser elaborado a partir da questão sobre: o que uma sentença significa. 

Wittgenstein coloca o problema em 4.221: 

É óbvio que devemos, na análise das sentenças, chegar a proposições elementares, que 
consistem em nomes em ligação imediata. 

A questão que se coloca aqui, como a conexão sentencial se dá. (Es frägt sich hier, wie 
kommt der Satzverband zustande.) [TLP, 4.221] 

Esta passagem levanta duas questões: a primeira, o que é uma ‘sentença’? A palavra em 

alemão “Satz” é normalmente compreendida ou utilizada para se referir à sentença (sentenças 

declarativas utilizadas para dizer algo verdadeiro ou falso) – por isso o nome “tese da unidade 

sentencial”. Contudo, mesmo que se possa compreender “Satz” como uma sentença, a palavra 

que se utiliza nas traduções é “proposição”.5  Isto se deve a um anacronismo que, de certa 

maneira, auxilia na compreensão do Tractatus. Wittgenstein parece usar a palavra “Satz”, na 

maior parte das vezes, para se referir à “sentença com um significado”, como quando ele diz: 

Na proposição (Satz) um pensamento encontra uma expressão que pode ser percebida 
pelos sentidos. [TLP, 3.1] 

 Contudo, há lugares em que ele não parece estar realmente dizendo isso, como em 6.54, 

ao dizer que suas proposições são absurdas (i.e., não poderiam possuir significado algum): 

Minhas proposições (Satz) servem como elucidações dessa maneira [do método correto 
da filosofia]: qualquer um que me compreenda eventualmente acaba por reconhecê-las 
como absurdos, após ter escalado através delas – por elas- para além delas. (Deve, por 
assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela.) 

Deve sobrepujar essas proposições (Satz), e então verá o mundo corretamente. [TLP, 
6.54] 

Pode-se dizer, portanto, que Wittgenstein utiliza “Satz” de maneira bastante desleixada.6 

Por vezes, “Satz” significa simplesmente o sinal proposicional, outras vezes, “Satz” significa 

                                                 
5 Na tradução para o inglês de C.K. Odgen e na tradução de Pears & McGuinness, utiliza-se o termo “proposition” e 
na tradução para o português de Luiz Henrique Lopes dos Santos, utiliza-se “proposição”. 
6 Alguém poderia supor que seria por falta de vocabulário, contudo, Wittgenstein utiliza o termo “Satzzeichen” 
(sinal proposicional) que poderia facilmente dar conta dessa distinção. Poderia ter empregado o termo “Satzzeichen” 
para se referir aos complexos que as palavras e os nomes são constituintes; e reservado o termo “Satz” para aquilo 
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algo como o conteúdo de um sinal proposicional. O que é necessário esclarecer aqui é: quando 

digo que irei interpretar a obra à luz da unidade sentencial, o que estou propondo é examinar as 

consequências da construção do ‘sentido’ na obra. Assim, se a questão da unidade sentencial 

fosse posta como “o que distingue uma sentença declarativa de uma mera lista de palavras? ”, 

então a questão sobre a unidade de uma proposição seria “o que distingue uma proposição de um 

mero agregado de significado de palavras? ”. Desta maneira, utilizaremos o termo proposição 

para denotar “Satz”. Mesmo que esta proposta vise enfrentar o problema da unidade no nível 

proposicional, i.e., no nível do que as sentenças declarativas significam, deve-se deixar claro que 

na maioria das ocasiões em que Wittgenstein utiliza o termo “Satz” ele poderia – e talvez deveria 

– ter utilizado “Satzzeichen”, pois muitas das confusões na literatura secundária advêm de 

atribuir erroneamente propriedades, que pertencem somente ao sinal proposicional, às 

proposições. 

A segunda questão suscitada por 4.221 é o que exatamente Wittgenstein quer ao colocar a 

questão de “como a conexão proposicional (Satzverband) se dá? ”. O problema aqui é colocado 

primariamente no sistema linguístico, no nível do sentido, mas pode ser derivado para o sistema 

ontológico. Consequentemente, a natureza da conexão entre a linguagem e o mundo é tal, de 

acordo com o isomorfismo profundo, que qualquer resposta a essa questão no nível do sistema 

linguístico deverá ser uma resposta no nível do que a linguagem é sobre. Assim, a questão deve 

ser enfrentada no nível proposicional mais profundo, no nível que as sentenças declarativas 

significam.  Tratar o Tractatus a partir de uma teoria da unidade sentencial possibilita resolver 

dois desafios: 1) o problema do falso e 2) o problema da unidade proposicional. O primeiro 

consiste na dificuldade de fazer asserções falsas ou incorretas. Uma asserção falsa nos coloca 

diante de uma proposição falsa como se fosse verdadeira, i.e., parece significar algo no mundo 

que, de fato, não significa. Se assumirmos que as proposições são um complexo que realmente 

contém as entidades que elas descrevem (um realismo proposicional), então essas entidades são 

trazidas em conjunto e, desta maneira, a proposição as obtêm – logo, não podem ser falsas. 

Como é possível fazer asserções falsas?  

A solução de Wittgenstein se inicia tomando as sentenças como as unidades 

representacionais básicas. As sentenças têm unidade e é com as sentenças – sentenças 

assertóricas imbuídas de força assertórica, para ser preciso – que nós dizemos algo que pode ser 

verdadeiro ou falso. Uma asserção falsa emprega uma sentença que não representa uma situação 

                                                                                                                                                             
que o “Satzzeichen” expressa. Discuto, na seção cinco deste capítulo, os pormenores da diferença entre “proposição” 
e “sinal proposicional”. 



 

12 
 

no mundo, i.e., o estado de coisa figurado por ela não ocorre, mas é uma possibilidade na 

realidade.  

Na medida em que definimos a característica das sentenças declarativas como sendo sua 

capacidade de ser verdadeira ou falsa, nós podemos reformular o problema da unidade sentencial 

como: o que permite as sentenças declarativas serem verdadeiras ou falsas? Nossa hipótese de 

trabalho é que o sentido proposicional, tal qual Wittgenstein o apresenta, será construído 

exclusivamente enquanto condições de verdade, i.e., o sentido será dado integralmente como em 

termos daquilo que permite uma sentença declarativa ser verdadeira ou falsa. Será tal questão 

que delimitará o escopo das duas próximas seções. 

2. Isomorfismo 

 

Para explorar a noção de sentido enquanto condições de verdade, a noção de possiblidade 

e seus desdobramentos, precisaremos dar conta de algumas noções anteriores. A primeira delas 

será a tese do isomorfismo. Fora da matemática podemos definir isomorfismo informalmente 

como “identidade estrutural” ou correspondência “um para um” de propriedades entre dois 

sistemas independentes.  Isomorfismo é simplesmente uma série de informações estruturais que 

ambos os sistemas dividem. A tese do isomorfismo permite preservar informação na composição 

dos sistemas e preencher algumas lacunas informacionais que, por ventura, apareçam no interior 

de cada sistema. 

De modo geral, atribui-se ao Tractatus um isomorfismo entre linguagem e mundo, de 

maneira que o sistema de representação linguístico e o sistema ontológico possuiriam uma 

“correspondência estrutural” de natureza lógica – entre as proposições da nossa linguagem e os 

estados de coisa que possivelmente ocorrem no mundo. O Tractatus insiste na existência de uma 

complicada estrutura dual de mundo e linguagem e inicia-se apresentando as propriedades dessas 

duas estruturas em uma série de postulados não explicados nos aforismas ‘1’ e ‘2’. A tese do 

isomorfismo revela informações que estão intrinsicamente dentro das estruturas esperando para 

serem “extraídas”; há, em cada estrutura, certos pedaços de informação que podem ser “extraídos” 

e há certos pedaços que não podem ser “extraídos”. Desta maneira, isomorfismo sugere uma 

relação entre os “portadores de informação” e os “reveladores de informação”. Uma teoria 

estruturada de cima para baixo que se compromete imediatamente em organizar o campo da 

experiência, um campo que Wittgenstein irá denominar ‘espaço lógico’7. 

                                                 
7Trataremos do conceito de espaço lógico na seção quatro 
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Em geral, sustenta-se um isomorfismo “superficial” no Tractatus, no qual a proposição é 

uma figuração isomórfica a um estado de coisas possível. Nesta versão “superficial”, o 

isomorfismo ocorre somente no contexto da teoria pictórica e sugere apenas que fatos 

relacionais serão simbolizados por proposições relacionais, com nenhum requisito de que a 

significatividade de tal proposição tenha referência a uma relação na realidade. Utilizam-se as 

seguintes passagens para justificar este isomorfismo suave: 

Aos objetos correspondem, na figuração os elementos da figuração. [TLP, 2.13] 

Os elementos da figuração substituem nela os objetos. [TLP, 2.131] 

Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de uma determinada maneira 
representa que as coisas assim estão umas para as outras. 
 
Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura; a possibilidade 
desta, sua forma de afiguração. [TLP, 2.15] 

 O isomorfismo que defendo neste trabalho é uma versão “profunda” do isomorfismo no 

Tractatus. Na versão “profunda do isomorfismo”, precisaremos levar em consideração não os 

aforismas da teoria pictórica, mas a advertência do aforisma 4.002: 

O homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se pode exprimir 
todo o sentido, sem fazer ideia de como e do que cada palavra significa – como também 
falamos sem saber como se produzem os sons particulares.  

A linguagem corrente é parte do organismo humano, e não menos complicada que ele. 

É humanamente impossível extrair dela, de modo imediato, a lógica da linguagem. 

A linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E, na verdade, de um modo tal que 
não se pode inferir, da forma exterior do traje, a forma do pensamento trajado; isso 
porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de 
tornar reconhecível a forma do corpo. 

Os acordos tácitos que permitem o entendimento da linguagem corrente são 
enormemente complicados. [TLP, 4.002] 

 A linguagem disfarça o pensamento, de modo que para revelar as convenções tácitas das 

quais toda linguagem depende, precisamos da análise proposicional. Ao final da análise, quando 

chegamos a uma linguagem perfeitamente clara, o arranjo dos nomes em uma proposição 

elementar espelha o arranjo dos objetos simples em um estado de coisas singular na realidade. 

Assim, não somente as proposições afiguradoras, mas também os nomes e as relações 

significativas8 entre os nomes estarão em uma relação projetiva isomórfica marcada pela noção 

de possibilidade.  

                                                 
8 Incluo nas relações significativas do nome não só sua “referência”, mas também suas possibilidades combinatórias, 
o próprio potencial combinatório de um nome.  
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Muitas vezes, Wittgenstein recorre à noção de projeção no Tractatus: 

Utilizamos o sinal sensível e perceptível (sinal escrito ou sonoro, etc.) da proposição 
como projeção da situação possível.  

O método de projeção é pensar o sentido da proposição. [TLP, 3.11]  

O sinal, por meio do que exprimimos o pensamento, chamo de sinal proposicional. E a 
proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. [TLP, 3.12] 

À proposição pertence tudo que pertence à projeção; mas não o projetado. 
Portanto, a possibilidade do projetado, mas não ele próprio.  
Na proposição, portanto, ainda não está contido seu sentido, mas sim a possibilidade de 
exprimi-lo. 
(“O conteúdo da proposição” significa o conteúdo da proposição dotada de sentido.) 
Na proposição está condida a forma do seu sentido, mas não o conteúdo. [TLP, 3.12]  

Tomamos, portanto, a aplicação do isomorfismo no Tractatus a partir da relação 

projetiva: sempre indicando que uma projeção deve preservar tanto as relações internas, quanto a 

equipotencidade dos pontos no espaço lógico. Neste caso, poderíamos sempre partir do “sistema 

da linguagem” (da combinatória vero-funcional, como explicitaremos adiante) para descrever o 

“sistema ontológico” possível – o que de fato ocorre na relação projetiva – e podemos também 

partir do resultado de uma projeção para o original, i.e, de uma possibilidade ontológica real para 

a combinatória vero-funcional expressa na linguagem – como pode ser deduzido a partir da 

relação combinatória exposta em 4.27: 

Quanto à existência e inexistência de n estado de coisa, há =  ∑   
possibilidades. 
Podem todas as combinações dos estados de coisas existir e as outras não existir.  
[TLP, 4.27] 

Desta maneira, a partir do isomorfismo podemos compreender, portanto, que: 1) os 

objetos denotados por nomes não podem sofrer mudanças quanto às suas possibilidades 

combinatórias, i.e., todas as combinações já estão pré-estabelecidas; 2) as possibilidades reais de 

combinação desses objetos são determinadas antecipadamente para que a possibilidade de 

ocorrência de cada objeto em um fato seja fixada; 3) essas possibilidades são espelhadas (um 

para um) pelas possibilidades combinatórias dos nomes; 4) à essas possibilidades reais de 

combinação são atribuídas às várias “formas” caracterizando os objetos e, por combinatória 

vero-funcional, caracterizam os nomes, os estados de coisas singulares e as proposições 

elementares. 

Por fim, antes de passarmos para a investigação da relação projetiva e sua principal 

característica, a bipolaridade, vale dizer àqueles que ainda não se convenceram do “isomorfismo 

profundo”, que esta tese pode ser amparada, também, no terceiro e no quarto parágrafo do 
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prefácio do Tractatus, nos quais se assere uma espécie de regra geral para a delimitação da 

expressão dos pensamentos: 

O livro irá, portanto, esboçar um limite para o pensar [Denken], ou melhor – não para o 
pensar [Denken], mas para a expressão dos pensamentos [Der Gedanken]; para traçar 
um limite para o pensar [Denken], deveríamos poder pensar os dois lados desse limite 
(deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado). 

O limite só poderá, pois, ser traçado na linguagem, e o que estiver além do limite será 
simplesmente um absurdo [Unsinn]. 9 

Embora os trabalhos interpretativos “padrão” não se interessem pelo prefácio do 

Tractatus e, quando se interessam, interpretem os parágrafos três e quatro como uma mera 

afirmação dos “limites do Pensar [Denken]”, a interpretação proposta nesta dissertação 

contempla de maneira mais completa o prefácio e está interessada na sutil diferença entre os 

“limites do pensar” e traçar os limites para a “expressão dos pensamentos”. Nossa tese é que o 

terceiro parágrafo expressa uma espécie de “regra geral” para a delimitação proposta na obra e 

esta “regra geral” implica que o limite da expressão dos pensamentos não pode ser considerado o 

mesmo que os limites do pensamento, na medida em que o primeiro é justamente aquilo que a 

obra se propõe a fazer enquanto que qualquer esboço do segundo tipo de limite é explicitamente 

designado no quarto parágrafo como um absurdo. 

Tendo esclarecido a tese do “isomorfismo profundo” e delimitado a relação projetiva 

como a característica que estabelece a ligação entre o sistema semântico da linguagem e o 

sistema ontológico da realidade, realizaremos, na próxima seção, uma análise da ideia de 

bipolaridade das proposições. Será no nível proposicional que se dará a relação projetiva que 

preserva tanto as relações internas, quanto a equipotencidade dos pontos no espaço lógico.  

3. Bipolaridade 

 

Já no Notes on Logic, Wittgenstein concebe o sentido de uma proposição em termos de 

uma bipolaridade.  

Every proposition is essentially true-false: to understand it, we must know both what 
must be the case if it is true, and what must be the case if it is false. Thus a proposition 
has two poles, corresponding to the case of its truth and the case of its falsehood. We 
call this the sense of a proposition. (NL, 98-99) 

Contudo, aqui podemos perceber uma mudança significativa entre os Notes on Logic e o 

Tractatus. No primeiro, ele fala da situação possível que a proposição representa como seu 

                                                 
9 Marquei os usos do termo “Pensar” ao longo da citação em uma tentativa de distinguir mais claramente o seu uso 
pronominal de seu uso enquanto verbo.   
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Bedeutung, i.e., sua referência – o que já mostrava uma diferença entre a visão de que a 

referência de uma proposição é um valor de verdade. No segundo, diz que o estado de coisas 

possível que a proposição representa é o sentido, não a referência da proposição. Assim, nos seus 

escritos iniciais, Wittgenstein de fato falou em proposições possuindo uma referência, mas no 

Tractatus tal ideia é completamente descartada, restando somente a ideia de bipolaridade do 

sentido.    

Denomina-se bipolaridade a ideia de que uma proposição deve ser capaz de ser tanto 

verdadeira quanto falsa. Wittgenstein utiliza-se do termo nos Notes on Logic, ao dizer que toda 

proposição genuína é “Bipolar no sentido de ser essencialmente verdadeira-falsa”, mas não 

menciona a bipolaridade explicitamente no Tractatus.10  A bipolaridade é uma característica 

essencial da proposição e é a propriedade que diz que se uma proposição pode ser verdadeira, 

então ela deve poder ser falsa. Para compreender o sentido de uma proposição, eu devo saber o 

que seria o caso se ela fosse verdadeira e, consequentemente, o que seria o caso se ela fosse 

falsa.11 Podemos expressar a bipolaridade da seguinte maneira: 

Para todo p, (◊  ˄ ◊ ¬ ) 

O esquema acima significa que: Para todo p, é possível que “p” seja verdadeira e é 

possível que “não-p” seja falsa. Ou ainda, de modo informal, se uma proposição é capaz de 

expressar a verdade, então a possibilidade de expressar a falsidade também deve estar presente. 

Assim, podemos compreender a definição de sentido como sendo a possibilidade de uma 

proposição ser verdadeira e falsa. 

Uma proposição possui dois polos (verdadeiro/falso) porque descreve algum evento que 

pode ou não ocorrer, i.e., a bipolaridade assegura situações possíveis que tornariam a proposição 

verdadeira e situações possíveis que a tornariam falsa. Note a diferença do princípio de 

bipolaridade e do conhecido princípio da bivalência. O princípio de bipolaridade estabelece uma 

possibilidade significativa que pode ser formalizado da seguinte maneira: 

Para todo p, (  ∨ ¬ ) 

No qual lemos: para todo p, ‘p’ ou ‘não-p’. O princípio da bivalência nos diz: uma 

proposição pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos, i.e., impõe uma restrição à verificação. 

Não será por meio da bivalência que Wittgenstein irá assegurar as condições de verdade das 

proposições, porque a bivalência também age sobre as proposições necessárias, i.e., as 

proposições necessárias não rompem com o princípio de bivalência, elas conformam com ele e, 
                                                 

10 Wittgenstein dificilmente teria mudado de opinião sobre isso no Tractatus, mesmo que o termo não ocorra. Ele 
menciona a bipolaridade em uma entrada de 2 de junho de 1915 (Notebooks, p.53), o que seria poucos meses antes 
de decidir-se sobre escrever o Prototractatus, que difere-se do Tractatus em alguns poucos aspectos. Cf. McGuiness, 
“Wittgenstein’s pre-Tractatus masnuscripts”. In: Grazer Philosophische Studien 33,1989. pp. 55 - 47  
11 Notebooks, pp. 94–95 e 98–99. 
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de certa maneira, o confirmam. O princípio de bipolaridade evita as proposições necessárias 

estabelecendo que a proposição deve possuir ambas as possibilidades – deve poder ser 

verdadeira e poder ser falsa – caso contrário, não é uma proposição. 

Se apenas proposições bipolares têm sentido, então há algumas proposições que não 

possuem sentido. Dentre as proposições que não possuem sentido temos as proposições 

necessárias. Proposições necessárias não podem ser verdadeiras e falsas, mas são apenas 

verdadeiras ou apenas falsas. Assim, a bipolaridade desempenha um papel de suma importância 

na tese da unidade sentencial. É o princípio de bipolaridade que instaura um único tipo de 

“condição” para as proposições – aquilo que chamamos de condições de verdade até agora. Será 

mediante uma simplicidade estrutural que o princípio de bipolaridade irá restringir todo o espaço 

das possiblidades em apenas dois polos. São os polos de uma proposição que expressam sua 

possibilidade de ser verdadeira ou falsa. Toda proposição genuína do Tractatus tem dois polos e 

isso se soma ao seu sentido.  

Uma proposição tem algum sentido se bipolar, i.e., se possui a possibilidade de ser 

verdadeira e falsa, porque descreve algum evento que pode ou não ocorrer. Do ponto de vista da 

bipolaridade, uma proposição pode asserir situações que a tornariam verdadeira e asserir 

situações que seriam falsas, pois ambas as possibilidades já devem estar dadas. Apenas 

proposições que ocorrem sob o escopo da bipolaridade possuem sentido. Alguém poderia 

perguntar sobre aquelas proposições que não são bipolares. Caso a proposição não possa ser 

verdadeira/falsa, caso elas sejam apenas verdadeiras ou apenas falsas, tais proposições ou são 

absurdas (Unsinnig) ou são os casos limites das Tautologias/Contradições.  

Se apenas proposições que possuem condições de verdade podem ser ditas proposições 

com sentido e aquelas que não possuem nenhuma condição de verdade são simplesmente 

absurdas, ao traçarmos um limite para o que conta como uma proposição com sentido e o que 

não conta, deparamo-nos com o problema daquilo que é uma proposição sem sentido. As 

proposições sem sentido são os casos limites da tautologia e contradição. Diferente das 

proposições ordinárias, que possuem condições de verdade, as tautologias e as contradições não 

separam o espaço das possibilidades em situações possíveis, elas têm uma única condição de 

verdade; sempre verdadeira, no caso da tautologia, sempre falsa, no caso da contradição. 

Tautologias e contradições não são bipolares, pois não possuem situações possíveis que as 

tornariam verdadeiras e não possuem situações possíveis que as tornariam falsas. Se uma 

proposição com sentido qualquer p faz uma espécie de “recorte” na totalidade de situações 

possíveis e seleciona aquelas situações que tornariam essa proposição verdadeira e, ao mesmo 

tempo, seleciona aquelas situações que tornariam essa proposição falsa, então as tautologias e 
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contradições não fazem um recorte no espaço de possibilidades, uma vez que todo o espaço 

lógico diz que tais proposições são sempre verdadeiras ou sempre falsas. Tautologias e 

contradições carecem de sentido, pois nenhuma situação torna uma tautologia falsa e nenhuma 

situação torna uma contradição verdadeira. Tautologias e contradições são proposições do tipo 

Sinnloss:  

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]  

Vale dizer também que Wittgenstein utiliza-se do princípio de bipolaridade para 

distinguir entre nomes e proposições. Enquanto um nome tem uma “referência” e uma relação de 

“mão única” com a realidade, uma proposição possui “sentido” e uma relação de “duas mãos” 

com a realidade. Para que uma proposição possua sentido, ela deve ser capaz de determinar as 

possibilidades nas quais a realidade a satisfaça e aquela na qual a realidade não a satisfaz, assim, 

mesmo uma proposição que não é verdadeira é significativa. Compreender uma proposição é 

apreender (grasp) seu sentido. Apreender o sentido de uma proposição não é uma questão de 

saber qual o valor de verdade ela denota, mas de apreender as condições de verdade que 

tornariam essa proposição verdadeira e, ao mesmo tempo, apreender as condições de verdade 

que tornariam essa proposição falsa. Isto quer dizer que não há a mera apreensão do sentido de 

uma proposição independente de saber seu valor de verdade, mas que os valores de verdade 

representam polos opostos da mesma proposição. Tratar as proposições como significando a 

Verdade ou significando a Falsidade – i.e., tratar como duas maneiras distintas com as quais a 

proposição significa – obscurece a relação essencial que cada proposição com sentido possui: 

seus polos verdadeiro/falso. Desta maneira, a negação de uma proposição significativa deve, 

também, ser uma proposição significativa.  

Somente as proposições bipolares são significativas, i.e., somente proposições bipolares 

podem estabelecer uma relação projetiva com a realidade. Ao assumirmos que as proposições 

com sentido só possuem sentido devido às suas condições de verdade, nós nos comprometemos 

com uma concepção de eventos singulares na realidade. Ser verdadeira e ser falsa são duas 

relações que uma proposição pode manter com a realidade; é uma característica essencial da 

proposição ser capaz de manter ambas as relações com a realidade. A realidade são todos os 

estados de coisa possíveis no espaço lógico (1.13), na medida em que as proposições estão 

incorporadas em uma ordem de possibilidades a priori. Uma proposição particular tem sentido 

somente se alguma situação singular da realidade poderia torná-la verdadeira ou poderia torná-la 
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falsa. Passaremos, portanto, a uma explicação daquilo que é o espaço lógico e qual sua relação 

na determinação do sentido de uma proposição. 

4. Espaço Lógico 

 

No Tractatus, os fundamentos da linguagem são providos pelas funções de verdade das 

proposições. As proposições possuem essencialmente possibilidades combinatórias que devem 

ser determinadas, de maneira inefável, no espaço lógico de situações possíveis e, portanto, 

configuram um conjunto inalterável de limites para aquilo que faz sentido dizer. Dado o método 

de projeção apropriado, uma proposição representa um estado de coisa no qual os elementos 

mais simples estão relacionados uns aos outros de maneira determinada. Uma proposição aponta 

a realidade de maneira que o conteúdo de um pensamento verdadeiro espelha uma e a mesma 

possibilidade que o conteúdo de um pensamento falso, só que o primeiro ocorre e o segundo não. 

O sentido da proposição espelha o estado de coisa possível de uma combinação de objetos. A 

possibilidade de combinação é garantida pela proposição que o “contém”, porque as 

possibilidades combinatórias da proposição espelham aquelas dos estados de coisa. O mundo 

somente decide quando, ou não, o lugar no espaço lógico determinado pela proposição é 

preenchido.  

Estruturada de cima para baixo, a unidade sentencial do Tractatus se compromete 

imediatamente em organizar o campo da experiência, um campo que Wittgenstein irá denominar 

‘espaço lógico’. Nesta seção, iremos explorar o conceito de espaço lógico e tentaremos 

responder a duas questões: 1) O que é o espaço lógico?; e 2) Qual é o seu papel na determinação 

do sentido? Essas duas perguntas serão articuladas com a visão de Lógica da obra, com a teoria 

das proposições e a teoria dos fatos para que possamos mostrar que o espaço lógico desempenha 

tanto um papel linguístico quanto ontológico. Ainda que o Tractatus não forneça uma definição 

do termo ‘espaço lógico’, podemos, com alguma segurança, afirmar que o termo se refere ao 

conjunto de possibilidades no qual toda e qualquer contingência está necessariamente inscrita. 

Lembrando que, dado o isomorfismo entre linguagem e mundo, há uma correlação entre o 

espaço ontológico de possibilidades e o conjunto de combinações possíveis entre proposições. 

No Tractatus, a Lógica constitui tudo aquilo que é essencial para as regras de projeção 

pelas quais determinamos o lugar de uma proposição no espaço lógico. Poderíamos dizer que a 

Lógica é a essência de toda representação enquanto tal, aquilo que é comum a qualquer sistema 

representacional com o qual nós podemos expressar proposições que podem ser comparadas à 

realidade verdadeira ou falsamente. Assim, quando Wittgenstein começa a tratar dos problemas 
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na relação entre proposições e fatos, podemos dizer que ele já começa a questionar qual é a 

natureza da Lógica. Uma proposição não analisada, no sentido utilizado no Tractatus, tem a 

forma gramatical sujeito-predicado. Ao iniciar as considerações sobre a natureza da Lógica, 

Wittgenstein desenvolve um esclarecimento sobre a natureza das proposições elementares e sua 

relação com o espaço logico, pois sem o processo de análise das proposições ordinárias em 

proposições mais simples até alcançar o nível das proposições elementares que as compõem, o 

sentido de tal proposição ordinária é vago e, por vezes, ambíguo.    

Discutiremos a ideia de proposições elementares nas seções seis e sete quando tratarmos 

da análise lógica, por hora, para compreender a ideia de espaço lógico precisamos compreender 

a noção de multiplicidade de ocorrências possíveis, i.e., compreender que há vários elementos 

implícitos e alternativos que constituem o sentido de uma proposição ordinária, mas que não 

estão presentes na sua forma sujeito-predicado. Ao assumirmos que Wittgenstein desenvolveu 

uma teoria puramente combinatória, o espaço lógico será pensado como o lugar (Ort) onde todas 

as maneiras possíveis nas quais os objetos podem se combinar se dão. Se algo é um constituinte 

possível em uma combinação, então é necessário que seja um constituinte possível de um estado 

de coisas (TLP, 2.011). A totalidade dos estados de coisa possíveis é o espaço lógico, a 

totalidade dos fatos é o mundo.12 Contudo, é preciso ressaltar que a despeito daquilo comumente 

encontrado na literatura secundária sobre o Tractatus, um objeto não deve ser considerado como 

algo que “está no espaço lógico”, os objetos devem ser considerados somente como dispositivos 

teóricos para resolver alguns problemas sobre as proposições elementares. Se nós estamos 

adotando uma construção do sentido proposicional exclusivamente em termos de condições de 

verdade, então nós devemos aceitar somente nomes dentro da estrutura interna das proposições 

elementares.  

 Neste aspecto, nossa abordagem segue a de David Hyder13 ao associar a noção de espaço 

lógico à noção de multiplicidade de ocorrências possíveis e a noção de nomes genuínos à noção 

de coordenadas. A proposta de Hyder é que a noção de “multiplicidade de ocorrências 

possíveis”, incluindo cores, sons, etc. irá constituir a forma lógica de todas as representações 

possíveis, i.e., a forma lógica de todas as representações possíveis será um todo composto de 

diversos elementos, ao passo que os nomes genuínos devem ser tratados como determinando 

coordenadas de possiblidades espaço temporais. O espaço lógico é, portanto, onde tudo aquilo 

que é logicamente possível ocorre. O espaço lógico é um mapeamento das possibilidades, 

                                                 
12 FRASCOLLA, 2007, p.62 
13 HYNDER, 2012, p.112 
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determinado por uma estrutura que é dada pelas leis da lógica. Os pontos no espaço lógico, os 

nomes genuínos, representam as possibilidades de ocorrência que podem se dar no espaço lógico.  

A construção do sentido a partir de condições de verdade exige que esbocemos uma nova 

fronteira entre aquilo que pertence e aquilo que não pertence à linguagem. Se o sentido é 

entendido como a capacidade de descrever a realidade, i.e., a capacidade de estabelecer quais 

sentenças são verdadeiras e excluir as situações que as tornariam falsas, então o conceito de 

realidade deve envolver a ideia de contingência. A realidade são todos os estados de coisa 

possíveis; o mundo, por sua vez, é o resultado da delimitação de uma fronteira no espaço lógico 

entre aqueles estados de coisa que ocorrem e aqueles que não ocorrem. Os estados de coisa que 

ocorrem são o mundo, aqueles que não ocorrem são outras possibilidades da “realidade”.  

Wittgenstein enfatiza que os fatos no espaço lógico são o mundo (TLP, 1.13).  Um fato é, 

ontologicamente falando, o existente de um estado de coisa, i.e., um fato é o estado de coisa que 

tem a propriedade de ser atual. Isto se faz importante, na medida em que Wittgenstein quer 

enfatizar que um fato é um estado de coisa possível, que ocorre e mantém uma relação lógica 

com outros estados de coisa.   

A Lógica determina as coisas com a lei do terceiro excluído (p ˅¬p). A única diferença 

entre ‘p’ e ‘¬p’ é que um deles é instanciado no espaço lógico e, portanto, no mundo, enquanto o 

outro não é instanciado. Considere, por exemplo: 1) Vou ter cabelos vermelhos amanhã e 2) Eu 

não vou ter cabelos vermelhos amanhã. Ambas as proposições não podem, ao mesmo tempo, 

serem verdade no espaço lógico, portanto, nós podemos usar as regras do espaço lógico para 

predizer aquilo que pode e aquilo que não pode ocorrer. 

Wittgenstein é bastante explícito ao dizer que uma proposição e sua negação determinam 

diferentes lugares no espaço lógico (TLP, 4.0641) e, portanto, elas devem representar 

coordenadas diferentes no espaço lógico. O sinal proposicional expressa as coordenadas lógicas, 

i.e., o sinal proposicional designa o lugar lógico (logische Ort) (TLP, 3.41). Embora a 

proposição possa determinar apenas um lugar do espaço lógico, por meio dela já deve ser dado 

todo o espaço lógico. Caso contrário, por meio da negação, da soma lógica, do produto lógico, 

etc., seriam introduzidos – em coordenação – sempre novos elementos. A armação lógica 

(logische Gerüst) à volta do sinal proposicional determina o espaço lógico, assim, a proposição 

alcança todo o espaço lógico. (TLP, 3.42) 

Há um lugar possível no espaço lógico para cada estado de coisa, contudo, não é o caso 

de que todo lugar no espaço lógico corresponda a um estado de coisa. Uma proposição 

elementar assere a existência de um estado de coisa, a sua negação produz uma proposição 

extremamente geral que preenche todos os pontos no espaço lógico, menos aquele que seria 
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destinado à proposição elementar que ela nega. Neste sentido, uma proposição elementar e sua 

negação podem ser ditas como se referindo ao mesmo estado de coisa. Então, se há um lugar no 

espaço lógico para cada estado de coisa, não seria o caso de que uma proposição negativa 

determinasse um espaço lógico diferente daquele determinado pela proposição que ela nega – é o 

que Wittgenstein diz ser o caso em 4.0641, pois a negação de uma proposição elementar não é 

uma proposição elementar, mas, ainda assim, determina um lugar no espaço lógico.  

 Uma completa descrição do mundo é dada através de todas as proposições elementares 

verdadeiras. O fato sustenta os estados de coisa sem sustentar nenhuma relação lógica entre eles. 

“Os fatos, no espaço lógico, são o mundo”. O espaço lógico não é uma outra entidade que, em 

conjunto com o fato, sustenta o mundo. O espaço lógico expressa uma condição dos fatos 

enquanto tais. Para que um fato seja um fato, ele deve preencher alguns pontos no espaço lógico. 

O espaço dos estados de coisa é o espaço das possiblidades, o espaço dos fatos é o espaço 

daquilo que ocorre. Uma caracterização completa do mundo pode ser dada pela atribuição de 

condições de verdade à totalidade das proposições elementares, pois se nós conhecemos todas as 

proposições elementares verdadeiras, então nós conhecemos todos os fatos. 

Será a totalidade das proposições que constituirá o espaço lógico, i.e., o espaço de 

possibilidade de existência e não-existência dos estados de coisa. Através do pressuposto de que 

todas as proposições elementares devem ser logicamente independentes umas das outras, a 

possibilidade de existência e não existência dos estados de coisa pode ser calculada através da 

fórmula: 

=   

Com este cálculo de possibilidades, é possível entender porque nenhuma combinação 

possível de existência e não-existência é dada a priori. Se nós estamos lidando com n estados de 

coisa possíveis, cada qual pode ou não pode ser obtido independente de todos os outros, então 

nós estamos lidando com possibilidades. O número  é definido pelas maneiras nas quais o 

mundo pode ser se há n possibilidades de estados de coisa. Esse número é dado pelo número de 

maneiras pelas quais um fato pode ser obtido; mais o número de maneiras pelas quais dois fatos 

podem ser obtidos; mais o número de maneiras pelas quais três fatos podem ser obtidos; etc., até 

que nós tenhamos obtido o número de maneiras nas quais todas as n possibilidades sejam obtidas. 

Dado que há apenas duas possibilidades para cada estado de coisa – existir ou não existir –  

será igual a 2 . 
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Essas são, também, as possibilidades de existência e não existência expressas na verdade 

e falsidade das proposições elementares. Wittgenstein se compromete com a ideia de que há uma 

essência da representação enquanto tal, i.e., com a ideia de que há uma estrutura lógica 

compartilhada por qualquer sistema de representação que é independente do conteúdo das 

proposições elementares. As possibilidades de verdade das proposições elementares podem ser 

representadas por meio de uma notação na qual a distribuição possível dos valores de verdade é 

apresentada em linhas com V e F. Se nós estabelecermos uma combinação vero-funcional de n 

proposições elementares, nós distribuiremos  linhas. Sendo que no Tractatus, estão 

representadas as notações para n= 1, n=2 e n=3, cada linha dessa notação representa uma 

combinação possível de valor de verdade, i.e., uma combinação possível das condições de 

verdade da proposição.  

5. Análise Lógica 

 

Essa seção busca discutir os requisitos necessários para que se possa realizar a análise das 

proposições tal qual Wittgenstein propõe no Tractatus. Iremos insistir que um modo razoável de 

entender a análise tractariana da proposição seria como um método que envolve a eliminação da 

generalidade gramatical dos termos proposicionais, por meio de um processo de tradução destas 

proposições em proposições que esclarecem melhor a multiplicidade lógica do estado de coisas 

descrito. A hipótese que sustento nesta seção poderia ser exposta como: não faz sentido afirmar a 

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

coisas representado pela proposição analisada.14 Para sustentar essa hipótese, precisamos deixar 

claro que grande parte daquilo que foi dito nas seções anteriores se articula diretamente com esta 

tese. Tal quando dissemos que os objetos não podem ser tomados como “estando no espaço 

lógico”, pois devem ser tomados apenas como dispositivos teóricos para resolver certos 

problemas a respeito das proposições elementares; ou quando dissemos que se nós adotarmos a 

proposta de construir o sentido proposicional exclusivamente como condições de verdade, então 

ou nós temos que aceitar os nomes que ocorrem na estrutura interna das proposições elementares, 

ou nós temos que adotar outra abordagem para explicar o significado das proposições. O que 

parece ficar claro, ao ler o Tractatus sob a luz dessa interpretação, é que podemos compreender a 

análise tractariana como um método de eliminação da generalidade gramatical dos termos 

                                                 
14 A apresentação de tal hipótese não é originalmente minha, ela se encontra discutida e fundamentada em Velloso 
(2015), Porto (2012) e, em certos aspectos, em Hyder (2002). Desta maneira, um dos propósitos desta seção é expor 
este modo particular de entender o processo de análise no Tractatus. 
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proposicionais contidos nas proposições não analisadas até chegarmos em um nível 

absolutamente elementar e indivisível. 

Embora Wittgenstein não ofereça uma definição de análise lógica, sabemos com 

segurança que seu objetivo é expor a forma lógica de uma proposição, i.e., é a decomposição de 

proposições complexas em proposições elementares. Podemos, também, montar um esquema, 

uma estrutura, para a análise lógica das proposições, a partir das afirmações do Tractatus. Esse 

esquema pode ser montado a partir de 2.0201: 

Cada asserção sobre complexos deixa-se dividir numa asserção sobre suas partes 
constitutivas e naquelas proposições que descrevem inteiramente tais complexos [TLP, 
2.0201] 

O primeiro passo seria decompor uma proposição complexa da linguagem ordinária 

qualquer Փ em proposições mais simples, digamos, proposições singulares , , … , . Tais 

proposições singulares ainda possuem conceitos complexos como seus constituintes: A 

proposição que trata do complexo está em relação interna com a proposição que trata da parte 

constituinte desse complexo (TLP, 3.24). Os conceitos complexos devem ser novamente 

analisados em descrições definidas, cada qual com suas “notas” características e marcadores 

notacionais como quantificadores. Se tomarmos a proposição , poderíamos decompô-la, 

em: ≡ (∃ ) ˄ ( ˅ ˅ ˅ ˅ … )  até finalmente encontrarmos as proposições 

elementares contidas em , por exemplo, a proposição . A análise lógica terá chegado ao fim 

quando a estrutura lógica de uma proposição apresentar a mesma complexidade do estado de 

coisa representado através dela. A complexidade da estrutura lógica irá consistir em séries de 

sentenças cada vez mais simples, nas quais estarão representadas todas as condições de verdade 

da proposição complexa. Quando todas as condições de verdade implícitas na proposição 

ordinária Փ estivessem dadas, teríamos o sentido de Փ completamente esclarecido. 

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

verdade – no plural – que servem como condição de possibilidade para analisá-la (TLP, 2.1). 

Essas condições de verdade são justamente seus polos verdadeiro/falso que expusemos na seção 

3. Uma proposição não analisada deverá gerar, através de um processo de tradução da 

proposição não analisada, proposições “mais simples” que definem melhor seu sentido, uma 

série de proposições que terão apenas uma única condição de verdade no singular.  Assim, 

proposições não analisadas com gramática superficial do tipo sujeito-predicado e com várias 

condições de verdade devem ser traduzidas em proposições com sua gramática profunda 

logicamente explicitada e com uma única e absolutamente singular condição de verdade. 
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As proposições não analisadas são proposições com algum sentido, mas o sentido que 

elas possuem é vago e, em geral, ambíguo. O seu sentido ainda precisa de uma explicitação mais 

completa que só é possível através do processo de análise lógica. Isso se deve ao fato de que as 

proposições não analisadas são diferentes das proposições elementares. Uma proposição não 

analisada tem várias condições de verdade, o que se reflete na determinação do seu sentido, 

sendo que uma proposição não analisada pode ter mais de um sentido em termos de condição de 

verdade. Por outro lado, as proposições elementares são proposições completamente analisadas e, 

portanto, possuem apenas uma única, completamente explícita e singular condição de verdade, 

i.e., espelham um único e completamente particular estado de coisa. Enquanto proposições não 

analisadas possuem várias possiblidades em seu sentido, proposições elementares são 

proposições com o sentido completamente explicitado e singularizado, de modo que tenha 

apenas nomes simples em sua estrutura constituinte (TLP, 4.22). 

Ao engendrar o processo de análise da proposição, enfrentam-se diversas dificuldades, 

uma delas é que é possível listar exemplos de proposições não analisadas com extrema facilidade, 

mas há várias dificuldades e impossibilidades ao tentar listar exemplos de proposições 

completamente analisadas. Desta maneira, iremos seguir os passos necessários a serem 

percorridos para encontrar uma proposição elementar sem, contudo, exemplificar grande parte 

desse processo.  

Para que possamos encontrar uma proposição elementar devemos, primeiramente, 

pressupor alguma proposição não elementar com sentido vago e com múltiplas e, possivelmente 

ambíguas e excludentes, condições de verdade. Tendo como pressuposto que tal proposição é 

possível, devemos explicitar o sentido proposicional dessa proposição não analisada eliminando 

a generalidade gramatical através de definições. Assim, o ponto de partida da análise trata da 

própria possibilidade da análise, para começar a análise de uma proposição em função das suas 

condições de verdade, deve-se começar a analisar uma proposição com alguma condição de 

verdade. 

Tomemos, a título de exemplificação, a proposição “Chove”. Essa proposição seria um 

exemplo de proposição ordinária singular e, portanto, possui algumas condições de verdade, i.e., 

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. Neste ponto, alguém poderia 

perguntar: “o que significa dizer que o conteúdo proposicional de uma sentença como ‘Chove’ 

não está completamente explícito?”, ou talvez, “porque a sentença ‘Chove’ é gramaticalmente 

ambígua?”. A resposta a essas perguntas demanda uma explicação do sentido da proposição 

expressa pela sentença “Chove” e depende, também, das exatas coordenadas espaço-temporais 
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do evento “chuva” que pode ou não ocorrer sendo que, portanto, a sentença “Chove” designa de 

uma disjunção de conjunções de casos possíveis. Para que possamos apreender todo o sentido 

dessa proposição, devemos eliminar a generalidade contida nela e indicar, no mínimo, duas 

coisas importantes que não estão claras na sentença: o espaço e o tempo. A chuva ocorre em 

algum lugar; “ocorrer em algum lugar” designa várias coordenadas espaciais para que se possa 

localizar a chuva e que não estão indicadas em nenhuma parte da proposição “Chove”. Também 

não estão indicadas as propriedades temporais da ocorrência da chuva, de modo que uma 

completa determinação dessa ocorrência demandaria uma indicação da data e da hora na qual o 

evento ocorre. Podemos dizer, portanto, que forma da sentença “Chove” sugere tais coordenas 

espaço-temporais, mas não as explicita. Portanto, uma das marcas da generalidade nesta sentença 

é que há uma série muito grande de ocorrências de chuva que poderiam estar sendo descritas 

pela sentença “Chove”.  

Outra marca de generalidade pode ser apontada nos próprios termos de uma proposição 

ordinária. Tomemos como exemplo a sentença: “o relógio está sobre a mesa”.  Novamente, “o 

relógio” deve estar em algum lugar, o que indicaria várias coordenadas espaciais que não estão 

explícitas nem mesmo no predicado “sobre a mesa”, mas que são necessárias para a localização 

do relógio; e não há nenhuma menção ao horário e a data que especificariam a ocorrência de um 

relógio sobre uma mesa. Além dos detalhes espaciais e temporais, cada termo constituinte da 

proposição não analisada “o relógio está sobre a mesa”, indicam várias condições de verdade. A 

expressão “está”, por exemplo, parece querer significar o modo como o relógio ocorre, contudo, 

pode significar “o relógio está virado para baixo”, “o relógio está de lado”, “o relógio está aberto” 

ou simplesmente “está” em algum outro estado de coisa possível.  

Essa multiplicidade de condições de verdade confere às proposições ordinárias algum 

sentido, mas de maneira alguma expressam a totalidade do seu sentido. A análise, portanto, deve 

tomar como requisito necessário proposições que possuam algum sentido e esclarecer esse 

sentido eliminando toda generalidade, i.e., toda a multiplicidade semântica e indeterminação da 

proposição não analisada.  

Uma proposição ordinária possui uma gramática superficial que projeta várias situações 

possíveis e não explicita (de maneira alguma) a natureza determinada destas situações, como se 

houvesse uma espécie de “ambiguidade” na própria realidade. Essa “ambiguidade da realidade” 

é um problema antigo da filosofia já explicitado pelo aforismo atribuído a Heráclito: “um 

homem nunca entra no mesmo rio duas vezes”. Entretanto, para Wittgenstein, no Tractatus, essa 

“ambiguidade” é enganosa e se encontra na natureza superficial da linguagem que não descreve 

a realidade de um modo logicamente adequado, uma vez que a realidade é constituída de estados 
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de coisas particulares (TLP, 1-1.1) e que, portanto, não faz sentido falar de uma ambiguidade que 

se encontra na própria realidade. 

A estrutura gramatical superficial das proposições do tipo sujeito/predicado não reflete 

perfeitamente a estrutura dos estados de coisas possíveis representados pela própria proposição. 

Os estados de coisas possíveis representados por essa proposição são mais complexos do que a 

estrutura sintática gramatical aparentemente simples das proposições não analisadas. Se a 

proposta do Tractatus fosse uma análise meramente gramatical de proposições não analisadas, 

então teríamos acesso somente ao um nível de complexidade do conteúdo proposicional das 

sentenças que esclareceria um sujeito e as propriedades e relações atribuídas a ele. A estrutura 

das proposições sujeito-predicado reflete certo descompasso com a estrutura profunda dos 

estados de coisa possíveis. Proposições como “Chove”, “O relógio está em cima da mesa” 

parecem asserir que o mundo se encontra tal como indicado pela sua estrutura gramatical. Se a 

estrutura gramatical sujeito-predicado é carregada de generalidade, como temos mostrado até 

agora, então parece plausível enunciar a existência de um fosso entre a estrutura profunda da 

realidade e a estrutura gramatical superficial da nossa linguagem ordinária.   

Nós só podemos falar em um isomorfismo profundo entre linguagem e realidade 

amparados pelo processo de análise tractariano capaz de traduzir as proposições ordinárias em 

proposições que esclarecem qual é, em meio aos estados de coisas possíveis, o estado de coisa 

particular que é representado pela proposição ordinária. Retomemos o exemplo do relógio sobre 

a mesa. Nesta proposição, o termo “mesa” é aparentemente particular e pretende descrever uma 

ocorrência absolutamente singular de “mesa”, mas a sintaxe do termo é deveras ambígua e faz 

com que ele possa ser referido a tudo aquilo que denominamos “mesa”. Esses termos 

aparentemente simples são usados para descrever uma coleção de ocorrências de um modo 

“abreviado”. Termos que geralmente são considerados como singulares em uma proposição 

ordinária são termos gerais, pois não se referem a um objeto simples, mas a uma série de coisas 

que podem ser, e em geral são, profundamente diferentes. Para que a análise se complete, cada 

termo de uma proposição ordinária deve ser completamente particularizado, pois exprimem uma 

generalidade gramatical que não se conecta diretamente com a realidade. A realidade é 

singularmente determinada, de modo que mesmo termos aparentemente simples da nossa 

linguagem não a descrevem de maneira completa. Essa análise gramatical fica a meio caminho 

da análise que estamos propondo no Tractatus, leva-nos apenas à etapa intermediária da 

explicitação do sentido, ainda devemos dar mais um passo se queremos encontrar proposições 

elementares e uma conexão imediata com a realidade. 
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Insistimos, no começo deste capítulo e em todo percurso até aqui, que o método de 

explicitação do sentido de qualquer proposição imprescinde de uma definição dos termos da 

proposição que possui algum sentido e, ao mesmo tempo, imprescinde de traduções dessa 

proposição em proposições que expressam melhor o estado de coisa particular que a proposição 

aparentemente descreve. Isto pode ser mais bem compreendido a partir de uma passagem das 

Investigações Filosóficas15: 

Se eu disser: “A minha vassoura está ali no canto”, será isto de fato 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 
fato uma forma mais analisada da primeira. Mas, porque digo “mais analisada”? – Se, 
de fato, 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, §60). 

Esclarecer o sentido de uma proposição é definir melhor as condições de verdade dos 

termos gerais em função de termos cada vez mais simples e traduzir proposições ordinárias em 

outras proposições com determinação lógica mais precisa. O exemplo das Investigações propõe a 

tradução da proposição “a vassoura está ali no canto” em proposições que descrevam a posição 

das partes que constituem a vassoura, a começar por uma proposição que descreva a posição do 

cabo da vassoura e uma proposição que descreva a posição da escova da vassoura. Essas “novas” 

proposições que descrevem a posição do cabo e a posição da escova devem especificar tais 

posições de modo que as características do sentido da primeira proposição, “a vassoura está no 

canto”, se tornem mais explicitas. Desta maneira, as proposições que descrevem a posição da 

escova e a posição do cabo, se verdadeiras, expõe condições de verdade que não estavam 

explícitas na proposição: “a vassoura está ali no canto”. Parece lícito dizer: se é verdade que a 

vassoura está ali no canto, então é verdade que a escova está no canto, o cabo está no canto, o 

cabo está conectado à escova, etc. Há, portanto, um esclarecimento do sentido da proposição “a 

vassoura está ali no canto”. De fato, o que Wittgenstein parece dizer nesse parágrafo das 

Investigações é que se a proposição “a vassoura está no canto” for traduzida em proposições que 

descrevam a posição do cabo e a posição da escova, então essas proposições serão proposições 

mais analisadas. Contudo, até que se chegue ao final da análise, os termos que aparecem nas 

proposições irão possuir sempre algum grau de generalidade gramatical. Deve-se continuar o 

processo de análise até que toda generalidade seja exposta e eliminada. Não faz sentido, no nível 

elementar da proposição, encontrar qualquer generalidade. 

                                                 
15 O parágrafo 60 das Investigações pode ser considerado como um exemplo de como a análise do Tractatus deve 
ser compreendida e nos fornece maneiras de compreender a ideia de definição dos termos de uma proposição e, 
principalmente, a ideia de tradução da proposição em proposições que explicitam melhor seu sentido.  
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A vagueza de uma proposição ordinária gera diferentes possibilidades de situações que a 

tornam verdadeira e situações que a tornam falsa. Durante o processo de análise não se deve 

estar preocupado em dizer se a proposição é de fato verdadeira ou falsa. Deve-se descrever o 

sentido da proposição por meio da descrição de todas as situações possíveis que tornariam essa 

proposição verdadeira e de todas as situações possíveis que tornariam essa proposição falsa – 

como exigido pelo princípio de bipolaridade. Trata-se, portanto, de um número indeterminado de 

conjunções que descrevem todas as situações possíveis e de uma análise do sentido que 

apresente toda a disjunção de casos dessas conjunções. Uma proposição na forma gramatical 

superficial não nos diz exatamente todas as possibilidades lógicas que poderiam torná-la 

verdadeira e torná-la falsa. A análise só chegaria ao fim quando fosse atingido o fundamento 

mínimo da linguagem que mantém uma ligação imediata entre a realidade e a proposição, 

quando houver uma proposição constituída apenas por uma cadeia de nomes genuinamente 

simples. Esta proposição constituída apenas por nomes simples é aquela que viemos chamando 

de proposição elementar. Trataremos das características da proposição elementar na próxima 

seção.  

Agora, ao final dessa seção, cabe enunciar claramente aquilo que esperamos já ter 

mostrado, nossa postura diante do texto de Wittgenstein é de que só podemos falar de traduzir 

um termo em outros termos que o definam melhor dentro do contexto de uma proposição; a 

análise proposicional proposta ocorre somente por meio do método da explicitação do sentido 

em condições de verdade e pressupondo os termos num contexto proposicional. Se os termos 

forem termos gerais, devemos defini-los e especificar melhor suas características dentro do 

contexto da proposição. Somente desta maneira pode-se dizer que as proposições têm uma, e 

somente uma, análise completa. A análise lógica foi utilizada por Wittgenstein como uma 

maneira de garantir que as condições de verdade de qualquer proposição pudessem ser descritas. 

O isomorfismo garante uma completa simetria entre o que pode ocorrer e o que faz sentido dizer, 

de modo que as proposições complexas podem representar fatos complexos e as proposições 

elementares, que são encontradas no final da análise, podem representar fatos completamente 

singulares. Desta maneira, todas as ocorrências no mundo podem, por princípio, serem descritas. 

O sentido de uma proposição seria dado pela lista completa das possiblidades de verdade ou 

falsidade da proposição, de modo que toda proposição significativa (sinnvoll Sätz) ou é uma 

função de verdade das proposições elementares ou é uma proposição elementar consistindo do 

agrupamento de nomes. Desta maneira, a análise revela tanto a estrutura subjacente ao 

pensamento quanto a estrutura subjacente da realidade.  
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6. Proposições elementares 

 

Temos insistido ao longo de toda nossa exposição que Wittgenstein se compromete com a 

ideia de que o sentido de uma proposição é dado por suas condições de verdade. Disto, podemos 

dizer que utilizamos proposições para representar como as coisas são no mundo e a proposição 

deve poder ser verdadeira ou falsa. Por isso, a proposição é essencialmente bipolar, i.e., possui 

um polo verdadeiro e um polo falso. Dizer que a proposição é bipolar não é simplesmente 

assinalar um traço acidental, mas sim a essência da proposição. Se algo é uma proposição, então 

ela é necessariamente bipolar; se não é bipolar não é uma proposição. A proposição só tem 

sentido se for verdadeira ou falsa, i.e., ter sentido é ser verdadeiro ou falso. 

Como consequência da caracterização de uma proposição como bipolar, Wittgenstein 

apresenta a tese da completa determinação do sentido, a saber: a verdade e falsidade da 

proposição devem poder ser determinadas mesmo nas proposições da linguagem ordinária. 

Nestes termos, o Tractatus considera a linguagem ordinária como em “boa ordem lógica”, 

mesmo que, às vezes, suas proposições sejam vagas e pareçam ambíguas. Como um dos 

propósitos da obra é que a proposição possa ser verdadeira ou falsa – para que possamos 

descrever a realidade –, a compreensão do sentido de uma proposição deve possibilitar a 

comparação com a realidade, i.e., a proposição deve apresentar suas condições de verdade que, 

por sua vez, serão comparadas à realidade e determinarão o valor de verdade da proposição. Se 

compreender uma proposição é compreender sob quais condições ela seria verdadeira e sob quais 

condições ela seria falsa e se não há possibilidade de uma terceira alternativa, então não se pode 

conceber o sentido da proposição sem que se compreenda qual o seu valor de verdade sob 

quaisquer circunstâncias. Assim, dizer que o sentido de uma proposição é determinado é dizer 

que uma proposição pode descrever completamente a realidade. 

A completa descrição da realidade implica em restringir a realidade a sim ou não (TLP, 

4.023). Se as condições de verdade da proposição são satisfeitas, ela é verdadeira, caso contrário, 

ela é falsa. A proposição é verdadeira ou falsa em função da realidade. Entender uma proposição 

significa saber o que é o caso se ela for verdadeira, isto não quer dizer que só podemos 

compreendê-la se for verdadeira. Podemos, pois, entendê-la e não saber se ela é verdadeira, 

entende-se a proposição caso se entendam suas partes constituintes (TLP, 4.024). Nestes termos, 

é preciso que uma proposição apresente algo mesmo quando as coisas não estão como ela 

descreve. Isto só é possível na medida em que a proposição é essencialmente complexa. Como, 

no caso de uma proposição falsa, não há nada que ela represente no mundo, ainda assim, está 

expresso na proposição sob quais condições ela seria verdadeira. Se a proposição falsa não 



 

31 
 

apresentasse, em si mesma, absolutamente nada, então nós não poderíamos compreendê-la. A 

proposição é, portanto, essencialmente articulada, contudo, o sentido de uma proposição não 

pode depender do valor de verdade de qualquer proposição. 

Se queremos provar que é impossível que o sentido de qualquer proposição dependa do 

valor de verdade de outra proposição, devemos compreender que toda proposição é bipolar e 

deve ter sentido, de modo que a única possibilidade de explicar que o seu sentido dependa do 

valor de verdade de outra proposição leva a um regresso ad infinitum, o que comprometeria o 

caráter determinado do sentido. Se Փ é uma proposição, então Փ tem sentido. Compreender o 

sentido de Փ é compreender sob quais condições Փ é verdadeira e sob quais condições Փ é falsa. 

Tome como exemplo de Փ a proposição “O atual rei da França é calvo.” 16 Se não soubermos 

sob quais condições essa articulação de sinais é considerada uma proposição verdadeira, então 

não compreenderemos seu sentido. Suponhamos, para efeito de argumentação, que o sentido 

dessa proposição dependesse da verdade de outra proposição Փ  –  seguindo o exemplo Փ seria: 

“Existe um e só um atual rei da frança”.  Isso significa que: se Փ não fosse o caso, i.e., caso não 

existisse “um e só um atual rei da França”, a proposição Փ não teria sentido. Caso o sentido de Փ 

dependesse da ocorrência de Փ , então nos comprometeríamos com a ocorrência de proposições 

sem sentido (Sinnloss) ou com uma regressão ad infinitum.  

No contexto do Tractatus, se compreendemos Փ, nós o fizemos porque sabemos sob 

quais condições ela seria verdadeira, de modo que: se única possibilidade de explicar que o 

sentido de Փ dependesse do valor de verdade de outra proposição, então nós jamais poderíamos 

determinar o valor de verdade de Փ. Esse argumento parece provar que é absurdo supor que o 

sentido de uma proposição possa depender do valor de verdade de outra proposição. Contudo, 

isso não é obviamente absurdo, tanto que Wittgenstein irá, no período tardio, recusar tal absurdo 

e não mais identificará o sentido com a bipolaridade e a referência com seu portador. O que 

podemos concluir com esse argumento é que o sentido de uma proposição é completamente 

independente do valor de verdade de outra proposição. É essa a tese pressuposta para a 

compreensão da determinação do sentido, em poucas palavras, a tese da completa singularidade 

do sentido. 

                                                 
16 Russell, no On Denoting (1905), propõe uma teoria das descrições, segundo a qual expressões denotativas são 
equivalentes a sentenças quantificadas e nomes próprios são abreviações de tais sentenças. Russell se guia pelo 
princípio de familiaridade, de acordo com o qual toda proposição dotada de significado deve necessariamente 
compor-se de expressões definidas. Na teoria das descrições, há o comprometimento com a existência daquilo que 
seria ordinariamente interpretado como o sujeito da sentença via uma função proposicional. Os nomes próprios e as 
descrições definidas, por não preencherem este requisito, não se referem à coisa alguma e são destituídos de valor de 
verdade. Para Wittgenstein, as proposições existenciais resultantes da teoria das descrições são analisadas como 
disjunções de proposições elementares. 
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Para que possamos explicar o estatuto da Lógica e o estatuto da necessidade lógica, temos 

que ter clareza: da bipolaridade essencial de toda proposição, do caráter completamente 

determinado do sentido proposicional e da completa singularidade do sentido de uma proposição. 

Para que possamos explicitar completamente as condições de verdade de uma proposição e 

assegurar todo o aparato composicional, devemos, como visto na seção anterior, analisar as 

proposições em suas partes mais simples, as proposições elementares. 

Se sabemos, por razões puramente lógicas, que deve haver proposições elementares, 
deve sabê-lo quem quer que entenda proposições em sua forma não analisada. [TLP, 
5.5562] 

Como resultado da análise lógica, as proposições elementares, devem ser independentes 

entre si. Isso se mostra através do seguinte argumento: suponha que ‘p’ é uma proposição que 

não pode mais ser analisada em funções de verdade – uma proposição elementar – suponha, 

também, que ‘q’ é uma proposição elementar da qual ‘p’ depende logicamente e essa 

dependência se expressa por uma incompatibilidade lógica (caso ‘p’ seja verdadeira, ‘q’ é 

necessariamente falsa). Isto significaria, dado a tese da completa determinação do sentido, que 

quando explicitarmos as condições de verdade de ‘p’, devemos incluir a falsidade de ‘q’. Neste 

caso, ‘p’ não seria uma proposição elementar. Essa “prova”, contudo, depende da “prova” de 

que há proposições elementares e isso se mostra por razões puramente lógicas.  

À primeira vista, a prova de que há proposições elementares vem do postulado de que a 

análise deve ter um fim, contudo, há outros motivos pelos quais as proposições elementares 

devem existir: 1) para que a análise lógica deva ter um fim; 2) e o sentido das proposições possa 

ser completamente determinado; 3) para que não haja lacunas nos valores de verdade das 

proposições; e 4) para que uma proposição não dependa dos fatos para ter sentido. 

Não se pode dizer de antemão – por definição ou a priori – quantas proposições 

elementares existem e qual é sua forma lógica. Será mediante uma investigação de como uma 

proposição expressa seu sentido que podemos esclarecer que uma proposição elementar é 

essencialmente uma combinação de elementos simples (TLP, 4.22). A princípio, há proposições 

com algum sentido. O que podemos saber sobre elas, a partir de bases puramente lógicas, é que 

deve haver proposições mais simples que não possuam outras proposições como seus 

constituintes, i.e., para que se evite uma recursão infinita, para que haja um fundamento, deve 

haver proposições elementares que possuam sinais simples como seus constituintes. 

 É obvio que devemos, na análise das proposições, chegar a proposições elementares, 
que consistem em nomes em ligação imediata. Levanta-se aqui a questão: como se 
origina a liga proposicional? [TLP, 4.221] 
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Essa questão, levantada no aforismo 4.221, demanda como resposta uma descrição da 

maneira pela qual uma proposição expressa seu sentido. Vimos, até agora, que uma proposição 

elementar é uma combinação significativa de nomes. Essa combinação de nomes surge na 

medida em que pertence à essência de um nome combinar-se em proposições. O nome não 

possui referência a partir de uma ligação direta com o objeto nomeado, mas sim por ocorrer em 

uma proposição com sentido. A referência de um nome – do sinal logicamente simples – é fixada 

pelo papel que desempenha no sistema de representação – a proposição – que se encontra em 

relação projetiva com o mundo. A referência se dá através da determinação da posição de cada 

nome componente da proposição no espaço lógico: Só a proposição tem sentido; é só no 

contexto da proposição que um nome tem significado (TLP, 3.3). Podemos, portanto, começar a 

esboçar a ideia de que o conteúdo de todas as proposições deve ser redutível ao conteúdo das 

proposições elementares, mas para isso precisaremos escrutinar a conexão entre as proposições 

elementares e as outras proposições. Esta conexão se dá através do espaço lógico. A tarefa de 

esclarecer como uma proposição expressa seu sentido resolve-se através do esclarecimento de 

como um sinal proposicional determina um lugar no espaço lógico. 

Uma proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. [TLP, 
3.12] 

O sentido de uma proposição deve ser independente da verdade de qualquer proposição. 
[TLP, 2.0211] 

Se sabemos, por razões puramente lógicas, que deve haver proposições elementares, 
deve sabê-lo quem quer que entenda proposições em sua forma não analisada. [TLP, 
5.5562] 

Wittgenstein insiste na ideia de que as proposições elementares (Elementarsatz) devem 

necessariamente existir. As proposições elementares são as partes constituintes das proposições 

complexas. Isto quer dizer que as proposições podem ser analisadas em um tipo mais básico de 

proposições, as quais podem ser analisadas em proposições ainda mais fundamentais até que 

nenhuma análise seja possível. Uma vez alcançado o ponto onde nenhuma análise é possível, 

então teremos aquilo que Wittgenstein denominou proposições elementares. A proposição 

elementar nos coloca em contato direto com o mundo. Proposições elementares são 

representações dos estados de coisas particulares (fatos atômicos) e os estados de coisas 

particulares são as menores partes constituintes dos fatos complexos. Então, a análise nos coloca 

em contato direto com o mundo porque as proposições elementares nos colocam em contato 

direto com os estados de coisa singulares que existem no mundo.  

Uma proposição elementar é um tipo de proposição feita do agrupamento de nomes (TLP, 

4.22). Neste ponto, caberia perguntar “O que é um nome? ”. Um nome não pode ser através de 
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nenhuma definição: é um sinal primitivo (TLP, 3.26) Nomes se referem a objetos no mundo e os 

objetos são simples (TLP, 3.203, 2.02). As proposições elementares são o tipo mais simples de 

proposição, mesmo que possam ser analisadas em estruturas mais simples, nós jamais 

poderíamos chamar essas estruturas mais simples de proposições – elas são nomes. Portanto, 

uma análise completa de uma proposição segue a seguinte ordem: proposições complexas, que 

podem ser analisadas em proposições elementares. Wittgenstein conclui que os nomes devem se 

referir a objetos no mundo, isto é, devem possuir o objeto como sua referência. Se o objeto não 

existe, então a proposição é sem sentido. 

No Tractatus, não haveria proposições com sentido que não representassem algum estado 

de coisa possível. Serão as proposições elementares que irão corresponder aos estados de coisa: 

A proposição mais simples, a proposição elementar assere a existência de um estado de coisas 

(TLP, 4.21). Assim como todos os estados de coisa são independentes uns dos outros, todas as 

proposições elementares são independentes umas das outras: É um sinal da proposição 

elementar que nenhuma proposição elementar possa estar em contradição com ela (TLP, 4.211). 

Uma proposição elementar é o símbolo proposicional mais simples. Ela não contém 

nenhuma constante lógica, não são inconsistentes entre si e são compostas somente de nomes – 

os elementos simples da linguagem – combinados uns com os outros. Se uma proposição 

elementar é verdadeira, o estado de coisa existe; ela é falsa se o estado de coisa não existe. Para 

que possamos determinar se uma proposição elementar é verdadeira ou falsa, nós devemos 

compará-la com a realidade. As considerações iniciadas em 4.2, quando Wittgenstein estabelece 

que: o sentido da proposição é sua concordância e discordância com as possiblidades de 

existência e inexistência dos estados de coisas, reforçam a confiança na existência de uma 

correspondência estrutural entre a linguagem e o mundo.  

Devido ao isomorfismo, qualquer proposição com sentido deve espelhar um estado de 

coisas possível. Apreender o sentido de uma proposição é apreender o que é para ela ser verdade 

e, ao mesmo tempo, o que é para que ela ser falsa, i.e., a proposição tem sentido na medida em 

que possui polos verdadeiro-falso. O que determina a verdade e a falsidade de uma proposição é 

a projeção de algum evento contingente, i.e., um evento que poderia efetivamente ser o caso. 

Assim, uma proposição tem sentido se, e somente se, ela for capaz de concordar ou discordar de 

um estado de coisas possível. 

Estes três aforismos (4.2, 4.21, 4.211) são razão suficiente para podermos dizer que as 

proposições elementares não são equivalentes às proposições com as quais estamos acostumados 

no uso hodierno. Considere, por exemplo, duas proposições aparentemente simples: Isto é 

vermelho; Aquilo tem exatamente um metro. Proposições como estas, que atribuem propriedades 
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como cores e medidas, não poderiam ser consideradas elementares, pois possuem contraditórias, 

i.e., elas podem ser contraditas por outras proposições sobre cores e medidas que se refiram ao 

mesmo objeto, tais como: isto é verde, aquilo tem exatamente três metros. Se essas proposições, 

aparentemente simples, podem ser contraditas, então elas não fazem parte do conjunto dos 

símbolos proposicionais mais simples, pois já possuem a operação de negação inscrita em si 

mesmas, i.e., já possuem a possibilidade de serem negadas ou contraditas. 

Quando se elimina toda generalidade, ao fim da análise, chegamos às proposições 

elementares que são constituídas apenas de nomes da mesma forma que os objetos simples 

ligam-se uns aos outros nos estados de coisa:  

No estado de coisas os objetos se ligam uns aos outros como elos em uma corrente 
[TLP, 2.03] 

Proposições elementares não podem ser mais analisadas, pois não possuem nenhum tipo 

de generalidade. Os constituintes de uma proposição elementar são os nomes genuínos. Os 

nomes genuínos são logicamente simples, não descrevem do mesmo modo que os nomes gerais, 

não definem, eles apenas apontam sua contraparte ontológica, indicam um objeto simples, são 

coordenadas que, no contexto de uma proposição elementar, indicam um lugar em uma 

multiplicidade qualquer. Os nomes genuínos, assim como os objetos simples, são descritos no 

Tractatus como atemporais, indestrutíveis e permanentes, mesmo em uma configuração diferente 

dos estados de coisa que efetivamente ocorrem no mundo. 

Objetos são simples. [TLP, 2.02] 

Objetos constituem a substância do mundo. Por isso eles não podem ser compostos. 
[TLP, 2.021] 

Deve haver objetos, se o mundo possui uma forma inalterável. [TLP, 2.026] 

Objetos, os inalteráveis, e subsistentes são um e o mesmo.  [TLP, 2.027] 

O fim da análise é proposicional e no nível elementar da linguagem encontramos 

proposições constituídas unicamente por nomes e suas possibilidades combinatórias. As 

possibilidades combinatórias dos nomes determinariam uma multiplicidade de possibilidades 

espaciais e temporais. Se o espaço lógico é a totalidade dos estados de coisa, então o espaço 

lógico é a totalidade das multiplicidades possíveis. As multiplicidades possíveis são explicadas 

por combinatória através das coordenadas, sendo que as proposições elementares possuem uma 

forma lógica que contém todas as possibilidades de combinação e, por isso, são capazes de 

representar o estado de coisa que lhe é isomórfico. Desta maneira, podemos dizer que as 

proposições elementares devem ser logicamente independentes umas das outras.   
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O pressuposto de que as proposições elementares são logicamente independentes é 

essencial para o comprometimento com a ideia de uma lógica proposicional enquanto a essência 

de toda representação enquanto tal. Os aforismos seguintes nos dão mais elementos que 

corroboram com a ideia de que as proposições elementares não são aquelas com as quais nós 

estamos acostumados. Wittgenstein segue dizendo: As proposições elementares consistem em 

nomes. É uma vinculação, um encadeamento de nomes (TLP, 4.22). O que pode ser colocado em 

paralelo com um aforismo precedente que diz: No estado de coisa os objetos se concatenam 

como elos de uma corrente (TLP, 2.03). Desta maneira, temos a ideia de: se os nomes se ligam 

aos objetos, os estados de coisa são um ‘concatenado de objetos’ e as proposições elementares 

se ligam aos estados de coisa, então uma proposição elementar será um agrupamento de nomes. 

Como consequência dessa ideia, temos que: as possibilidades de verdade de uma proposição 

elementar significam as possibilidades de existência e inexistência dos estados de coisa (TLP, 

4.3). Todos os sistemas de representação dividem uma estrutura lógica que é independente do 

conteúdo das proposições elementares.  

Trataremos da estrutura lógica comum a todas as proposições no próximo capítulo, 

contudo, antes de encerramos este primeiro capítulo, devemos confrontar “o elefante que está na 

sala” desde o começo de nossa exposição: as noções modais que aparecem e todo nosso 

argumento sobre a determinação do sentido. A próxima seção será dedicada a discutir as noções 

de possibilidade e necessidade que temos utilizado até agora.  

7. Modalidades  

Na lógica, nada é casual [...] (O que é lógico não pode ser meramente possível. A lógica 
trata de cada possiblidade e todas as possibilidades são fatos seus.) [TLP, 2.0121] 

Apesar de Wittgenstein não fazer nenhuma consideração explícita de como tratar a 

modalidade, ele nos fornece vários apontamentos de como tratar as noções modais de 

necessidade, contingencia, possibilidade, impossibilidade, etc., no Tractatus de modo que nem 

os fundamentos, nem nossos conhecimentos sobre a modalidade devem ser deixados de lado ao 

interpretar a obra. Neste aspecto, nos amparamos na obra The Nature of All Being de Raymond 

Bradley, que em 1992 já nos alertava que a grande “força motriz” do pensamento filosófico de 

Wittgenstein no período inicial é uma robusta concepção “realista”, de re, das noções modais. 

Nos valeremos, também, da série de equivalências propostas por Bradley: 
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Concebilidade = imaginabilidade = figurabilidade = exprimibilidade através de 

proposições com sentido = possibilidade = possibilidade lógica17 

O aforismo 2.0121, citado acima, possibilita-nos dizer que: se, em lógica nada é casual, 

então se algo é uma possibilidade lógica, então deve ser necessariamente uma possibilidade 

lógica. O que nos mostra aspecto fundamental da modalidade no Tractatus, na medida em que 

Wittgenstein colapsa as noções de possibilidade combinatória e a noção de possibilidade real e 

aceita somente um único tipo de possiblidade lógica. Esse nivelamento das noções de 

possibilidade se deve ao fato de que Wittgenstein jamais aceitou a ideia de conteúdos 

necessariamente inexprimíveis. O autor vê uma conexão entre as noções de sentido e 

possibilidade, de modo que proposições com sentido espelham possibilidades reais. Essa 

conexão entre sentido e possibilidade nos provém o critério final para a determinação do sentido 

de uma sentença, haja vista que o sentido se dá não pela maneira como uma sentença é composta, 

mas através da conexão da sentença com uma situação possível.  

Falando anacronicamente, Wittgenstein endossa o axioma ◊ → □(◊ ) do sistema de 

lógica modal S5 e rejeita expressamente a noção de possibilidade meramente combinatória. Se o 

espaço lógico é a totalidade das possibilidades lógicas, então qualquer proposição que represente 

um lugar nesse espaço é uma possibilidade. De modo que não pode haver uma possibilidade que 

não possa ser representada. Se “a” é um nome genuíno e possivelmente representa um objeto 

simples, então “a” existe necessariamente em todos os mundos possíveis. Portanto, ao dizermos 

“(∃ )( = )” e considerarmos que “a” é um nome genuíno, deveríamos, em um contexto 

proposicional, comprometer-nos com o fato de que “a” realmente existe. Contudo, no Tractatus, 

uma proposição representa uma possiblidade e, por sua vez, é possível que a combinação 

representada por uma proposição não seja atual. É isto que leva Wittgenstein a se comprometer 

com a ideia de que toda proposição é contingente, uma recusa do princípio de extensionalidade.  

Talvez pudéssemos dizer que o princípio de extensionalidade se mantém somente para 

uma parte rudimentar da nossa linguagem ao considerarmos contextos modais do tipo: ‘Se é 

possível p, então necessário que p’. Se nós tentarmos construir as tabelas de verdade para 

operadores modais, iremos ver que os valores de verdade de sentenças modais nem sempre são 

determinados pelo mero valor de verdade de seus constituintes e, portanto, não são função de 

verdade de seus constituintes.  Sintaticamente, o operador “□” e o “◊” se comportam como a 

negação. Eles são operadores sentenciais que constroem sentenças a partir de outras sentenças, 

mas, da mesma maneira que qualquer negação, eles têm uma tabela bastante simples: 

                                                 
17 The Nature of all Being, p. 32 
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P ¬p 

V F 

F V 

 

Ao utilizarmos os operadores modais “□” e “◊” nós obtemos proposições que teriam 

valores de verdade indeterminados: 

 

P ◊p □p 

V V ? 

F ? F 

 

Nessa tabela, temos dois valores desconhecidos, de modo que o que quer que seja atual é 

possível e o que quer que seja não atual é não necessário, mas nem todo não-atual é impossível e 

nem todo atual é necessário. Ora, é justamente com essa ideia que Wittgenstein se compromete 

no Tractatus. Aquilo que é necessariamente verdadeiro é indeterminado, não se pode falar. Para 

extensionalizar contextos modais, nós precisamos de valores semânticos mais refinados que 

aqueles de “Verdade” e “Falsidade”. 

O procedimento padrão seria mover para uma ontologia de mundos possíveis18 . As 

proposições não são mais tratadas como entidades que simplesmente possuem valores de 

verdade. Elas se tornam funções para mundos possíveis de valores de verdade. Na semântica 

sentencial extensional operando no quadro de um mundo, sentenças podem ser construída como 

predicados 0-ários (i.e., como funções 0-lugar). No quadro da semântica de mundos possíveis, 

elas se tornam predicados 1-ários (i.e., funções 1-lugar para o mundo possível de valores de 

verdade.19  

A explicação mundo-teorética das modalidades segue como: a sentença ‘p’ é verdade 

simpliciter, se ‘p’ é verdade no mundo atual (i.e., no “distintivo” mundo w*). Se a sentença ‘p’ é 

possivelmente verdade, então há ao menos um mundo possível no qual ‘p’ é verdadeira. Se a 

sentença ‘p’ é necessariamente verdadeira, então ‘p’ é verdadeira em todos os mundos 

possíveis. 20  O discurso modal foi, portanto, “extensionalizado”. O “□” e o “◊” foram 

propriamente substituídos pela quantificação sobre os mundos possíveis. 

                                                 
18 No Tractatus, um mundo possível deveria ser entendido como cada uma das combinações de estados de coisas 
possíveis, i.e., qualquer mundo pensável. 
19 Todo predicado n-ário torna-se analogicamente n+1-àrio. 
20 Alternativamente, proposições podem ser construídas não como funções de mundos possíveis para valores de 
verdade, mas como conjuntos de mundos possíveis nos quais eles são verdade. 
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Discurso modal Discurso modal “extensionalizado” 

P p(w∗) 

◊p ∃w[p(w)] 

□p ∀w[p(w)] 

 

      Wittgenstein simula a ontologia de mundos possíveis. Os mundos possíveis não 

precisam ser construídos como indivíduos do sistema, assim como a semântica ortodoxa de 

mundos possíveis. Se nós temos um conjunto básico de elementos constitutivos no universo e um 

conjunto de regras especificando como esses elementos podem ser combinados, nós poderíamos 

desenvolver uma teoria combinatória das possibilidades para o efeito do que é possível, assim 

como é, e tudo poderia ser “construído a partir deste material dado”. Com efeito, é justamente 

esta teoria que Wittgenstein procura mostrar ao propor que todas as proposições não elementares 

são geradas por meio da aplicação de uma determinada operação lógica sobre uma base formada 

por proposições elementares. A extensionalidade, portanto, nos diz que uma proposição somente 

aparece em outra como base de aplicação de uma operação de verdade.  

Agora alguém poderia perguntar: porque isto deveria ser verdade? Que garantia 

poderíamos ter de que podemos fundamentar uma semântica combinatória de possibilidade na 

análise? Pois, há alguns poucos problemas imediatos decorrentes disso, por exemplo: por que 

não poderia haver nenhum objeto simples “estranho” que existe em um mundo possível, mas não 

no mundo atual? Como nós poderíamos ter certeza de todas as maneiras que os estados de coisas 

podem ser combinados?  

Podemos ensaiar uma resposta através do método filosófico utilizado no Tractatus. Desde 

o início dessa dissertação insistimos na ideia de que a parte ontológica formulada na obra é, em 

grande parte, deduzida das considerações semânticas. Deste modo, a maneira como o mundo 

ocorre, aparece como consequência da maneira como o mundo é representado. Neste sentido, 

poderíamos dizer que a ontologia do Tractatus é “transcendental” no sentido Kantiano, pois o 

autor assume que nosso pensamento representa e busca as “condições de possibilidade” dessa 

representação. Ele afirma que tal representação só é possível, se o pensamento possui uma 

estrutura que é capaz de “espelhar” a estrutura do mundo. (2.151) Entretanto, esse 

“espelhamento” assume que deve haver “antecipadamente” alguma correlação entre os 

elementos da estrutura do pensamento e os elementos da estrutura do mundo. O dispositivo 

principal da semântica do Tractatus é, portanto, uma correlação a priori entre a forma lógica da 
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linguagem e a forma ontológica do mundo que é explicada através da metáfora da correlação dos 

nomes sintaticamente simples e dos objetos ontologicamente simples (TLP, 2.1514, 21515). 

O mundo consiste de fatos que são configurações de objetos ontologicamente simples. 

Sujeitos conscientes pensam o mundo através de sentenças que são configurações de nomes 

sintaticamente simples. Sentenças são significativas por causa de sua relação semântica 

correlacionando cada nome genuíno com um, e somente um, objeto simples. A sentença é 

verdadeira se a configuração dos nomes envolvidos corresponde à configuração dos objetos no 

mundo. Caso contrário a sentença é falsa (TLP, 2.222). Os objetos simples são chamados de a 

forma lógica do mundo, os nomes genuínos – a forma lógica da linguagem.   

Faz-se importante ressaltar que os conceitos de nome e de objeto são conceitos técnicos 

que têm pouquíssimo a ver com seus ancestrais do senso comum. Assim como nós dissemos, 

Wittgenstein sugere que o conjunto dos objetos ontologicamente simples prescreve de alguma 

maneira todas as configurações possíveis nas quais os objetos poderiam aparecer, será assim que 

serão gerados os conjuntos de mundos possíveis.  De fato, essa é uma característica essencial dos 

objetos genuínos. Eles são “decalques” para “algo” que gera um conjunto de mundos possíveis, 

qualquer que seja a natureza desse “algo”. Falar sobre “objetos simples” é só uma imagem. 

Então, Wittgenstein não se compromete realmente com a existência de objetos genuínos, mas os 

utiliza como dispositivos para sustentar a estrutura representacional. Os objetos nos ajudam a 

compreender como a forma lógica do mundo poderia ser. A forma lógica é qualquer aspecto do 

mundo que pode gerar todos os mundos possíveis, se houvessem realmente tais objetos e mundos. 

Se lembrarmos que toda a concepção dos objetos Wittgensteinianos, de fato, flui de 

considerações semânticas –  insistimos na unidade sentencial através da qual a linguagem refere-

se a tudo – e se nós lembrarmos que o aspecto da linguagem que, a priori,  os correspondentes 

dos objetos são os nomes, que de maneira análoga geram tudo o que pode ser dito em uma dada 

linguagem, nós iremos ver que nós deveríamos pensar os nomes e os objetos do Tractatus como 

algo muito mais semelhante a uma gramática do que algo como um conjunto de blocos de 

construir. A tese de Wittgenstein é que, isomorficamente, a forma lógica da linguagem é 

correlacionada a priori com a forma lógica do mundo. 

Acredito que agora, ao fim do primeiro capítulo, seja possível compreender claramente a 

estrutura da argumentação de Wittgenstein. O ponto de partida é a linguagem pela qual nós 

representamos mundo. O primeiro pressuposto é que tal linguagem deve possuir uma relação 

isomórfica com a realidade. A realidade é dita do espaço de possiblidade de ocorrência dos 

estados de coisas possíveis – ela não representa nada, apenas nos fornece as condições de 

possibilidade de representação. Consequentemente, as únicas sentenças que podemos asserir a 
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verdade são aquelas possivelmente vinculadas à realidade por algum sentido, pois se são 

possíveis elas são necessariamente possíveis. Ao analisarmos completamente proposições com 

algum sentido obtemos proposições elementares. Demonstrar as características das proposições 

elementares e sua combinatória é a grande tarefa do Tractatus. Analisaremos os aspectos 

combinatórios das proposições elementares no próximo capítulo. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

1. A concepção de Lógica do Tractatus. 

 

No capítulo anterior, discutimos as condições de possibilidade das proposições 

elementares e as convicções que Wittgenstein tinha de que somente através de uma análise 

radical seria possível alcançar o nível mais elementar da linguagem. Se minha interpretação está 

corretamente delineada, então há uma similaridade estrutural entre as proposições e os estados de 

coisa e uma harmonia entre linguagem e a realidade é fundamentada por meio das condições de 

verdade das proposições. Neste contexto, uma explicação completa de como uma proposição 

representa deve envolver situações que não existem atualmente e, ainda assim, os elementos da 

proposição devem ser correlacionados com objetos atuais – os quais já devem possuir a 

possibilidade de serem combinados como os elementos da proposição. Desta maneira, tanto a 

afirmação, quanto a negação são parte do sentido e se somam à situação representada, pois para 

todas as sentenças a capacidade representativa é tornada possível pela mesma forma comum. 

Somente sob essa forma comum que as proposições podem representar, verdadeira ou falsamente, 

uma situação, i.e., só faz sentido perguntar pela verdade ou falsidade de uma sentença se ela 

possui esta forma comum. Perguntar pela verdade e falsidade de uma sentença é precisamente 

observar os objetos no mundo e perceber se eles são combinados de tal e tal maneira. A forma 

comum é a possibilidade da estrutura e as proposições representam possibilidades. Neste capítulo, 

articularemos essa visão linguística esboçada no primeiro capítulo com a noção de lógica do 

Tractatus de maneira a delimitar o espaço que as regras serão chamadas a ocupar no período 

intermediário.  

Tentarei sustentar uma solução simples para a gênese do conceito de regra no período 

intermediário de Wittgenstein e, para tanto, uma das necessidades desse estudo é compreender 

qual a visão tractariana de lógica, principalmente a busca por uma notação lógica perfeita. Outra 

motivação é investigar se tal visão pode realmente ser levada a cabo de maneira bem-sucedida. 

Atentaremos, portanto, em duas inovações na notação lógica feitas no Tractatus sendo que 

ambas ocorrem no conjunto de aforismos 5. Primeiro, ele propõe que se elimine o sinal de 

igualdade da notação lógica e aceita o ônus de fazê-lo sem perder o poder expressivo contido em 

tal sinal e, portanto, compromete-se com a necessidade de buscar uma maneira de expressar 

igualdade sem utilizar um símbolo para isso; em um segundo momento, ele propõe o uso de uma 

única constante lógica – o chamado operador N.  
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 Wittgenstein irá incorporar no Tractatus todos os mecanismos necessários para 

acomodar os recursos expressivos utilizados pela lógica de primeira ordem. Contudo, a 

concepção de lógica da obra difere daquilo que se tornou a “lógica clássica” de primeira ordem, 

pois incorpora tanto uma série de perspectivas meta-lógicas que desempenham um papel central 

nas noções de consequência lógica e satisfatibilidade, quanto recursos que não são classicamente 

incorporados como noções de lógica de primeira ordem, mas, ainda assim, lógicos, tal como a 

noção de série formal. Um aspecto importante da proposta de Wittgenstein é uma versão vero-

funcional das noções de validade lógica e consequência lógica, de maneira que a possibilidade de 

uma proposição representar um estado de coisa é uma condição necessária para sua verdade ou 

falsidade: 

Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa somente em virtude de ser uma imagem 
da realidade [TLP, 4.06] 

O que já pode ser encontrado nos Notebooks, nas entradas de 2.10.14 e 3.10.14 quando 

ele diz: 

Nós podemos dizer de maneira direta, no lugar de: “Esta proposição tem tal e tal 
sentido”; “Esta proposição representa tal e tal situação”. 

A representa logicamente.  

Somente desta maneira a proposição pode ser verdadeira ou falsa: pode concordar ou 
discordar da realidade por ser uma figura de uma situação.  

[NB, 2.10.14] 

A entrada dos Notebooks de 3.10.14 é repetida quase literalmente no TLP, 4.032, na qual 

Wittgenstein diz que a relação entre representar e verdadeira/falsamente é logicamente 

articulada. Portanto, “um sinal simples não articulado não pode ser nem verdadeiro ou falso” 

[NB, 3.10.14]. A ideia de concordar e de descordar com a realidade se soma à ideia de: se uma 

representação é correta/verdadeira, então aquilo que ela representa ocorre; e falha em ocorrer 

quando a representação é incorreta/falsa. Como Wittgenstein diz: 

Se uma proposição elementar é verdade então o estado de coisas existe: se uma 
proposição elementar é falsa, o estado de coisa não existe. [TLP, 4.25] 

Trataremos, nessa seção, da concepção de linguagem e lógica no Tractatus, de modo que 

iremos sustentar a ocorrência de uma rigorosa relação interna entre a articulação 

proposicional/articulação lógica e a habilidade de expressar o sentido. Wittgenstein subscreve à 

tal correlação entre articulação proposicional e expressão do sentido já no início de sua carreira, 

em agosto de 1912, e procura uma solução para explicar a natureza da interconectividade lógica: 
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Eu acredito que nossos problemas podem ser remontados às proposições atômicas 
(elementares). Isto pode ser visto se você tentar explicar precisamente de que maneira a 
cópula, em tal proposição, possui significado.  

Eu não posso explicá-lo e penso que assim que uma resposta exata a essa questão for 
dada o problema de ‘˅’ e da variável aparente estará muito próximo da sua solução, se 
não resolvido. Agora pense sobre ‘Sócrates é Humano’ [...] [NB, p.121] 

O problema de explicar a natureza da interconectividade lógica – o problema de ‘˅’, na 

passagem supracitada – demanda uma solução por meio da correta explicação do papel da cópula 

no contexto de uma proposição elementar. Mesmo que Wittgenstein ainda não faça uso do termo 

proposição elementar, a entrada dos Notebooks sugere a ideia de que uma explicação da 

articulação deve ser dada por uma explicação da articulação proposicional, em nível atômico, 

portanto, da articulação das proposições elementares. Desta maneira, poderíamos dizer que o 

grande problema que Wittgenstein irá enfrentar é explicar a natureza da proposição21 e que os 

problemas da lógica que concernem à negação, disjunção, verdade e falsidade são partes desse 

problema. Tal como escreve na seguinte entrada dos Notebooks: 

Os problemas da negação, da disjunção, do verdadeiro e falso, são somente reflexos de 
um único grande problema nos vários espelhos grandes pequenos da filosofia. [NB, 
6.3.15] 

Tal passagem sugere que Wittgenstein pensou que os problemas relativos à articulação 

lógica são derivados do problema de como uma proposição expressa seu sentido, de modo que 

elaborar uma solução para o problema da natureza da proposição também traria uma solução 

para os outros problemas menores. Tendo em vista que a interconectividade lógica e a natureza 

da proposição são dois aspectos do mesmo problema, Wittgenstein esboça uma única e a mesma 

solução para eles. 

Neste ponto alguém poderia perguntar: como as considerações sobre a natureza da 

proposição são capazes de explicar a natureza da articulação lógica? De maneira sucinta, 

Wittgenstein pensou que as constantes lógicas já estão presentes na articulação das proposições 

elementares, isto é, nas proposições que representam um estado de coisa na realidade. Esta é a 

razão pela qual pode-se dizer que, no Tractatus, a natureza da lógica é fundamentada e até 

mesmo exaurida em uma teoria vero-funcional do sentido. Nós temos uma afirmação disso no 

Tractatus: 

(...) Uma proposição elementar realmente contém todas as operações lógicas em si 
mesma. Pois “fa” diz o mesmo que:  

“(∃ ). . = ”  

                                                 
21 My whole task consists in explaining the nature of the proposition” [NB, 22.1.15] 
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Onde há composição, há argumento e função, e onde eles estão, já estão todas as 
constantes lógicas. (...) [TLP, 5.47] 

 Se a totalidade das proposições elementares descreve o mundo completamente, então não 

há nada que proposições mais gerais possam descrever que não seja descrito por proposições 

elementares. Que haja outras proposições além das proposições elementares não significa que 

haja, ou de alguma maneira possam haver, elementos descritivos que as próprias proposições 

elementares não representem. A ideia básica dessas passagens parece estar enunciada claramente 

– a articulação lógica já está dada assim que as proposições elementares estiverem dadas. Não é, 

de maneira alguma, uma tarefa fácil derivar uma consideração coerente e completa da relação 

entre linguagem e lógica. Pode-se indicar somente que a natureza da lógica será esclarecida por 

meio de uma correta consideração da natureza das proposições elementares e sua capacidade 

representacional, i.e., por meio da explicação de como Wittgenstein articula a unidade interna da 

linguagem e da lógica. 

Wittgenstein precisa defender que as proposições elementares representam 

completamente o mundo porque o contrário é incompatível com a tese de que todas as relações 

lógicas entre proposições são puramente formais e independem do conteúdo de qualquer 

proposição. O que a afirmação de 5.47 sugere é que a natureza composicional da linguagem 

acarreta função e argumento, encorajando que a estrutura funcional de uma proposição elementar 

contém, em si mesma, todas as constantes lógicas. Além de 5.47, há outras observações no 

Tractatus que sugerem explicitamente que a articulação proposicional é uma articulação função-

argumento: 

Tal como Frege e Russell, eu construo a proposição como uma função da expressão 
contida nela [TLP, 3.318] 

Escrevo as proposições elementares como função dos nomes: " ", " ( , )", .   

Ou as indico pelas letras ‘p’, ‘q’, ‘r’ [TLP, 4.24] 

O modelo funcional é, portanto, aplicável a qualquer proposição. Os constituintes das 

proposições elementares são nomes, indefiníveis e insaturados. Cada nome e cada expressão 

pressupõe a forma das proposições nas quais podem ocorrer como constituinte.  Wittgenstein 

mantem o modelo função-argumento como uma maneira de analisar a generalidade 

proposicional. Contudo, deve-se deixar claro que ao escrever uma proposição elementar como 

“ ”, Wittgenstein não está sugerindo que esta proposição possui dois constituintes (um 

constituinte funcional e um argumento), “ ” simboliza uma proposição elementar e, ao adotar o 

modelo funcional, pode-se representar uma proposição elementar sem que, com isto, reproduza 
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sua estrutura. Insistimos no fato de que o Tractatus não pretende qualquer distinção fundamental 

entre os constituintes proposicionais – em funções e objetos, por exemplo –, mas insiste na 

utilização de uma única “partícula” sub-proposicional: os nomes.  

Caberia agora perguntar: por que Wittgenstein adota o modelo funcional como maneira 

de representar as proposições elementares em 4.24? A resposta mais plausível que nos ocorre é 

que a representação de proposições de acordo com o modelo funcional, em Wittgenstein, é uma 

maneira de insistir na ideia de que todas as proposições são dotadas de uma estrutura, mesmo 

aquelas destituídas de toda generalidade – as proposições elementares – são articuladas. De fato, 

somente uma proposição geral poderia ser analisada em função e argumento, pois “onde há 

composição, há argumento e função” [TLP, 5.47]. Poderíamos, portanto, dizer que função e 

argumento não caracterizam um tipo particular de composição ou diferença lógica entre os 

constituintes de uma proposição, mas são características da própria estrutura composicional das 

proposições. Se algo é uma proposição, então possui uma estrutura na qual os seus elementos 

representativos estão combinados da mesma maneira que o estado de coisa que tal proposição 

representa. Se a noção de constante lógica é ligada à noção de função e argumento, como 

Wittgenstein faz em 5.47, então o modelo funcional soma-se à noção de composição 

proposicional e a noção de constante lógica deve ser explicada recorrendo à sua concepção de 

composicionalidade proposicional. 

Ao adotar o modelo funcional como maneira de representar qualquer proposição, o 

Tractatus se compromete com uma caracterização puramente formal da Lógica, portanto, a 

Lógica deve funcionar sem ter de apelar a nenhum significado ou verdade “extra-lógica”. Essa 

caracterização formal ocorre sobre as bases do sinal proposicional (Satz zeihen) e deve ser 

exposta na notação da tabela de verdade. Será através de sua estrutura que uma proposição 

lógica obterá seu estatuto lógico. Contudo, as proposições da Lógica possuem uma estrutura que 

cancela todas as características representacionais comum às proposições. As proposições da 

lógica, portanto, têm uma posição peculiar entre todas as proposições, pois sua verdade se 

reconhece somente no símbolo (Symbol). 

A ideia fundamental (Grundgedanke) do Tractatus é que as constantes lógicas não 

atendem ao princípio da substituição de objetos por sinais, que a lógica dos fatos não se deixa 

substituir (TLP, 4.0312). Não há, portanto, desacordo sobre as leis da lógica. Qualquer suposta 

justificação de uma lei lógica seria no máximo outra maneira de expressar o comprometimento 

com a notação da tabela de verdade como uma expressão adequada da própria proposição e, 

portanto, não uma justificativa. Caso se suponha ser possível encontrar qualquer justificativa fora 

da lógica que lhe confira acesso à verdade das leis lógicas, Wittgenstein adverte que tal 



 

47 
 

justificativa é absurda (Unsinn). Não seria uma questão de generalidade (encontrar a lei mais 

geral sob a qual todas as outras se encontram inscritas – TLP, 5.454), mas sim de compreender 

adequadamente a noção de proposição. 

Será sobre a noção de proposição que Wittgenstein irá construir sua visão extensional da 

Lógica. Aproveitando a habilidade de uma tabela de verdade manter uma substituição expressiva 

para uma função de verdade – tal como mostrar adequadamente as expressões de “¬” (negação), 

“˄” (conjunção), “˅” (disjunção), “→” (implicação material) – em relação a outras funções de 

verdade – o autor mostra que os sinais das funções de verdade não são nomes de objetos ou 

funções lógicas. Como alternativa, ele propõe que tomemos as constantes lógicas como parte de 

uma estrutura para expressar relações de sinonímia (relações internas entre proposições) que 

expressam dependência lógica. Para tanto, os sinais lógicos (logischen Zeichen) não podem ser 

enquadrados na categoria de sinais proposicionais, eles precisam de uma categoria distinta 

daquela das funções de verdade e do nome, serão todos considerados operações.  

Os sinais lógicos são os símbolos que indicam a forma lógica das proposições. 

Wittgenstein inclui entre os sinais lógicos não só os conectivos proposicionais do cálculo de 

predicados, mas também os quantificadores e o sinal de identidade ‘=’. Nenhum sinal lógico 

nomeia uma função, apenas expressam as operações de verdade que nos permitem gerar 

proposições complexas a partir de proposições elementares. As operações são meramente 

formais, são a maneira de operar com os sinais proposicionais. Uma operação faz parte da 

maneira particular pela qual uma proposição se deu, mas de maneira alguma ela reflete aquilo 

que a proposição significa. Uma operação não é uma função, mas um símbolo que se liga, em 

primeira instância, à base de uma expressão e que pode ser iterado para formar outros membros 

em uma série. Embora uma operação tenha um efeito sistemático sobre o sentido do sinal 

proposicional ao qual está ligada, ela não possui nenhum elemento representacional. Parte da 

tarefa do Tractatus será mostrar como os sinais lógicos são relacionados à expressão da 

proposição – operações – e não relações referenciais sobre as quais cada proposição representa. 

Escrutinaremos a noção de operação na próxima seção. 

2. Séries formais e operações   

No aforisma 5, Wittgenstein diz: 

Uma proposição é uma função de verdade das proposições elementares. (Uma 
proposição elementar é uma função de verdade de si mesma.) [TLP, 5] 

Entretanto, as considerações acerca da natureza vero-funcional da proposição se iniciam 

um pouco antes de 5, quando Wittgenstein discute a possibilidade de verdade, que é 
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simplesmente a possibilidade de uma proposição ser verdadeira ou falsa. A possibilidade de 

verdade de uma proposição elementar é a existência ou não existência de um único e 

completamente particular estado de coisas – uma proposição elementar possui duas 

possibilidades, as quais podem ser simbolizadas por (V) e (F). Assim, quando Wittgenstein 

escreve: 

 Uma proposição é a expressão da concordância e discordância com as possibilidades de 
verdade das proposições elementares. [TLP, 4.4] 

Ele simplesmente quer dizer que proposições gerais são função de verdade das proposições 

elementares. A proposição geral “  ˅ ” possui quatro possibilidades de verdade: (VV), (VF), 

(FV) e (FF), sendo que nos três primeiros casos a proposição é verdadeira. As proposições “ →

”, “  ˄ ”, etc., possuem a mesma quantidade de condições de verdade, mas são verdadeiras em 

casos distintos. As condições de verdade são simbolizadas pelas diferentes linhas na tabela de 

verdade, de modo que: se todas as combinações acarretarem uma verdade, então a proposição é 

uma tautologia; se todas elas acarretarem uma falsidade então a proposição é uma contradição. 

Com isso, temos uma definição lógica de tautologia e contradição.  

Comumente são atribuídos ao menos dois níveis de discussão sobre tautologia e 

contradição no Tractatus, sendo que uma se daria em termos da teoria pictórica e a outra em 

termos da teoria vero-funcional. Nós nos ateremos nesta seção à discussão sobre tautologia e 

contradição em termos de função de verdade, na qual Wittgenstein propõe uma reavaliação das 

noções de validade lógica e consequência lógica a partir da noção de condições de verdade. Essa 

reavaliação se aproxima daquela da redução de validade e consequência à noção de verdade em 

uma estrutura, mas enquanto classicamente a estrutura de uma linguagem pode ter como domínio 

qualquer conjunto não vazio, para Wittgenstein, qualquer estrutura que seja relevante à 

determinação da validade possui um domínio subjacente em comum: a coleção universal de 

todos os objetos que é simplesmente dada. Deste modo, seria imprescindível que cada objeto 

tenha seu próprio representante na estrutura de uma proposição e, portanto, a compreensão de 

lógica do Tractatus se vale de recursos meta-lógicos. Há, também, a incorporação de recursos 

que não são classicamente incorporados como noções de lógica de primeira ordem, mas, ainda 

assim, lógicos, tal como a noção de série formal variável, a qual permite a expressão de algumas 

disjunções infinitas em um espaço finito. Além disso, utilizar-se de séries formais possibilita 

uma ressignificação simbólica da lógica de primeira ordem.    

Para que possamos distinguir propriamente operação e função de verdade, assim como 

toda tarefa de compreensão do Tractatus, devemos nos pautar por uma investigação da noção de 

proposição. Será sobre a noção de proposição que se construirá a ideia extensional da lógica. 
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Uma proposição mostra a relação interna entre estados de coisa particulares, i.e., fundamenta tal 

relação em relações internas entre o símbolo que os representa dentro de um sistema de 

representações que mantem uma relação projetiva com o mundo. Assim, poderemos perceber 

que não há nada fora da linguagem que fundamenta essas relações; a caracterização do sistema 

se dá pela maneira pela qual nós representamos os estados de coisa e, como mostrado em seções 

anteriores: a presença de uma relação interna entre situações possíveis exprime-se na linguagem 

por uma relação interna entre as proposições que representam (TLP, 4.125). O que é asserido 

em uma proposição com a forma aRb é uma relação entre coisas, mas há, também, uma relação 

interna entre símbolos e entre aquilo que os símbolos simbolizam. Essa relação entre símbolos se 

mostra no próprio símbolo independente do significado – a relação de significação é externa 

(entre a proposição e o estado de coisa que ela afigura), a relação lógica é interna. As relações 

internas não dizem nada sobre o significado de um símbolo, mas se ocupam das relações entre os 

próprios símbolos. Isto faz com que tais relações sejam a priori – independentes da experiência – 

e possibilita o ordenamento de símbolos em uma série formal. 

Havíamos antecipado na seção precedente a existência de características divergentes 

entre a lógica do Tractatus e a lógica de primeira ordem clássica, iremos explorar duas dessas 

características: primeiro, Wittgenstein toma como noção primitiva não a negação ou a disjunção, 

mas o operador N; segundo, por meio de uma interpretação da noção de variável objetual e 

utilizando-se de relações de sinonímia entre proposições, o autor tenta eliminar predicados que 

asserem igualdade. Qualquer tentativa de compreensão da natureza da lógica no Tractatus deve 

lidar com essas duas características devido à proposta de comprimir algumas disjunções 

infinitárias em expressões finitas. Desta maneira, em linhas gerais, a concepção de estrutura 

lógica no Tractatus envolve uma coleção de proposições, juntamente com uma relação de 

negação disjunta sobre essa coleção. A negação disjunta distingue algumas sentenças como 

atômicas, a saber, aquelas sentenças que não negam diretamente nenhuma sentença. Uma 

sentença não-atômica é verdadeira se e somente se cada uma das sentenças negadas não é 

verdadeira. 

A negação disjunta deve assegurar que a verdade ou a falsidade de cada sentença possa 

ser determinada pela verdade ou falsidade das sentenças atômicas. Wittgenstein prescreve que a 

coleção de proposições e a relação de negação disjunta devem, em conjunto, satisfazer a 

condição estrutural que ele denomina forma geral da proposição. Assim, a coleção de sentenças 

elementares pode ser consideras dada inicialmente e qualquer outra sentença deve ser 

apresentada como a negação disjunta de alguma sentença elementar em uma construção chamada 

de série formal. 
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Uma série formal (Formenreihen) é explicada como uma série ordenada por relações 

internas (TLP, 4.1252) e é determinada ao se estabelecer um primeiro termo e uma operação 

geral que irá gerar o próximo termo a partir de seu predecessor. Uma proposição pode ser 

expressa por meio de uma série formal, uma série cujos membros se encontram ordenados em 

uma relação interna e são produzidos por uma operação reiterável. O primeiro exemplo que 

Wittgenstein apresenta no Tractatus é a série: 

" " 

"(∃ ): . " 

" ∃ , : . . " 

    

A primeira linha nos dá o primeiro termo da série: ‘aRb’, a segunda linha nos dá o 

segundo "(∃ ): . ", a terceira o terceiro " ∃ , : . . " e assim por diante. A 

regra que nos leva de uma linha à outra – de uma forma proposicional à outra – pode ser aplicada 

novamente ao resultado de modo a gerar uma nova linha – uma nova forma proposicional que 

pertença à série. Tal série é uma série formal e sua verdade deve ser estabelecida com base na 

experiência; contudo, se o sinal b mantiver uma relação R com o sinal a, em alguma das 

maneiras descritas pela série acima, então b será o sucessor de a. Desta maneira, Wittgenstein 

mostra que a relação “sucessor de” é uma relação formal que deve se expressar na relação entre 

símbolos, em vez de se expressar por meio de uma proposição que descreva a relação. 

Ao introduzir relações internas que são exibidas pelas operações, Wittgenstein se 

compromete com a ideia de que não existem objetos lógicos. Nenhuma proposição pode 

expressar características essenciais lógicas. Desta maneira, só podemos falar de conceitos 

formais (formale Begriff) da mesma maneira que podemos falar de propriedades formais. A 

expressão de um conceito formal é uma variável proposicional (Satzvariable) em que apenas 

esse traço característico é constante (TLP, 4.126). Propriedades formais são relações internas 

(4.252). Conceitos formais são expressos por uma variável (4.1271). Os conceitos formais não 

podem ser representados por uma função. Uma série formal, como a série dos números, é 

ordenada por relações internas e expressa pela variável “[a, x O’x] (5.2522). Qualquer série 

formal é gerada pela aplicação reiterada de uma operação ao seu próprio resultado e o [x, O’x] 

expresso na variável da série dos números indica esta operação. (5.2521). Dizemos “gerada” 

porque Wittgenstein se compromete com o fato de um conceito formal não poder ser definido em 

termos de alguma coleção de objetos pré-estabelecida.   

O conceito formal já é dado com um objeto que sob ele caia. Portanto, não se podem 

introduzir, como conceitos básicos, objetos de um conceito formal e o próprio conceito formal 
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(4.12721). A relação interna que ordena uma série equivale à operação por meio da qual um 

termo resulta do outro. (TLP 5.232). O mesmo ocorre com o conceito formal de “número”. Os 

membros de uma dada série formal de “número” são produzidos por uma operação reiterável que 

pode ser explicada pelos seus próprios resultados: 

⌜ , Ω , Ω Ω , Ω Ω Ω ,    ⌝. Definimos o ponto de partida da série: ⌜ =

 ⌝ , e o sucessor de qualquer número ⌜ ⌝  como ⌜ . Isto nos permite 

reescrever a série como:  ⌜ , , , , … ⌝. Então podemos enunciar a 

forma geral da operação como , , . 

Para afirmar que um membro de uma série formal de proposições é verdadeiro, 

Wittgenstein se compromete com uma maneira de expressões não proposicionais em um termo 

geral da série, trata essa expressão como uma variável proposicional e permite que o operador N 

se aplique: 

Séries ordenadas por meio de relações internas, chamo de séries formais.  

A série dos números não é ordenada segundo uma relação externa, mas segundo uma 
interna, 

Igualmente, a série das proposições. 

" " 
"(∃ ): . " 
" ∃ , : . . " 

E assim por diante. 

(se b se relaciona com a de uma dessas maneiras, chamo b de sucessor de a.) [TLP, 
4.1252] 

Desta maneira, uma proposição elementar p e uma operação O definem uma série formal, 

sendo que esta será uma série de proposições cujo primeiro elemento é p e cada um dos demais 

são proposições que resultam da aplicação de O à anterior. Assim, os termos da série R podem 

ser obtidos através da sucessiva aplicação da operação O se, e somente se, estiverem ordenados 

por uma relação interna .  

=  ↔    

 Em palavras: a operação O opera sobre a série , resultando na série  se, e somente 

se,  for uma aplicação da série  mediante uma relação interna  que produza  . De modo 

que a relação interna  que ordena uma série R equivale à operação O por meio da qual um 

termo resulta do outro. 

Wittgenstein explica a noção de termos gerais de uma série formal no TLP, 5.2521-

5.2522: 
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A aplicação continuada de uma operação à seu próprio resultado, chamo de sua 
aplicação sucessiva (“O’O’O’ a” é o resultado da tripla aplicação sucessiva de 
“ (ξ) a " "). 

Em sentido análogo, falo da aplicação sucessiva de várias operações a um certo número 
de proposições. [TLP, 5.2521] 

Escrevo, por isso, o termo geral de uma série formal a, O’a, O’O’a,... assim: 
“[a,x,O’x]”: Essa expressão entre colchetes é uma variável. O primeiro termo da 
expressão é o início da série formal, o segundo é forma de um termo qualquer x da série, 
e o terceiro é a forma do termo da série que segue imediatamente à x. [TLP, 5.2522] 

O caráter formal da operação que gera todas as funções de verdade é exibido na 

demonstração da tese extensional, de maneira que: a proposição é uma função de verdade das 

proposições elementares e a proposição elementar é uma função de verdade de si mesma.  Uma 

operação age no sinal servindo como um símbolo. Se uma operação sobre proposições age no 

sinal proposicional servindo enquanto proposições, devemos admitir que a expressão de 

possibilidades de verdade das proposições são as expressões de possibilidade das proposições 

elementares. A operação assegura a possibilidade de que dois sinais proposicionais estejam 

internamente relacionados de uma certa maneira sem nenhuma relação interna correspondente 

entre a proposição expressa. Uma proposição é um sinal proposicional em uma relação projetiva 

com o mundo, que restringe a realidade a sim ou não. (3.12, 4.023). Então, somente tais 

características estruturais (de um sinal proposicional funcionando com uma proposição) que são 

relevantes para a proposição ser capaz de limitar a realidade a sim ou não, servem para 

determinar relações internas entre proposições e a operação subsequente. A legitimidade do 

método do valor de verdade pode ser assegurada, pois não permitirá nem mais e nem menos 

operações que o método via relações internas. 

As estruturas das proposições mantêm entre si relações internas [TLP, 5.2] 

Uma operação dá expressão a tal relação interna entre proposições (5.21, 5.22) de 

maneira semelhante que uma propriedade material, ou relação, é expressada por uma função 

material (4.1273). O método da operação que dá expressão a uma relação interna entre 

proposições provém o tipo de ação que deve ser realizada em uma proposição para produzir a 

proposição internamente relacionada. Estritamente falando, 3.11, uma proposição é um sinal 

proposicional em uso, em uma relação projetiva com o mundo. O sentido de ‘é’ envolvido aqui é 

o de uma representação; uma proposição é um sinal da mesma maneira que o rei no xadrez é 

uma peça de madeira. O sinal proposicional possui a estrutura que pode ser relacionada 

internamente com outra estrutura e, consequentemente, uma operação deveria ser realizada no 

sinal proposicional. 
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A distinção entre operação e função se dá em 5.251, quando afirma-se que: Uma função 

não pode ser seu próprio argumento, mas o resultado de uma operação pode muito bem vir a ser 

base dela própria. Em uma operação, a relação entre seus elementos é sempre interna. Uma vez 

que atingimos o nível mais profundo da análise e explicitamos todo o papel representativo das 

proposições elementares, cabe agora explicar como as proposições gerais são constituídas sem 

que tenhamos que redefinir a função representativa. A explicação se dá no curso de uma 

descrição alternativa para séries formais (Formenreihen), uma vez que todo o trabalho 

representativo é atribuído às proposições elementares. Sempre que uma operação de verdade é 

empregada, Wittgenstein utiliza um sinal sobre os sinais da operação, por exemplo, em 5.502. As 

operações de verdade, em geral, e o operador N, em alguns casos, não são dados em termos de 

relações internas, mas por meio de considerações sobre os valores de verdade; e esta diferença na 

origem conceitual pode servir para explicar as diferenças notacionais: a barra é reservada para 

aqueles casos nos quais a operação é diretamente obtida de uma operação interna. 

Wittgenstein formaliza o conceito combinando todos os elementos necessários para gerar 

o conjunto completo das proposições em qualquer linguagem logicamente possível. Para que 

essa combinação funcione, é necessária uma base, um ponto de partida, uma escolha arbitrária na 

coleção de elementos da base e uma operação aplicada sucessivamente a esse elemento. A 

produção de proposições se expande a cada estágio no qual a operação proceder e, se tomarmos 

em consideração futuras aplicações da operação, teremos mais e mais de gerar uma série formal. 

A série formal não mantém o valor de verdade, o que se mantém em uma série formal é a relação 

interna entre seus operandos.  Assim, a operação N significa que uma fórmula complexa é obtida 

através da aplicação de uma quantidade indeterminada de bases que pode ir de nenhum a um 

número ilimitado de vezes (5.5, 5.502). O sinal resultante expressa uma proposição que será 

verdadeira precisamente quando todas as bases em questão forem falsas. As bases são dadas 

entre parêntesis: 

ξ̅  

De modo que “ξ” é uma variável que representa essa escolha arbitrária de uma coleção de 

elementos na base da operação, seu domínio de variação é qualquer proposição relevante. 

Wittgenstein diz:  

A fixação dos valores da variável proposicional é a especificação das proposições cuja 
marca comum é a variável.  

A fixação é uma descrição dessas proposições. 

A fixação tratará, pois, apenas de símbolos, não do significado deles.  
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E apenas isso é essencial para a fixação, que ela seja apenas uma descrição de símbolos 
e nada enuncie sobre o que é designado. 

O modo como se descrevam as proposições não é essencial. [TLP, 3.317] 

Utilizando-se de variáveis é possível mostrar, no escopo daquilo que está sendo contado 

com uma proposição, que parte da proposição varia e parte é constante. A compreensão de 

proposições gerais – generalizações – irá pressupor a compreensão das proposições elementares, 

uma vez que o sentido de uma proposição geral é função do sentido de alguma proposição 

elementar. (4.411) Expressões como (∃ ) ( )  exprimem funções de verdade que constituem 

operações destinadas à formação do produto ou da soma lógica, sendo que as bases sobre as 

quais operam os quantificadores não se constituem de nomes. A expressão ( ) reúne todas as 

proposições dotadas de uma determinada forma. Ao substituirmos ‘x’ por um nome qualquer, ‘a’, 

‘b’, ‘c’ ..., obtemos um valor para a operação ( ). Uma vez que as proposições gerais não se 

referem a objetos específicos como ‘a’, ‘b’, ‘c’ ..., mas à toda a série de objetos possíveis, elas 

podem, ao menos em princípio, conferir mais espaço aos fatos do que a totalidade das 

proposições elementares – de maneira oposta ao que se afirma em 5.5262. Wittgenstein se 

compromete com a ideia de que ( ) implica em ( ), ( ), ( ) …  Se ( ) deve corresponder à 

asserção simultânea de todas as proposições da forma ( ) , então há uma totalidade de 

proposições com essa forma, mesmo que essa totalidade não seja efetivamente enumerada, ela 

deve ser bem definida e passível de enumeração. A combinatória de variáveis na construção de 

proposições gerais irá gerar mais possibilidades do que os fatos podem corresponder, isso se 

admitirmos apenas um número finito de objetos. 

Quando Wittgenstein afirma em 4.7 que uma proposição elementar contém todas as 

constantes lógicas, o que ele quer dizer é que contém todas as operações lógicas. Para que 

possamos compreender a concepção de Lógica de Wittgenstein, a qual depende da afirmação de 

que todas as operações lógicas estão presentes em uma proposição elementar, nós devemos 

esclarecer a noção de operação. A discussão sobre a noção de operação se inicia da seguinte 

maneira.  

As estruturas das proposições mantêm entre si relações internas [TLP, 5.2] 

Podemos realçar essas relações internas em nossa notação representando uma 
proposição como resultado de uma operação que a gera a partir de outras proposições 
(as bases da operação). [TLP, 5.21] 

A operação é o que deve acontecer com uma proposição para que dela se faça outra. 
[TLP, 5.22] 
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Estes aforismos conectam a noção de operação com a noção de função de verdade, que 

são a base dos aforismos 5, empregados para definir a noção de proposição (complexa). A 

função de verdade de proposições elementares são o resultado de operações nas quais as 

proposições elementares são as bases. (TLP, 5.234)  

Com isso, Wittgenstein aplica suas considerações sobre as funções de verdade a todas as 

proposições: Todas as proposições são o resultado de operações de verdade sobre proposições 

elementares (TLP, 5.3). Uma função proposicional não é um caso especial de uma noção mais 

geral de função, ela é, na verdade, uma noção primitiva. Uma função representa uma proposição 

elementar, o resultado da substituição de todas as variáveis por nomes, os quais são os 

argumentos da função. De maneira similar, uma função de verdade é o resultado da aplicação de 

uma operação a uma proposição elementar. Então ‘~p’ é uma função de verdade, a qual tem 

como argumento ‘p’ (TLP, 5.02). Na medida em que uma função de verdade contém as 

proposições elementares, uma operação tem seus limites estabelecidos pela sintaxe lógica, o 

sistema de regras que determina se uma combinação de signos é dotada de significado. A sintaxe 

lógica é anterior às questões sobre a verdade e a falsidade, não é subvertida por nenhuma 

proposição, pois nada que a contrarie pode ser contado como uma proposição com significado. 

Assim, no Tractatus, o estatuto especial das proposições necessárias não se deve à natureza 

abstrata de seus “referentes”, mas ao fato de todas as proposições necessárias que se pode 

admitir serem uma única tautologia. 

Posso expressar uma proposição elementar como a função de seus nomes: e.g, fx ou 

(fi)(x,y) (TLP, 4.24) Quando nós expressamos uma proposição elementar como uma função de 

nomes – fx ou (fi)(x,y) – nós concatenamos o sinal da função (Funktionszeichen) e o sinal do 

argumento em uma forma que é especificada pela sintaxe lógica. O sentido da proposição 

resultante é expresso pela mútua coordenada espacial (Die gegenseitige räumlich Lage) de seus 

componentes, dada à sintaxe lógica. Uma operação se manifesta como a variável na qual uma 

relação interna mostra a maneira pela qual nós procedemos de uma proposição à outra (5.21). 

Uma propriedade interna é aquela que seria impensável que o objeto não a possuísse (4.123). 

Operações, portanto, expõem as propriedades essenciais internas das coisas sem dizer nada sobre 

elas. A notação para expressar o termo geral de uma série formal, introduzido em 5.2521, será 

posteriormente utilizada na discussão sobre a forma geral da proposição. 

O procedimento de decisão baseado em tabelas de verdade tem como limitação não poder 

ser aplicado a produtos lógicos infinitos ou somas lógicas infinitas. O tratamento do Tractatus da 

generalidade não se aplica sobre um número indeterminado de possibilidades. Pois embora possa 

haver algo indeterminado em uma proposição, a representação proposicional não pode ser 
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incompleta, i.e., aquilo que uma proposição deixa em aberto deve estar especificado por uma 

disjunção de possibilidades. Assim, a probabilidade é uma generalização. Ela envolve uma 

descrição geral de uma forma proposicional. (5.156) 

No Tractatus, Wittgenstein rejeita a assimilação entre operações e funções: “operações e 

funções não devem ser confundidas umas com as outras” (TLP, 5.25) 22 . Contudo, ambas 

partilham algumas características, como quando Wittgenstein diz que nenhuma afirmação é feita 

por uma operação, o mesmo se aplica às funções já que, por exemplo, a função x², não assere 

nada. Também, o fato de uma função não poder ser seu próprio argumento, mas o resultado de 

uma operação pode muito bem vir a ser base dela própria, não parece distinguir função de 

operação, pois certamente as próprias operações não podem se operar; o que pode se operar é o 

resultado da operação (uma proposição, uma função de verdade), mas o resultado da saturação 

de uma função com um argumento – seu valor – pode, em alguns casos, ser um argumento desta 

mesma função.  

Enquanto em uma operação, por exemplo, a negação, pode ser aplicada ao resultado de 

sua própria aplicação, uma função proposicional. Digamos “x é bonito”, não pode tomar um de 

seus valores com argumento, i.e., “Diego é bonito” – um dos valores da função proposicional ‘x 

é bonito’ – não pode ser por si mesmo argumento desta mesma função proposicional, digamos 

‘Diego é bonito é bonito” é absurdo.  

Outra razão para que Wittgenstein tenha de distinguir entre funções e operações é que 

“nenhuma afirmação é feita por uma operação, mas somente por seu resultado, e isto depende 

das bases da operação” (TLP, 5.25). Em geral, uma função toma um objeto (ou mais de um 

objeto) como argumento e produz um objeto como valor, i.e., ela mapeia objetos em objetos. 

Entretanto, uma operação fornece uma proposição como resultado, e uma função que fornece 

uma proposição como valor só é uma função proposicional. Há, contudo, razões mais profundas 

para resistir à identificação entre operações e funções.  

Como vimos, o Tractatus caracteriza uma operação como “aquilo que deve ser feito a 

uma proposição para que se obtenha outra dela” (TLP, 5.23) Isto sugere que uma operação é 

“menos como uma entidade que pode ser um constituinte de uma entidade mais complexa, do 

que algo que nós fazermos.” Isto é o mesmo que dizer algum tipo de procedimento ou processo. 

De fato, Wittgenstein discute operações em termo de regras para construir proposições. Em 

5.512 ele escreve:  

                                                 
22 Contudo, Peter Hylton diz: “Everything, or almost everything, that Wittgenstein says about operations could with 
equal correctness be said about functions” (2005 p.140) Max Black 1964 258 -260  
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“~p” é verdadeira se “p” é falsa. Portanto, na proposição verdadeira “~p”, “p” é uma 
proposição falsa. Ora, como pode o traço “~” levá-la a afinar-se com a realidade? 

O que nega em “~p” não é, porém, o “~”, mas o que é comum a todos os sinais dessa 
notação que negam p. 

Portanto, a regra comum segundo a qual “~p”, “~ ~ ~p”, “~p˅ ~p”, etc., etc. (ad inf.) 
são constituídas. E isso que lhes é comum espelha a negação. [TLP, 5.512] 

A expressão de uma operação não deveria ser confundida com a própria operação. Em 

‘~p’, não é o símbolo ‘~’ que nega, assim como em ‘p˄q’ não é ‘˄’ que conjunge. O fator 

negativo em ‘~p’ é representado, por ‘aquilo que é comum a todos os sinais dessa notação que 

nega p’. O elemento comum – a própria operação de negação – é uma regra que governa a 

construção de proposições nas quais ‘p’ é negado. Em ‘p˄q’, por outro lado, o elemento 

conjuntivo – a operação de conjunção – é aquilo que é comum a todas as proposições que afirma 

tanto ‘p’ quanto ‘q’, e o que é comum a essas proposições é terem sido construídas de acordo 

com a mesma regra. 

A existência de uma única regra para construir proposições, a operação ξ̅ , depende do 

estabelecimento do conjunto das proposições elementares. Na medida em que temos proposições 

elementares, nós temos a regra para operações de verdade e, portanto, as operações estão em seu 

devido lugar assim que a notação tenha sido estabelecida. Nas palavras de Wittgenstein: 

Estabelecida uma notação, nela existe uma regra segundo a qual se constituem todas as 
proposições que negam p, uma regra segundo a qual se constituem todas as proposições 
que afirma p, uma regra segundo a qual se constituem todas as proposições que afirma p 
ou q, e assim por diante. Essas regras são equivalentes aos símbolos e nelas se espelha 
seu sentido. [TLP, 5.514] 

Portanto, as operações não são algo sobre o funcionamento das proposições da linguagem, 

mas as próprias regras para construir proposições (o resultado das operações) dadas outras 

proposições (as bases das operações). O que confirma a afirmação de 5.47 – uma proposição 

elementar realmente contém todas as operações lógicas em si. 

Agora que está dado todo o aparato lógico, podemos compreender como as proposições 

gerais mantém seu sentido. De acordo com o princípio da bipolaridade, qualquer sinal 

proposicional terá sentido se, e somente se, determinar uma possibilidade que é, ou não, 

satisfeita no mundo. Um corolário da bipolaridade é a completa ausência de proposições 

bipolares na matemática, na metafísica e na lógica. Não há uma semântica das proposições 

necessárias, na perspectiva do Tractatus elas não são sequer proposições. A única proposição 

que não pode ser logicamente falsa é a tautologia.  
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As proposições necessárias da lógica resultam da bipolaridade, pois algumas proposições 

possuem fundamentos de verdade idênticos. Em vez de pensar as proposições lógicas como 

definições a priori, ou como consequência de definições a priori, Wittgenstein sustenta que todas 

são uma única e completamente vazia tautologia:  

As proposições da lógica são tautologias. [TLP, 6.1] 

As proposições da lógica, portanto, não dizem nada. (Elas são as proposições analíticas).  
[TLP, 6.11] 

Teorias que permitem a uma proposição da lógica aparentar que tem conteúdo são 
sempre falsas. [TLP, 6.111] 

Assim compreendidas, as tautologias não descrevem nada, apenas combinam sinais 

significativos de tal maneira que todo o seu conteúdo é cancelado. A formulação tractariana de 

tautologia nos possibilita evitar a arbitrariedade das verdades lógicas, na medida em que essas 

verdades são dadas somente por sua estrutura lógica e não por seu status de ‘formulação 

implícita’ ou ‘definições’. Evita-se, também, o problema da regressão, pois, se na visão 

tractariana, todas as verdades lógicas são uma mesma tautologia, então elas podem ser exibidas 

em uma notação como as tabelas de verdade e, portanto, evita-se a necessidade de ter de 

pressupor a própria lógica para inferir ou derivar verdades lógicas a partir de axiomas 

definicionais.  

Neste ponto alguém poderia perguntar: se as proposições da lógica não dizem nada, em 

que reside sua importância? Mesmo que as proposições da lógica de fato não digam nada, a 

importância delas reside naquilo que é exibido pelo fato de as proposições da lógica serem 

tautologias: 

Que as proposições da lógica sejam tautologias, se mostra nas propriedades formais – 
lógicas da linguagem.  

Que suas partes constituintes, assim enlaçadas, resultem numa tautologia, isso 
caracteriza a lógica de suas partes constituintes. 

Para que proposições, enlaçadas de determinada maneira, resultem numa tautologia, 
elas devem ter determinadas propriedades estruturais, Que assim ligadas resultem numa 
tautologia, portanto, mostra que possuem essas propriedades estruturais. [TLP, 6.12] 

Além disso, “toda tautologia mostra, por si só, que é uma tautologia” (6.127). A visão 

tractariana dos conectivos se pretende radical. A complexidade do sinal deve espelhar a 

complexidade do sentido. As operações sobre os sinais das proposições elementares serão aquilo 

que irá produzir os “fundamentos de verdade” (Truth Grounds). Desta maneira, não há verdades 

necessárias que não as tautologias. Para que tal visão funcione, Wittgenstein se compromete com 
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o fato de que as proposições necessárias não são e nem poderiam ser descritivas. Assim, 

qualquer afirmação analítica não é sobre nada.  

Há uma insistência em afirmar que as proposições necessárias, ou as reivindicações de 

necessidade, sejam tomadas como descrições do mundo, ou descrições da linguagem. A despeito 

das várias mudanças no pensamento de Wittgenstein ao longo de sua vida este ponto permanece 

constante, a ideia de que as verdades necessárias não devem ser compreendidas como descrições, 

elas devem ser compreendidas como tautologias, isto é, como não dizendo nada. 

No Tractatus, Wittgenstein está interessado em enfatizar o fato de que as verdades 

necessárias da lógica (as quais ele sustenta serem as únicas verdades necessárias) não possuem 

conteúdo descritivo. Ele manterá essa visão ao longo de seu trabalho, insistindo sempre que as 

proposições da lógica não cumprem uma função descritiva: a universalidade das afirmações 

como ‘p ˄ ¬p’ não são como ‘as maçãs são doces’, não estão descrevendo algo que compreende 

todas as proposições, mas em seu período intermediário ele também se esforça para incluir as 

afirmações analíticas de modo geral e levanta uma questão crucial: “se estas proposições não 

servem para descrever o mundo, qual a função delas?”. Para que possamos compreender melhor 

essa questão devemos investigar a noção de fundamentos de verdade encontrada no Tractatus.   

3. Os fundamentos de verdade 

 

No Tractatus, Wittgenstein denomina as condições de verdade do argumento de uma 

proposição que “torna verdadeiro” (bewahrheiten) de: “fundamentos de verdade” 

(Wahrheitsgründe). Temos, até agora considerado as proposições como algo que mantém uma 

relação significativa possivelmente verdadeira ou falsa, de modo que evitamos, tanto quanto 

possível, utilizar anacronismos no trato da interpretação do texto do Tractatus. Contudo, para 

enfrentar a ideia de fundamentos de verdade e explicar o papel que desempenham no “cálculo” 

do Tractatus, utilizaremos alguns conceitos estranhos à obra. O primeiro deles será importado da 

teoria dos fazedores de verdade (truthmakers theory), de modo que trataremos os fundamentos 

de verdades como portadores de verdade (truth-bearers). 

Se os fundamentos de verdade (truth-grounds) comuns a um certo número de 
proposições forem todos também fundamentos de verdade de uma determinada 
proposição, diremos que a verdade desta se segue da verdade daquelas. [TLP, 5.11] 

Mesmo que a sentença esteja escrita na forma condicional, podemos dizer que ela não 

estabelece uma condição, mas uma equivalência que pode ser descrita como: a verdade de uma 

proposição segue-se da verdade de outras se, e somente se, os fundamentos de verdade (truth-

grounds) que são comuns à última são, também, fundamentos de verdade das primeiras. Se 
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recuarmos um pouco no texto, no início do aforismo (5), Wittgenstein nos diz que todas as 

proposições são função de verdade das proposições elementares, i.e., que cada atribuição de 

valor de verdade às proposições elementares produz um único valor de verdade para cada 

proposição. Em seguida, ele define os fundamentos de verdade de uma proposição como a 

combinação dos valores de verdade para proposições elementares que tornam a proposição 

verdadeira (5.101). Portanto, quando em 5.11 Wittgenstein considera a consequência lógica a 

partir dos fundamentos de verdade e estabelece que uma proposição qualquer p é uma 

consequência lógica de um conjunto de proposições se, e somente se, as atribuições de valor de 

verdade das proposições elementares fizerem cada elemento do conjunto verdadeiro e p falso. 

Contudo, há vários casos nos quais as proposições que se seguem de outras proposições parecem 

ser mais bem construídas de maneira diferente – i.e., em termos de como uma proposição é 

organizada a partir de seus componentes sub-proposicionais comuns. 

A afirmação de que uma proposição é uma consequência lógica de um conjunto de outras 

proposições é afirmação de que uma certa combinação de valores de verdade – verdadeiro dos 

elementos do conjunto e falso para p – é logicamente impossível. Portanto, uma consideração da 

consequência lógica é uma consideração da impossibilidade lógica para combinações de valores 

de verdade, i.e., consideração daquilo que torna o caso que uma certa combinação de valores de 

verdade de uma proposição é impossível do ponto de vista lógico.  

Esta consideração vero-funcional da consequência lógica ocorre na seção 5.11-5.121 do 

Tractatus. Os fundamentos de verdade da proposição são as circunstâncias nas quais a 

proposição é verdadeira e são representadas pela letra “V” nas tabelas de verdade.  Portanto, a 

consequência lógica pode ser dita como: se todas as circunstâncias nas quais um número de 

proposições são verdadeiras também são circunstâncias nas quais uma certa proposição é 

verdadeira, então a verdade da última é uma consequência da verdade das primeiras. Contudo, se 

as proposições da lógica não são do mesmo tipo de proposições que as proposições da linguagem 

ordinária, como concluímos na precedente seção, como podemos dizer que uma proposição da 

lógica é incondicionalmente verdadeira ou incondicionalmente falsa? 

Que as proposições da lógica sejam tautologias, isso mostra as propriedades formais – 
lógicas – da linguagem, do mundo. 

Que suas partes constituintes assim conectadas [verknüpft] resultem numa tautologia, 
isso caracteriza a lógica de suas partes constituintes.  

Para que proposições, conectadas de determinada maneira, resultem numa tautologia 
elas devem ter determinadas propriedades estruturais. Que assim unidas [verbunden] 
resultem numa tautologia, portanto, mostra que possuem essa propriedade estruturais. 
[TLP, 6.12] 
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Tomemos como exemplo a proposição “p” e sua negação “¬p”. Ao serem conectadas por 

uma conjunção “˄” irão resultar em uma proposição que não pode, sob nenhuma circunstância, 

ser verdadeira. Reconhecer a falsidade necessária da proposição “p ˄ ¬p” significa reconhecer as 

propriedades lógicas de “p” e “¬p” e o significado da cópula “˄”, i.e., compreendemos 

propriamente que a negação de “p” é “¬p”, de modo que quando os fundamentos de verdade de 

“p” se mostrarem “verdadeiros” os fundamentos de verdade de “¬p” se mostrarão falsos, e vice-

versa. Por fim deve-se admitir que “p ˄¬p” só seriam verdadeiras se ambas proposições fossem 

verdadeiras, o que não ocorre sob nenhuma circunstância dado que a negação inverte o valor de 

verdade da proposição à qual ela é aplicada e a conjunção composta de uma proposição e sua 

negação não pode ser verdadeira sob nenhuma condição. 

Portanto, se a proposição “p ˄ ¬p” é uma contradição e, segundo o Tractatus, a 

contradição desempenha as mesmas funções que podem ser desempenhadas pelas tautologias, 

então a notação das tabelas de verdade torna explícitos os fundamentos de verdade e exibe no 

sinal o que, por vezes, apenas está implícito no símbolo. Tudo o que reconhecemos nas 

Tautologias e nas Contradições podemos reconhecer sem elas, pois o que reconhecemos são 

certas propriedades lógicas das proposições componentes, i.e., os fundamentos de verdade de 

uma tautologia e uma contradição dependem apenas de certas possibilidades de combinação das 

proposições componentes, e podemos reconhecer isso nelas próprias sem que estejam 

combinadas efetivamente numa tautologia, se tais proposições estiverem escritas em uma 

notação tal que exiba estes aspectos no próprio sinal. 

Podemos dizer que há uma distinção de tipo entre as proposições da lógica e as 

proposições não lógicas: Lógica deve vir a ser um tipo totalmente diferente de qualquer outra 

ciência [NB, 120]. Essa distinção de tipo é precisamente o fato de que nas primeiras pode-se 

reconhecer a verdade no próprio símbolo através de sua articulação interna, sem a necessidade de 

compará-las com a realidade. Portanto, as proposições da lógica não são verdadeiras no mesmo 

sentido que podemos dizer que as proposições contingentes são verdadeiras. Não há a 

necessidade da correspondência nas proposições da lógica, a verdade delas é dada pela 

combinatória exibida nas tabelas de verdade. 

Em particular, a verdade de uma proposição “p” segue-se da verdade de outra “q” se 
todos os fundamentos de verdade da segunda são fundamentos de verdade da primeira. 
[TLP, 5.121] 

Os fundamentos de verdade de uma estão contidos na outra: p segue-se de q. [TLP, 
5.121] 
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Se tomamos as proposições “p” e “q”, como recomenda Wittgenstein, e construirmos 

uma tabela de verdade, teremos um exemplo bastante simples da combinatória possível entre 

essas duas proposições. 

 

 

p 

 

Q 

Funções de verdade para duas proposições (p, q) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V V V F V V V F F F V V V F F F V F 

V F V V F V V F V V F F V F F V F F 

F V V V V F V V F V F V F F V F F F 

F F V V V V F V V F V F F V F F F F 

 

Nós listamos as possibilidades de verdade das proposições ‘p’ e ‘q’ nas duas primeiras 

colunas da tabela e obtemos as 16 combinações possíveis para essas duas proposições. Quando 

determinamos as condições de verdade das proposições do nosso exemplo, podemos perceber 

que as proposições ‘p ˄ q’; ‘p→q’; ‘p˅q’; etc. são meras combinações dos fundamentos de 

verdade das proposições ‘p’ ‘q’.    

Tomemos as tautologias: “p ˄ (p → q) → q”, na qual reconhecemos que “q” é 

consequência lógica de “p” e “p → q”; e “ (x)(Fx)→ Fa , na qual reconhecemos que “Fa” é 

consequência lógica de “(x)(Fx)”. Em ambos os casos, quando determinamos as condições de 

verdade das proposições, podemos perceber que os fundamentos de verdade das premissas são 

todos os fundamentos de verdade da conclusão. Se somarmos isto à ideia de que a proposição ser 

consequência lógica das outras pode ser explicada em termos do sentido dessa proposição estar 

contido no sentido das outras proposições, então “se p segue-se de q, o sentido de ‘p’ está 

contido no sentido de ‘q’”[TLP, 5.122] 

Em 5.13 - 5.131, Wittgenstein constrói a noção de consequência lógica: 

Que a verdade de uma proposição se siga da verdade de outras, vê-se pela estrutura das 
proposições. [TLP, 5.13] 

Se a verdade de uma proposição se segue da verdade de outras, isso se exprime por 
meio de relações que as formas dessas proposições mantêm entre si; e, na verdade, não 
precisamos colocá-las em tais relações, ligando-as numa proposição, mas essas relações 
são internas e existem desde que, e porque, tais proposições existem. [TLP, 5.131] 

A consequência lógica é, portanto, uma relação estrutural que se dá entre as proposições. 

A estrutura das proposições mostra se a verdade de uma proposição segue-se da verdade das 

outras. Uma relação estrutural é denominada uma relação interna [TLP, 4.122], de modo que 

duas proposições possuem uma relação interna, uma com a outra, simplesmente por serem as 
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proposições que são. Pode-se perceber que uma proposição se segue da outra (ou de mais de 

uma) simplesmente compreendendo o sentido da proposição em questão, suas condições de 

verdade. 

Para perceber que a relação de consequência lógica se mostra mediante uma relação 

interna das proposições precisamos somente analisar o sentido das proposições e ver se um 

sentido segue-se do outro. Assim, a discussão da consequência lógica é intercalada com 

considerações sobre a natureza da inferência. No Tractatus, Wittgenstein parece basear a 

inferência na consequência lógica, de maneira que se pensa a justificação de uma inferência de 

uma proposição à outra como decorrente da presença da relação de consequência lógica entre 

tais proposições. 

Se p segue-se de q, eu posso fazer uma inferência de q a p, deduzir p de q. 

A natureza da inferência pode ser garantida somente a partir das duas proposições. 

Só elas próprias podem justificar a inferência 

“Leis de inferência”, às quais – como em Frege e Russell – cumpra justificar as 
inferências, não tem sentido e seriam supérfluas. [TLP, 5.132] 

Quando Wittgenstein discute inferência neste contexto, ele está assumindo uma noção 

dedutivamente justificada de inferência e, portanto, uma inferência que é baseada em uma 

relação interna entre duas proposições. Manter uma relação de consequência lógica entre duas 

proposições é a única justificação para inferir uma da outra, isto só depende da estrutura da 

proposição. Compreender as proposições ‘p’, ‘q’ e ‘p → q’ é suficiente para compreender que ‘q’ 

se seque de outras duas proposições. A dedução de ‘q’ de ‘p’ e ‘p → q’ repousa somente na 

estrutura da proposição, que estão em relações internas de consequência uma com a outra. A 

inferência é justificada somente por isso e não pela existência de alguma regra de inferência que, 

de alguma maneira, deveria permiti-la. As inferências não precisam ser justificadas por algo 

externo às próprias proposições. As proposições que estão envolvidas em uma inferência, tanto 

as premissas sem conclusão da inferência, provém a única justificativa para si mesmas.  

Quando a proposição da lógica possuir uma estrutura mais complexa, o reconhecimento 

deve ocorrer com o auxílio das tabelas de verdade ou mediante algumas transformações que 

partem de tautologias para demonstrar a proposição em questão. A tabela de verdade, por si só, 

pode ser compreendida como sendo um sinal proposicional. Wittgenstein irá utilizar a notação de 

tabelas de verdade nos 4.4’s para destacar a concepção vero-funcional das sentenças gerais. As 

tabelas de verdade não devem ser compreendidas como um dispositivo metalinguístico para 

calcular as propriedades lógicas das sentenças gerais, mas como uma notação alternativa das 
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condições de verdade dessas sentenças gerais. O Tractatus nos conduz a uma teoria da inferência 

extremamente simples e nos mostra que entre as premissas e a conclusão de uma inferência não 

há intermediários.  

A afirmação de que uma proposição ‘q’ é consequência de uma coleção de proposições, é 

a afirmação de que certas combinações de valores de verdade são logicamente impossíveis. 

Portanto, uma consideração da consequência lógica é, também, uma consideração da 

impossibilidade lógica para combinações de valores de verdade. O que torna o caso que certas 

combinações de valores de verdade para proposições são uma impossibilidade lógica. 

Trataremos na próxima seção da noção de possibilidade envolvida no Tractatus. 

4. Possibilidade combinatória, possibilidade real e possibilidade lógica 

 

Procuramos, ao longo deste trabalho, defender a tese de que o Tractatus é uma mistura de 

intuições provenientes de uma abordagem composicionalista do sentido e de intuições 

semânticas em termos da conexão sentido/possibilidade. Estar atento aos aspectos que dizem 

respeito a essa concepção modal do sentido, se justifica pelo fato de serem estes elementos do 

pensamento inicial de Wittgenstein que irão se manter também na fase madura do seu 

desenvolvimento filosófico. Mesmo que sejam abandonados: a teoria da figuração, as noções de 

objeto simples e a explicação dos estados de coisa como combinação, ainda assim preservam-se 

as intuições semânticas modais em termos da conexão sentido/possibilidade.  

Na última seção do primeiro capítulo – sobre as modalidades –, atestei que Wittgenstein 

colapsa as noções de possibilidade combinatória e possibilidade real aceitando somente um 

único tipo de possibilidade lógica, de modo que tal possiblidade pode ser descrita como um 

comprometimento com o axioma da lógica modal: 

◊ → □(◊ ) 

O comprometimento com tal axioma pode ser interpretado a partir da seguinte passagem 

do Tractatus: 

Se eu posso imaginar objetos combinados em estados de coisa, eu não posso imaginá-
los excluídos da possiblidade de tal combinação. [TLP, 2.0121] 

Se assumimos que toda possibilidade é uma possiblidade lógica e – de acordo coma 

equação de Bradley – a imaginabilidade é condição suficiente e necessária da possiblidade lógica, 

então podemos reformular tal passagem da seguinte maneira: “Se é logicamente possível que 

objetos devem se combinar em estados de coisa, então é logicamente impossível que eles não 

devam possivelmente se combinar em tais estado de coisa”. Como consequência dessa 
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reformulação de 2.0121 temos que dizer que é logicamente impossível que algo não seja o caso, 

é dizer que é logicamente necessário que algo seja o caso – ou como expresso pelo simbolismo 

padrão: ◊ → □(◊ ). 

A afirmação de que uma proposição p qualquer é consequência lógica de um conjunto de 

proposições – que comumente chamamos premissas – é a afirmação de que uma certa 

combinação de valores de verdade é impossível, i.e., a combinação que determina que os 

elementos no conjunto das premissas sejam verdadeiros e p seja falso é impossível. Portanto, 

qualquer consideração da consequência lógica deve ser uma consideração sobre a noção de 

impossibilidade lógica para uma determinada combinação de valor de verdade. Tal consideração 

nos compromete com o fato de que certas combinações de valores de verdade para proposições 

são impossíveis logicamente.  

Por sua vez, uma consideração vero-funcional da impossibilidade lógica reduz, 

necessariamente, a possibilidade lógica a uma possibilidade combinatória. Se tomarmos como 

exemplo três proposições p, q, r e supormos que a sua combinatória em uma tabela de verdade 

teria como logicamente impossível os seguintes valores de verdade:  

 

P Q r 

V V V 

V V F 

V F V 

V F F 

F V V 

F V F 

F F V 

F F F 

 

De acordo com o Tractatus, as considerações que associam valores de verdade à lógica 

proposicional fornecem razão suficiente e completa da impossibilidade lógica.  Neste exemplo, a 

ideia é emparelhar valores de verdade de p, q e r com combinações de valor de verdade para 

alguma outra proposição de tal maneira que as combinações de valores de verdade sejam 

logicamente impossíveis para p, q e r. Assim, para explicarmos a ideia de impossibilidade lógica 

precisamos supor outras duas proposições quais quer, α e β, que satisfaçam as seguintes 

condições:  

1) Deve ser logicamente impossível para p e β possuírem o mesmo valor de verdade;  
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2) Deve ser logicamente impossível que q seja falso se α e β são verdadeiros e, em 

contrapartida, deve ser impossível que q seja verdadeiro se ambos, α e β, forem 

falsos;  

3) Por último, deve ser logicamente impossível para α e r possuírem diferentes valores 

de verdade.  

Essas três condições irão acarretar em uma única combinação de valores de verdade para 

p, q e r e para cada valor combinado de α e β como pode ser expresso na tabela: 

 

Α Β P q r 

V V F V V 

V F V V V 

F V F V F 

F F V F F 

 

As possibilidades de verdade expressas nessa tabela podem, por sua vez, serem utilizadas 

para explicar a impossibilidade lógica das linhas sombreadas na primeira tabela dessa seção. Elas 

são logicamente impossíveis porque elas não correspondem a nenhuma das combinações 

possíveis de valor de verdade em α e β. 

 

α Β P q r 

V F V V V 

  V V F 

  V F V 

F F V F F 

V V F V V 

F V F V F 

  F F V 

  F F F 

 

Para Wittgenstein, a impossibilidade lógica é equivalente a impensabilidade, desta 

maneira, o que estamos sugerindo é que o Tractatus se compromete com um tratamento 

universal da consequência lógica e a correspondente noção de combinações de valor de verdade 

logicamente impossível. No nosso exemplo, nos possibilita explicar o fato de que certas 

combinações de valores de verdade para um conjunto de proposições são logicamente 
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impossíveis dado ao fato de que essas combinações não correspondem a nenhuma das 

combinações dos valores de verdade combinatoriamente possíveis a algum outro conjunto de 

proposições. Isto é o que Wittgenstein aponta como consequência lógica em 5.11, pois há um 

conjunto de proposições, o conjunto das proposições elementares, e uma função que emparelha 

as atribuições de valores de verdade dessas como as atribuições de valor universal que podem ser 

utilizadas para quaisquer proposições. Assim, somos capazes de explicar o fato de que qualquer 

combinação de valores de verdade para proposições é logicamente impossível como advindos do 

fato de que essas combinações não correspondem a nenhum dos valores combinatórios possíveis 

do valor de verdade para um único conjunto fixo de proposições elementares.  

No Tractatus, o conjunto das proposições elementares é um conjunto em termos do qual 

todas as combinações de valor de verdade logicamente impossíveis podem ser explicadas pelas 

linhas da tabela de verdade que estamos considerando. O conjunto das proposições elementares 

articulado por uma função que representa cada proposição como uma função de verdade das 

proposições elementares. Ora, é justamente isso que Wittgenstein afirma ao dizer: 

Todas as proposições são resultado de operações de verdade com proposições 
elementares. 

A operação de verdade é a maneira como a função de verdade resulta das proposições 
elementares. 

É da natureza da operação de verdade que, da mesma maneira como das proposições 
elementares resulta sua função de verdade, de funções de verdade resulte uma nova 
função de verdade. Toda operação de verdade gera, a partir de funções de verdade de 
proposições elementares, uma proposição. O resultado de toda operação de verdade com 
os resultados de operações de verdade com proposições elementares é, por sua vez, o 
resultado de uma operação de verdade com proposições elementares. 

Toda proposição é o resultado de operações de verdade com proposições elementares. 
[TLP, 5.3]  

A estrutura vero-funcional da proposição se fará presente no símbolo, e se mostrará 

consistente ao se aplicar ao conjunto das proposições elementares. De uma seleção de 

proposições elementares e de uma função do valor de verdade sobre estes, atribui-se os valores 

de verdade universais que fazem com que a consequência lógica concorde com sua possibilidade.  

Esta consideração da consequência lógica em termos de funções de verdade 

combinatoriamente definidas e proposições elementares completamente definidas me parece 

correta. Assim, se um tratamento da consequência lógica foi bem delimitado nesta seção, então a 

possibilidade lógica depende da função de verdade das proposições elementares e não é possível 

inferir uma proposição p a partir de uma proposição q se os fundamentos de verdade de q não 

são os fundamentos de verdade de p simplesmente porque o fato de que podemos inferir p de q é 
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o que torna o caso que os fundamentos de verdade de q são os fundamentos de verdade de p. Tal 

concepção de consequência lógica será reestruturada no período intermediário, sendo uma das 

maiores mudanças no pensamento de Wittgenstein. Trataremos dessa mudança na concepção de 

consequência lógica no próximo capítulo, mas antes de passarmos ao próximo capítulo devemos 

ainda compreender como o autor funda um cálculo proposicional único subjacente à nossa 

linguagem ordinária, sobre a ideia de possibilidade lógica através da forma geral das 

proposições e das regras da sintaxe lógica. 

5. Forma Geral das Proposições 

 

Wittgenstein se esforça para delimitar o domínio do que pode ser dito em uma linguagem 

através da forma geral da proposição (allegemeine Form des Satzes).  

A forma geral da proposição é apresentada da seguinte maneira: 

Agora parece possível especificar a forma proposicional mais geral: ou seja, dar uma 
descrição das proposições de uma notação qualquer, de modo que cada sentido possível 
seja exprimível por um símbolo possível a que a descrição convenha possa exprimir um 
sentido, desde que os significados dos nomes sejam convenientemente escolhidos.  

É claro que, na descrição da forma proposicional mais geral, apenas o que lhe seja 
essencial pode ser descrito – caso contrário, ela não seria, é claro, a mais geral. 

Que haja uma forma proposicional geral é demonstrado por não haver proposição 
alguma cuja forma não tivesse sido possível antever (i.e. construir). A forma 
proposicional geral é: as coisas estão assim. [TLP, 4.5]  

A descrição de 4.5 assere a completa singularidade dos fatos ao dizer – A forma 

proposicional geral é: as coisas estão assim (Es verhält sich so und so). Entende-se por forma 

geral da proposição a forma geral de toda função de verdade. Toda função de verdade é o 

resultado da aplicação sucessiva da operação N. Wittgenstein formaliza o conceito combinando 

todos os elementos necessários para gerar o conjunto completo das proposições em qualquer 

linguagem logicamente possível. Para que essa combinação funcione é necessário uma base, um 

ponto de partida, uma escolha arbitrária de um elemento na base e uma operação iterativa – 

aplicada sucessivamente a esse elemento. A produção de proposições se expande a cada estágio 

no qual a operação proceder e, se tomarmos em consideração futuras aplicações da operação, 

teremos mais e mais de gerar uma série formal. 

Podemos obter a função de verdade de “ ˅ ”, através de duas aplicações sucessivas da 

operação N à base (p,q). Sendo que teríamos a seguinte série:  
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Tractatus Notação comum 

(p,q) (p,q) 

N(p,q) (¬p ˄ ¬q) 

N(N(p,q)) ¬ (¬p ˄ ¬q) 

 

Wittgenstein usa um procedimento similar para formalizar a forma geral da proposição. 

Ele define uma base – o conjunto de todas as proposições elementares –, escolhe arbitrariamente 

alguns elementos desse conjunto – ‘p’, ‘q’ –, entrega os elementos escolhidos a uma operação 

iterativa geradora de séries. Essa operação iterativa é a negação conjunta de proposições – 

(Não___ e Não___). Wittgenstein simboliza esta operação pela letra N. 

A negação conjunta é explicada no Tractatus da seguinte maneira: Se ̅  tem apenas um 

valor, então ̅ = ¬  (não p); se tem dois valores, ̅ =  ¬  ˄ ¬  (nem p nem q) (TLP, 

5.51). Aqui ‘ ’ é uma variável que possui todas as proposições como seu valor; a expressão 

‘ ̅ ’ é uma formula complexa obtida pela negação de cada proposição que pode ser 

substituída por ‘ ’e conjunta-las. Se utilizarmos uma única proposição p, o resultado será a 

negação de p. Se a operação for aplicada sobre duas proposições p e q, então o resultado é a 

negação da primeira junto coma negação da segunda (¬p˄¬q) 

Usando o termo ‘ ̅ ’ para designar o conjunto de todas as proposições elementares, ‘ξ ’ 

como uma escolha arbitrária dentro desse conjunto, e ‘N’ como negação conjunta. Wittgenstein 

formaliza a forma geral da proposição da seguinte maneira: 

A forma geral da função de verdade é ̅, ξ̅, ξ̅ . Esta é a forma geral da proposição. 
[TLP, 6] 

Isso nada diz senão que: cada proposição resulta da aplicação sucessiva da operação 
ξ̅  sobre as proposições elementares. [TLP, 6.001] 

Dada a forma geral de como construir uma proposição, com isto já está dada a forma 
geral de como é possível gerar outra, por meio de uma operação, partindo-se de uma 
proposição. [TLP, 6.002]  

A forma geral da operação ′( ) é pois: ξ̅, ξ̅ ( ̅) = ̅, ξ̅, ξ̅    
[TLP, 6.01] 

Aqui Wittgenstein reitera de maneira sucinta que uma combinação entre a tese de que 

todas as proposições são função de verdade das proposições elementares e a tese de que todas as 

funções de verdade podem ser definidas em termos da negação conjunta. O que a fórmula 

contida no aforismo 6 quer dizer é que cada proposição pode ser gerada a partir do seguinte 

procedimento: estabeleça uma base de proposições elementares, aplique a negação conjunta 
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sobre algum subconjunto da base para gerar novas proposições; aplique a negação conjunta 

novamente à um subconjunto das proposições geradas para obter novas proposições; assim por 

diante. A forma geral da proposição estabelece as distinções semânticas fundamentais do 

Tractatus. Através da definição do conjunto de todas as proposições genuínas enquanto funções 

de verdade das proposições elementares, a forma geral da proposição esboça a distinção entre 

aquilo que pode ser expresso através dos recursos de qualquer linguagem logicamente possível. 

Tudo aquilo que não é do seu domínio é simplesmente absurdo (Unsinn). 

Através da forma geral proposição Wittgenstein será capaz de mostrar que as constantes 

lógicas, os conectivos e quantificadores, podem ser todos reduzidos a certas aplicações da 

operação N sobre proposições. O conectivo “˅”, por exemplo, tem sua função reproduzida no 

segundo estágio da aplicação sucessiva da operação N sobre uma base qualquer. Tal redução das 

constantes lógicas as torna equivalentes a sinais de pontuação23 e possibilita o comprometimento 

com uma ideia fundamental, a ideia de que: os sinais para constantes lógicas simbolizam de uma 

forma essencialmente diferente do que qualquer sinal essencial para a composição das 

proposições elementares. Wittgenstein expressa este ponto dizendo que as constantes lógicas 

nada substituem, referindo-se aos sinais para constantes lógicas, ou que não há nenhuma 

constante lógica, referindo-se ao significado dos sinais para constantes lógicas.  

Dizer: “Não há constantes lógicas” significa dizer que os significados (Bedeutungen) dos 

sinais para constantes lógicas não são objetos lógicos ou qualquer outra espécie de objeto. A não 

referencialidade das constantes lógicas torna possível que Wittgenstein admita, também, o 

“desaparecimento” das constantes lógicas. A exibição da forma geral da proposição mostra que 

os sinais para constantes lógicas não são necessários em uma notação logicamente adequada já 

que exibem apenas relações de sinonímia entre proposições. O sinal para uma única operação 

pode dar conta de tudo o que é coberto pela diversidade de sinais para constantes lógicas, a saber, 

a multiplicidade lógica de todas as funções de verdade. E tal sinal não nomeia nada. Essa 

unicidade da operação que gera todas as funções de verdade leva Wittgenstein a dizer que há 

apenas uma constante lógica.  

A descrição da forma proposicional mais geral é a descrição do único sinal primitivo 
geral da lógica. [TLP, 5.472]  

Dado que todos os sinais para constantes lógicas podem ser reduzidos a apenas um e dado 

que esse sinal não é um nome, não está no lugar de espécie alguma de objeto, as proposições em 

que tais sinais ocorrem não têm o seu sentido determinado pela presença destes sinais. Isso 

                                                 
23 Os sinais para operadores lógicos são marcas de pontuação [TLP, 5.4611]. Afirmar que as constantes 

lógicas são como sinais de pontuação é dizer que não possuem nem Sinn nem Bedeutung.  
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significa que nenhum elemento representador novo é adicionado às proposições elementares para 

gerar as proposições não elementares. O sentido de uma proposição, portanto, não é determinado 

por supostos nomes de objetos lógicos. O sentido da proposição “p ˅ q”, por exemplo, não é 

determinada pela ocorrência de “˅”. A especificação do sentido dessa proposição não elementar 

esgota-se na especificação das suas condições de verdade, isto é, na especificação de quais 

proposições elementares têm os seus valores de verdade combinados na proposição e na 

especificação de qual combinação destes valores de verdade é expressa pela proposição. E isso é 

dado de uma vez só pela versão desta proposição em notação de tabelas de verdade. 

Mostrando que as constantes lógicas simbolizam de um modo totalmente diferente do 

modo como simbolizam os constituintes de uma proposição elementar, sendo essa diferença uma 

diferença entre símbolos para operações lógicas e símbolos para a representação dos elementos 

de um estado de coisas (os quais constituem a base das operações lógicas), Wittgenstein mostra 

que todo o trabalho de representar a realidade é feito pelas proposições elementares. A geração 

de funções de verdade não acrescenta nenhuma representação às representações das proposições 

elementares a partir das quais as funções de verdade são geradas. Nenhuma nova conexão entre a 

linguagem e a realidade (nenhuma nova projeção) é acrescentada na geração de funções de 

verdade a partir de proposições elementares além das conexões já estabelecidas por essas 

proposições. 

6. Sintaxe Lógica 

As regras da sintaxe lógica são as regras notacionais existentes já na época do Tractatus. 

Tais regras são manifestas em como uma expressão (Ausdrück) é usada com sentido. Elas 

constituem tudo aquilo que é essencial à representação de um estado de coisas particular. Uma 

vez que temos uma linguagem na qual nós representamos estados de coisas, as regras da sintaxe 

lógica já estão dadas de maneira imanente ao uso das expressões na proposição com sentido. É 

aquilo que todas as representações de um estado de coisa têm em comum e se manifesta nas 

propriedades lógicas dos elementos representacionais. São as regras para o uso de um sinal que 

tornam possível comparar a proposição com a verdade ou falsidade da realidade. A maneira 

como uma expressão é usada com sentido não pode ser apresentada em uma proposição que pode 

ser comparada com a realidade. É nesse sentido que se diz que a Lógica não pertence ao domínio 

dos fatos, pois ela se ocupa daquilo que é anterior ao domínio dos fatos – a maneira pela qual um 

símbolo simboliza é algo que já está presente no uso de uma expressão. 

Trataremos, doravante, a concepção de regra da sintaxe lógica, que Wittgenstein tinha 

quando escreveu o Tractatus e manteve ao escrever o Some Remarks on Logical Form, como 
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muito distante daquela que virá a ser a concepção de regra do período final, pois tudo o que era 

tido como certo nesta concepção, tudo aquilo que parecia acabado e sem problemas, 

gradualmente tornou-se palco de revisões e abandonos sistemáticos. Portanto, a sintaxe lógica é 

o sistema de regras para a combinação significativa dos sinais que governam todos os 

simbolismos. Tais regras são abrangentes e definidas i.e., para qualquer combinação possível de 

sinais, elas determinam: 1) se sua combinação faz sentido ou não faz sentido; 2) se a combinação 

faz sentido qual é esse sentido. – O sentido é determinado em si mesmo, é uma configuração 

específica de estado de coisa que deve ocorrer para que a proposição seja verdadeira. 

As regras da sintaxe lógica devem evidenciar-se por si próprias, bastando apenas que se 
sabia como cada sinal designa. [TLP, 3.334] 

Pertence ao domínio da sintaxe lógica tudo aquilo que é essencial a uma expressão que 

expressa seu sentido, i.e., ao simbolismo. No Tractatus, nós não podemos conferir significado a 

um sinal e, posteriormente, traçar quais são as regras para seu uso, pois a maneira pela qual um 

sinal significa – as regras para o uso deste sinal – são componentes essenciais do seu significado. 

Deste modo, insistimos na ideia de que as regras da sintaxe lógica são meramente notacionais.   

Na sintaxe lógica, o significado de um sinal nunca pode desempenhar papel algum; ela 
deve poder estabelecer-se sem que se fale do significado de qualquer sinal, ela pode 
pressupor apenas a descrição das expressões. [TLP, 3.33] 

A proposição possui traços essenciais (wesentliche) e casuais (zufällige). 

São casuais as trações que derivam da maneira particular de produzir o sinal 
proposicional. Essenciais, os que, por si só, habilitam a proposição a exprimir seu 
sentido. [TLP, 3.34] 

As regras da sintaxe lógica são regras notacionais circunscritas àquilo que é essencial ao 

modo de significação, i.e., àquilo que é essencial em um sinal e se mostra em todos os sinais que 

podem exprimir o mesmo sentido.  

O que designa no símbolo é aquilo que é comum a todos os símbolos pelos quais ele 
pode ser substituído de acordo com as regras da sintaxe lógica. [TLP, 3.344] 

As regras da sintaxe lógica compõem um sistema complexo que se oculta sob as 

proposições da linguagem ordinária. Este sistema deve ser descoberto pela análise lógica.  

De fato, todas as proposições de nossa linguagem corrente estão logicamente, assim 
como estão, em perfeita ordem. O que há de mais simples, que nos cumpre aqui 
especificar, não é um símile da verdade, mas a própria verdade plena. 

(nossos problemas não são abstratos, mas talvez os mais concretos que existam) 
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Eu chamo sinal com o qual nós expressamos um pensamento de sinal proposicional. – e 
uma proposição é um sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. [TLP, 
3.12]  

A sintaxe lógica determina se um sinal é sinal de um nome, sinal de uma função de 

primeira ordem ou sinal de uma função de segunda ordem. Todas as vezes que Wittgenstein 

utiliza-se do termo 'Sintaxe lógica' no TLP (3.327; 3.325; 3.33; 3.334; 3.344; 6.124), elas se 

referem claramente à maneira como um sinal designa e não ao tipo de objeto designado.  

As regras da sintaxe lógica do Tractatus são completas no tocante à capacidade de evitar 

a formação de “pseudoproposições”, ao menos era isto que Wittgenstein esperava, pois se 

comprometia com apenas uma única categoria lógica no nível elementar, os nomes, que podem 

combinar-se indiscriminadamente. Deste modo, qualquer nome deveria poder substituir qualquer 

outro nome, mesmo que nem sempre tal substituição resulte em uma proposição verdadeira, 

certamente resultará em uma proposição com sentido. As combinações de nome dizem respeito 

às possibilidades lógicas de combinação. Entretanto, teremos de enfrentar agora um novo 

problema: a existência de impossibilidades que não são expressas em uma simples contradição. 

Isso é um problema porque há impossibilidades que são expressas em proposições com sentido. 

No nível elementar, uma impossibilidade é expressa por combinações de nomes que não 

são nem verdadeiras nem falsas, i.e., são sem sentido. A visão de Wittgenstein muda 

paulatinamente, no período intermediário ele não fundamenta suas observações na essência das 

proposições, mas na maneira como o termo ‘proposição’ é usado: p ˅¬p e ¬(p ˄ ¬p) serão 

tomadas como regras – são as regras que nos dizem o que as proposições são. Ele abandona as 

suposições de que as proposições elementares são independentes, devendo ser organizadas em 

um Satzsysteme. Não há mais a necessidade em se distinguir tautologias e sentenças analíticas: 

qualquer implicação entre duas proposições elementares será chamada de tautologia. 

7. Proposições Necessárias  

Agora que está dado todo o aparato lógico, podemos dizer que de acordo com o princípio 

da bipolaridade, qualquer sinal proposicional terá sentido se, e somente se, determinar uma 

possibilidade que é, ou não, satisfeita no mundo. Um corolário da bipolaridade é a completa 

ausência de proposições na matemática, na metafísica e na lógica, pois não há uma semântica das 

proposições necessárias, na perspectiva do TLP elas não são sequer proposições. A única 

proposição que não pode ser logicamente falsa é a tautologia, que nada diz. As verdades da 

lógica são Tautologias, as da matemática são pseudoproposições – não afiguram coisa alguma, 

são apenas regras que autorizam inferências entre proposições empíricas; as verdades da 

metafísica são absurdas – tentam dizer aquilo que não pode ser dito. 
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As proposições necessárias da lógica resultam do princípio de bipolaridade, pois certas 

combinações de verdade/falsidade das proposições elementares se anulam reciprocamente. 

Como dissemos anteriormente, em vez de pensar as proposições lógicas como definições a priori, 

ou como consequência de definições a priori, o autor irá sustentar que todas são uma única e 

completamente vazia tautologia: TLP, 6.1; 6.11;6.111. 

Assim compreendidas, as tautologias não descrevem nada, elas simplesmente combinam 

sinais significativos de tal maneira que todo o seu conteúdo é cancelado. Elas não dizem nada 

sobre o mundo, nem sobre a linguagem ou sequer sobre ‘objetos’ lógicos. A formulação 

tractariana de tautologia nos possibilita evitar a arbitrariedade das verdades lógicas; na medida 

em que essas verdades são dadas somente por sua estrutura lógica e não por seu status de 

‘formulação implícita’ ou ‘definições’. Evita-se, também, o problema da regressão, pois, se na 

visão tractariana todas as verdades lógicas são uma mesma tautologia, então elas podem ser 

exibidas em uma notação como as tabelas de verdade e, portanto, nós evitamos a necessidade de 

ter de pressupor a própria lógica para inferir ou derivar verdades lógicas a partir de axiomas 

definicionais.  

Wittgenstein nega que proposições necessárias sejam descritivas. Assim, nossas 

afirmações analíticas não são sobre convenções linguísticas, elas são sobre nada. Há insistência 

em afirmar que as proposições necessárias, ou as reivindicações de necessidade, sejam tomadas 

como descrições do mundo, ou descrições da linguagem. A despeito das várias mudanças no 

pensamento de Wittgenstein ao longo de sua vida este ponto permanece constante, a ideia de que 

as verdades necessárias não devem ser compreendidas como descrições, elas devem ser 

compreendidas como as tautologias, isto é, como não dizendo nada.  

No Tractatus, Wittgenstein está interessado em enfatizar o fato de que as verdades 

necessárias da lógica (as quais ele sustenta serem as únicas verdades necessárias) não possuem 

conteúdo descritivo. Ele manterá essa visão ao longo de seu trabalho, insistindo sempre que as 

proposições da lógica não cumprem uma função descritiva: a universalidade das afirmações 

como ‘p ˅ ¬p’ não são como ‘as maçãs são doces’, não estão descrevendo algo que compreende 

todas as proposições, mas em seu no período intermediário ele também se esforça para incluir as 

afirmações analíticas de modo geral. 

Dado que “a especificação de todas as proposições elementares verdadeiras descreve o 

mundo completamente”, nenhuma proposição necessária descreve o mundo. Portanto, se há 

alguma proposição necessária, ela não descreve o mundo e, por isso, deve ser não elementar, ou 

seja, deve ser uma função de verdade de proposições elementares. Dentre as possíveis funções de 

verdade estão as funções de verdade tautológicas, incondicionalmente “verdadeiras”, e as 
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funções de verdade contraditórias, incondicionalmente “falsas”. Elas não têm condições de 

verdade ou falsidade e, por isso, não representam nada, não descrevem o mundo, são sem sentido. 

A necessidade que expressam, portanto, não pertence àquilo que elas representam, mas a elas 

próprias. Essas são as únicas proposições necessárias que existem, então há apenas vazia 

necessidade lógica. Tautologias e contradições, portanto, são as únicas proposições que, segundo 

o Tractatus, expressam necessidade. 

O Tractatus se prende à concepção de que utilizar a linguagem é operar um cálculo que 

obedece às regras da sintaxe lógica. Ao retornar à filosofia, Wittgenstein se verá obrigado a 

reconhecer que sustentar tal concepção não reflete a natureza essencial da linguagem e que as 

proposições elementares não podem ser logicamente independentes umas das outras. Trataremos 

das mudanças sofridas no pensamento de Wittgenstein após o colapso do edifício do Tractatus 

no próximo capítulo. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

1. Os problemas com a completa determinação do sentido proposicional 

 

Nossa intenção ao entrar no período intermediário é apresentar qual mudança no 

pensamento do autor nos permite indicar que as regras virão ocupar o espaço deixado em aberto 

pela falha da combinatória vero-funcional. A descoberta de um erro nas considerações sobre a 

impossibilidade lógica do Tractatus forçou Wittgenstein a revisar vários aspectos do que parecia 

fundamental manter em seu programa. De modo que não estamos interessados em todos os 

aspectos que irão mudar no período intermediário, estamos interessados tão somente no 

tratamento da ideia de exclusão lógica que irá aparecer como um sintoma do problema de se 

trabalhar com uma única ideia de possibilidade que colapsa as possibilidades combinatórias e as 

possibilidades reais. Será o tratamento da ideia de exclusão lógica e suas consequências que nos 

interessarão explorar no início do período intermediário.  

Chamamos de período intermediário um estágio de rápidas mudanças no pensamento que 

forçam o retorno de Wittgenstein à atividade filosófica em 1929, após um hiato de dez anos. De 

modo que, durante este período, muitas das noções do Tractatus ainda são empregadas, mas o 

cenário no qual elas são utilizadas modifica radicalmente a importação delas. Para além de ser 

um período importante para a intepretação dos trabalhos maduros de Wittgenstein, sendo muitas 

vezes utilizados para interpretar as Investigações Filosóficas, os textos do período intermediário 

possuem um caráter experimental com algumas ideias próprias que nascem, desenvolvem, 

reformulam-se, desaparecem e reaparecem de outra maneira. Utilizaremos majoritariamente o 

artigo Some Remarks On Logical Form no qual Wittgenstein revisa a notação das tabelas de 

verdade para expressar “exclusão”, pois tal revisão expõe um grave problema com a 

combinatória, a saber, o fato de colapsar as ideias de possibilidade real e possibilidade 

combinatória em uma única possibilidade lógica resulta em combinações que não são possíveis. 

A escolha e o uso do Some Remarks on Logical Form, se justifica em uma passagem de 

Max Black, na qual o autor diz: “Aqui, pode ser dito, que o sistema de Wittgenstein começa a 

ruir”24. Portanto, para compreender propriamente como a mudança na combinatória demanda 

uma mudança em todo o sistema, precisaremos revisar algumas noções dos capítulos anteriores e, 

                                                 
24  BLACK, (1964, p.368). Dois outros comentadores bastante conhecidos: P.M.S. Hacker (1972, p.84 -94) e 
Anthony Kenny (1973, 103 -119), expressam essencialmente o mesmo ponto de vista sobre a centralidade do texto 
na transição da filosofia inicial à final de Wittgenstein. 
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algumas poucas vezes, precisaremos mostrar como tais ideias serão desenvolvidas 

posteriormente.  

Vimos, nos capítulos anteriores, como o Tractatus sustenta que uma proposição 

elementar nos dá uma completa descrição do estado de coisa que representa no sentido de que 

nela os elementos do sinal proposicional correspondem ao objeto e, tanto a proposição elementar 

quanto o objeto possuem a mesma multiplicidade lógica. Sendo que o significado de uma 

sentença deve ser tomado como suas condições de verdade e, independente de qual venha a ser o 

significado, ele deve ser extraído das conexões da sentença com situações possíveis das quais ela 

faz parte. Portanto, ao nos pautarmos por uma semântica de condições de verdade devemos 

tomar sempre como fundamental a conexão da sentença com situações possíveis. Será esta 

conexão sentido/possibilidade que Wittgenstein irá tentar manter em sua filosofia estando 

disposto a pagar qualquer preço, inclusive abandonar todo o aparato semântico do Tractatus, mas 

sem jamais abrir mão da identificação entre essas duas noções.  A conexão sentido/possibilidade 

mantém a ideia de que o sentido de uma proposição é identificado com a segmentação da 

totalidade do espaço de possibilidades. De modo que não há nenhuma outra fonte alternativa 

para a significatividade a não ser a conexão sentido/possibilidade. 

 No Tractatus, somente a opção estruturalmente mais simples pode ser aceitável para 

determinar o sentido proposicional. A combinatória vero funcional leva à exaustão a segregação 

das situações possíveis, sendo que as condições de verdade de uma proposição são tudo aquilo 

que interessa saber para determinar seu sentido. Não há, de maneira alguma, a possibilidade de 

outras situações determinarem indiretamente o sentido que não aquelas das condições de verdade. 

Será em virtude de possuir uma determinada estrutura lógica que uma sentença irá representar 

um estado de coisa possível, i.e., a configuração dos sinais simples corresponde à configuração 

dos objetos simples no estado de coisa: 

Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de uma determinada maneira 
representa que as coisas assim estão umas para as outras.  

Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura; a possibilidade 
desta, sua forma de afiguração. [TLP, 2.15] 

Não é possível haver uma proposição com sentido, mas sem valor de verdade. A conexão 

entre uma sentença e suas condições de verdade é uma conexão necessária, i.e., tal conexão, de 

alguma maneira, determina que algo seja uma proposição e que tenha sentido. Se algo é 

realmente uma sentença, então este algo já se encontra conectado necessariamente às situações 

possíveis. Qualquer falha de conexão com a realidade se traduz imediatamente na perda do 

sentido do todo proposicional, de modo que as partes sub-sentenciais não possuem, de maneira 
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alguma, a propriedade de determinar o sentido das sentenças. Assim, quando utilizamos a 

linguagem para proferir uma proposição significativa, nós a “sobrepomos” à realidade como uma 

medida e, se a proposição é verdadeira, significa que o estado de coisa ocorre – o que é o mesmo 

que dizer que a estrutura lógica da proposição coincide com a estrutura dos fatos. 

Ela (a figuração) é como uma régua aposta à realidade. [TLP, 2.1512] 

Indicamos também, nos capítulos anteriores: se uma proposição representar uma situação 

que não existe atualmente – uma situação meramente possível – ela ainda deve ser 

correlacionada à realidade, pois no nível sub-sentencial, os nomes devem possuir a possibilidade 

de serem combinados de tal maneira. Assim, Wittgenstein dá uma resposta extremamente 

simples ao problema do sentido proposicional, pois considera tanto a afirmação quanto a 

negação como parte do sentido proposicional em adição à situação representada – tal como uma 

régua sobreposta à realidade. 

Uma proposição elementar, portanto, é uma descrição completa de um estado de coisa 

elementar e, desta maneira, não irá conter nem menos, nem mais sinais simples do que há objetos 

no estado de coisa. Para qualquer proposição, sua representação possível se dá através de uma 

forma comum. Será somente depois que tal forma comum tiver permitido que uma situação seja 

representada, que nós podemos nos perguntar sobre a verdade ou a falsidade da proposição. 

Perguntar sobre a verdade ou a falsidade da proposição é, precisamente, olhar para os objetos no 

mundo e ver se eles possuem tal estrutura, i.e., se eles estão combinados de tal e tal maneira. A 

forma lógica da proposição nos dá a possibilidade da estrutura e a proposição representa tal 

possibilidade verdadeira ou falsamente.  

A proposição “p” e “~p” têm sentidos opostos, mas elas correspondem a uma e a mesma 
realidade [TLP, 4.0621] 

Portanto, muito do sistema ontológico do Tractatus, pode ser visto com a formulação de 

um cenário adequado àquela concepção semântico/modal. O sentido de uma proposição qualquer 

é identificado com uma certa divisão do espaço lógico em áreas preenchidas e não preenchidas, 

i.e., em situações possíveis que satisfariam, ou não, aquela proposição. O sentido de uma 

proposição “p” pode, portanto, coincidir com o sentido de uma proposição “q”, quando as áreas 

preenchidas projetadas pela proposição “p” estivessem completamente contidas nas áreas 

preenchidas pela proposição “q”. O Tractatus fornece, assim, uma explicação exaustiva de uma 

semântica de condições de verdades que admite um único sistema de regras para combinação 

significativa dos sinais que governam todos os simbolismos. Tais regras são as regras da sintaxe 

lógica, i.e., as regras notacionais gerais, definidas e que aplicam-se a qualquer combinação de 
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valores de verdade possível determinado de forma inequívoca quais são as combinações que 

possuem ou não possuem sentido. As regras da sintaxe lógica são dadas pela combinatória vero-

funcional, de modo que a complexa estrutura semântica do Tractatus é construída sobre o 

pressuposto de que a tarefa da análise lógica é descobrir as proposições elementares genuínas, 

logicamente independentes umas das outras e destituídas de qualquer generalidade. 

Por fim, esperamos ter esclarecido nos capítulos anteriores que a combinatória do 

Tractatus constitui um sistema extremamente complexo que se oculta sob a superfície 

gramático-normativa de qualquer linguagem, só podendo ser tornado claro através da análise 

lógica, e que não havia possibilidade de extensão de tal semântica às proposições necessárias. 

Uma proposição empírica só teria significatividade se fosse possível verifica-la, i.e., se há 

situações possíveis que a confirmem ou a infirmem. As proposições não vero-funcionais são 

poupadas da identificação sentido/possibilidade. A conexão sentido/possibilidade será mantida 

ao longo de toda a atividade filosófica de Wittgenstein e a combinatória ainda será mantida no 

início do período intermediário, contudo, justamente para manter a conexão 

sentido/possibilidade, Wittgenstein se verá forçado a abandonar a ideia da independência lógica 

das proposições elementares. 

 

2. A exclusão das cores e o problema de se trabalhar somente com possibilidade 

lógica  

 

No prefácio das Investigações Filosóficas, Wittgenstein registra o papel importante que 

Ramsey desempenhou ao forçá-lo a reconhecer um ‘erro grave’ contido no Tractatus: 

Desde que eu voltei a me ocupar com a filosofia, dezesseis anos atrás. Eu fui forçado a 
reconhecer erros graves no que eu escrevi naquele meu primeiro livro. Fui ajudado a 
perceber estes erros – em um grau que eu dificilmente seria capaz de estimar – através 
da crítica de minhas ideias por Frank Ramsey, com quem eu as discuti em várias 
conversas durante os dois últimos anos de sua vida.  [Philosophical Investigations, 
p.VIII] 

 O ‘erro grave’ apontado por Ramsey diagnostica que os aforismas sobre o problema da 

exclusão de cores em 6.375-6.3751, só empurram o problema da necessidade lógica a um nível 

mais profundo – nas palavras de Ramsey: 

Mesmo supondo que o físico possa prover uma análise daquilo que significamos por 
‘vermelho’, o Sr. Wittgenstein está reduzindo a dificuldade àquela das propriedades 
necessárias do espaço, do tempo e da matéria ou do éter. [Ludwig Wittgenstein: Critical 
Assessments, vol.I, p.41-2] 
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Para compreendermos melhor o que Ramsey quer dizer, devemos retomar as curtas 

observações sobre a exclusão das cores no Tractatus:  

Assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. 
[TLP, 6.375]  

Que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo visual é 
impossível e, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores o 
exclui. 

Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física; mais ou menos 
assim: uma partícula não pode ter, ao mesmo tempo, duas velocidades; isso quer dizer 
que não pode estar ao mesmo tempo, em dois lugares; isso quer dizer que partículas que 
estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. 

(É claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma 
tautologia, nem uma contradição. O enunciado de que um ponto do campo visual tem ao 
mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição.) [TLP, 6.3751]  

O argumento dessas passagens parece ser o seguinte: 1) é logicamente impossível para 

duas cores estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, e a afirmação de que um ponto no campo 

visual possui duas cores diferentes ao mesmo tempo é uma contradição; 2) isto exemplifica o 

princípio fundamental de que “a única necessidade que existe é a necessidade lógica”; e 3) disto 

se segue que “vermelho” não pode ser um nome de algo simples e, portanto, “A é vermelho” não 

é uma proposição completamente analisada.  

Será justamente neste ponto que Ramsey irá identificar um problema com o projeto. Nas 

palavras de Ramsey: 

É um princípio do Sr. Wittgenstein ... que toda proposição genuína afirma algo possível, 
mas não é necessário. Isto decorre de sua inclusão de uma proposição como a expressão 
de concordância e discordância com possibilidades de verdade de proposições 
elementares independentes, de modo que a única necessidade é a de tautologia, a única 
impossibilidade a de contradição.  

Há uma grande dificuldade em sustentar isto; o Sr. Wittgenstein admite que um ponto 
no campo visual não pode ser vermelho e azul; e, de fato, caso contrário, já que ele acha 
que a indução não tem qualquer base lógica, não devemos ter nenhuma razão para 
pensar que não possa vir a ser, um ponto visual que é tanto vermelho quanto azul. Por 
isso, ele diz que a sentença 'Isto é tanto vermelho quanto azul’ é uma contradição. Isto 
implica que os conceitos aparentemente simples vermelho, azul (supondo-nos a dizer 
com aquelas palavras máscaras absolutamente específicas) são realmente complexa e 
formalmente incompatíveis. [Critical Notice of the Tractatus, p.41-2] 

Tal problema, para além de um mero problema de incompatibilidade de cores, pode ser 

generalizado para a dificuldade manifesta de se trabalhar com apenas uma única noção de 

possibilidade no Tractatus, pois ao considerar que a única possibilidade é a possibilidade lógica, 

Wittgenstein se comprometeu com algumas proposições aparentemente não-analisáveis 

(pseudoproposições elementares) que, contudo, não podem ser reduzidas a um mero caso de 
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impossibilidade lógica. Ao dizer: que duas cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo 

visual é impossível e, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores o 

exclui, Wittgenstein parece querer tratar a exclusão das cores como um caso de impossibilidade 

lógica. Contudo, uma consideração vero-funcional da impossibilidade lógica reduz, 

necessariamente, as possibilidades a uma possibilidade combinatória e a exclusão das cores 

parece não atender a um dos casos da combinatória, a saber, o caso da tautologia.  

Para corrigir este problema, Wittgenstein introduz duas grandes mudanças que ele 

acreditará, ao menos por algum tempo, tornarem possível resolver o problema de se trabalhar 

com uma única noção de possibilidade e, ao mesmo tempo, preservar a rígida demarcação entre 

verdades necessárias da lógica e as verdades contingentes. A primeira mudança será ajustar o 

modelo de cálculo combinatório subjacente à linguagem do Tractatus e convertê-lo a um modelo 

que ele irá, posteriormente, descrever como Sistema de Proposições (Satzsysteme). Tal mudança 

é motivada por uma manutenção da combinatória e pode ser observada quando Wittgenstein 

introduz novas regras para relacionar proposições elementares sobre cores como uma extensão 

das regras da sintaxe lógica para as funções de verdade ao recomendar que cortemos algumas 

linhas das tabelas de verdade. 

No Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein mantém a conexão 

sentido/possibilidade, insistindo em uma única abordagem semântica que derive todos os 

conceitos do recorte do espaço das situações possíveis. As proposições que expressam exclusão 

lógica ainda devem ser identificadas mediante a relação sentido/possibilidade, contudo, para 

essas proposições valeria um tratamento especial: elas teriam seu sentido completamente 

determinado não só pela combinatória vero-funcional, mas por regras notacionais extras que 

concedem um tratamento especial a esse tipo de proposição. Isto permitirá uma reconciliação 

entre o princípio de que as cores se “excluem” mutuamente no espaço físico com a insistência 

tractariana de que toda necessidade/impossibilidade é uma necessidade/impossibilidade lógica. 

Tal mudança, contudo, necessitará de uma substituição radical do papel da concepção de 

consequência lógica.  

[No Tractatus] eu acreditava que as proposições elementares deveriam ser 
independentes umas das outras, que você não pode inferir a não existência de um estado 
de coisas da existência de outro. Mas se minha atual concepção de sistema de 
proposições é correta, na verdade será a regra que se possa inferir da existência de um 
estado de coisa a não-existência de todos os outros estados de coisa descritos pelo 
sistema de proposição. [WWK, 64]  

Desta maneira, a definição combinatória dos conectivos lógicos exibidos pela tabela de 

verdade que imperava no Tractatus se mostra inadequada como meio de determinar todas as 

formas de consequência que são permissíveis na linguagem, pois no caso da exclusão lógica 
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temos uma consequência da conjunção que não é realmente permissível. No caso da exclusão 

lógica, nós só podemos dizer que apreendemos o significado da proposição se nós apreendemos 

suas combinações possíveis e suas combinações impossíveis em uma tabela de verdade. De 

modo que, ao apreendermos que “A é vermelho” devemos, necessariamente, apreender que “A 

não é verde; A não é azul; A não é roxo; etc.” e, portanto, apreender o significado de uma 

proposição sobre cores passa a ser apreender como tal proposição exclui logicamente uma série 

de possibilidades de combinação com outras proposições. 

Para manter a ideia de que toda necessidade é uma necessidade lógica, assim como toda 

impossibilidade é uma impossibilidade lógica, Wittgenstein será forçado a abandonar a ideia de 

que as proposições elementares são logicamente independentes. Tal ideia estava relacionada à 

tese da completa determinação do sentido proposicional no Tractatus e a tese de que os nomes 

possuem referência (Bedeutung) e as proposições possuem sentido (Sinn). Contudo, parece 

inconsistente manter ambas as ideias diante da proposta de Sistemas Proposicionais.  

Wittgenstein também será forçado a abandonar a concepção referencial do significado. 

No Tractatus, o significado de um nome é o objeto que ele denota, i.e., sua referência; por sua 

vez, no período intermediário, uma palavra só possui significado no contexto do seu Sistema 

Proposicional e que o significado de uma palavra é a totalidade das regras (não somente regras 

notacionais) que governam o uso de tal palavra neste sistema. A única fonte de problemas será 

resultante da transgressão de tais regras. Para que possamos compreender os problemas, será 

preciso esclarecer o sistema lógico sintático ao qual a palavra pertence propriamente. Será o 

método de verificação manifesto no Sistema de Proposições ao qual a palavra pertence que irá 

revelar quais palavras pertencem a vários ou diferentes sistemas e podem ser usadas 

significativamente ou de maneira ilícita. 

Mediante uma análise desse desenvolvimento, esperamos mostrar que quando 

Wittgenstein introduz a ideia de Sistema de Proposições, em 1929, ele está lidando com a falha 

do Tractatus em considerar a complexa multiplicidade da noção de possibilidade, uma vez que 

se mostra não ser possível colapsar as possibilidades reais e as possibilidades combinatórias em 

uma única noção de possibilidade lógica e, se estamos corretos ao subscrever à tese de Bradley, 

qualquer falha na consideração da noção de possibilidade se converte em uma falha semântica na 

filosofia de Wittgenstein. O que será apresentado no início do período intermediário é uma 

concepção de “rede semântica” que se sobrepõe a vários espaços lógicos, i.e., a vários espaços de 

possibilidade, pois mesmo que ainda esteja comprometido com um modelo de cálculo universal 

nesta época, o autor parece perceber que tal cálculo deve ser muito mais complexo do que foi 

possível antecipar no Tractatus. Será, portanto, esta ideia de que a linguagem é seccionada em 
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sistemas proposicionais distintos e autônomos, cada qual operando suas próprias regras internas, 

que levará Wittgenstein cada vez mais longe da concepção isomórfica entre linguagem e 

realidade subscrita no Tractatus.    

3. Cortando linhas da tabela de verdade no Some Remarks on Logical Form 

 

O artigo Some Remarks on Logical Form representa a primeira declaração da intenção de 

Wittgenstein em rever várias características fundamentais do seu pensamento no Tractatus. Nele, 

Wittgenstein introduz novas regras para relacionar proposições elementares sobre cores como 

uma extensão daquelas regras do cálculo combinatório vero-funcional. O princípio de que um 

ponto no campo visual não pode ter diferentes graus de brilho ou cores excludentes, não expressa 

uma mera contingência, mas de alguma maneira é necessariamente falso.  

As cores possuem “relações internas” necessárias, se duas cores estão em relação de 

brilho, podendo ser ou mais claro ou mais escuro, é impossível que não estejam nessa relação. 

Outra dessas relações internas das cores é a impossibilidade de que duas cores ocupem um 

mesmo lugar no campo visual ao mesmo tempo. No Tractatus, Wittgenstein irá dizer que isto é 

excluído pela estrutura lógica das cores. Ora, se é uma impossibilidade e, no contexto do 

Tractatus, toda impossibilidade é uma impossibilidade lógica, então essa impossibilidade pode 

ser expressa por uma contradição. Portanto, a proposição “isto é vermelho” e a proposição “isto é 

azul” devem ser contraditórias se se referirem ao mesmo lugar ao mesmo tempo. A conjunção de 

“isto é vermelho” e “isto é azul” em uma proposição do tipo: “Isto é vermelho e azul” deveria ser 

uma contradição no sentido tractariano de contradição, i.e., deveria ser uma impossibilidade 

lógica – e sua negação deveria ser uma tautologia. A análise da proposição “Isto é vermelho e 

azul” deveria revelar que a conjunção dessas proposições contém uma única proposição e sua 

negação, isto é, a análise dessas proposições, deveria revelar que sua verdadeira forma é “p ˄ ¬p”  

O fato de que a proposição ‘Isto é vermelho e azul’ seja necessariamente falsa é um 

problema porque ela não é uma contradição do mesmo tipo de contradição que o Tractatus 

aceita. A proposição “isto é vermelho e azul” tem a forma “p ˄ q” e possui quatro fundamentos 

de verdade (truth grounds) e não a forma “p ˄ ¬p” que possui apenas dois fundamentos de 

verdade. No aforisma 6.3751, Wittgenstein inferiu disto que “Isto é vermelho” e “Isto é azul” 

não podem ser proposições elementares e tentou demonstrar que elas poderiam ser ainda 

analisadas apelando para uma teoria física das cores que aponte diferentes cores como 

correspondentes a diferentes velocidades de partículas de luz. O que Ramsey apontou é que esta 

“manobra” não poderia funcionar, pois mesmo que as sentenças se refiram a cores, a velocidades 
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de partículas ou a posições de partículas, o sinal proposicional ainda será da forma “p ˄ q” e não 

da forma “p ˄ ¬p”. 

No Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein aceita que as atribuições de cores são 

elementares e que “Isto é vermelho e azul” não expressa algo que poderia ser possivelmente 

verdadeiro. Aceitar que as atribuições de cores são elementares faz com que não seja possível se 

comprometer com a afirmação de que todas as impossibilidades lógicas são contradições, que 

poderiam ser expressas sob a forma “p ˄ ¬p”.  

Wittgenstein agora terá de aceitar algo que ele rejeitou explicitamente no Tractatus, a 

saber, que a verdade ou a falsidade de algumas proposições elementares podem implicar 

logicamente a verdade ou falsidade de outras. O caso da verdade de uma proposição elementar 

implicar logicamente na falsidade de outra proposição elementar será denominado exclusão 

lógica. Tal caso de exclusão lógica pode ser aplicado quando, por exemplo, podemos inferir da 

verdade de “isto é vermelho”, a falsidade de “isto é azul”, ou da verdade de “isto possui 10 

centímetros”, podemos inferir a falsidade de “isto possui 11 centímetros”, “isto possui 12 

centímetros”, etc. Quando fazemos asserções que atribuem cor, medida, tempo, nós não opomos 

uma única proposição à realidade, nós estamos opondo um sistema de proposições à realidade, 

de modo que: 

 [...]da existência de um estado de coisas a não existência de todos os outros estados de 
coisas descritos pelo sistema de proposições possa ser inferido. [WWK, 64] 

No Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein propõe, em linhas gerais, uma análise 

para sentenças do tipo “isto é vermelho e azul” e como construir tabelas de verdade para casos de 

exclusão lógica, contudo, antes de examinarmos exatamente como tal análise deve ser feita, 

convém examinarmos os passos da reflexão que antecedem tal análise. Será a explicação dessa 

nova noção de exclusão lógica usando uma tabela de verdade modificada e a descrição dos 

conteúdos utilizando uma simplificação do plano cartesiano de coordenadas que estaremos 

interessados em explicar ainda nesta seção. 

Wittgenstein inicia o artigo com observações muito gerais sobre a sintaxe. As regras de 

sintaxe para constantes e variáveis devem ser as mesmas. Essas regras nos dizem quais os únicos 

contextos em que uma palavra possui sentido. Tais observações mostram o comprometimento 

com a ideia de que a estrutura da linguagem ordinária esconde a verdadeira estrutura lógica dos 

estados de coisa; e a tarefa da filosofia é desenvolver uma forma de representação que seja fiel à 

estrutura lógica do mundo. O que parece diferente aqui é sua ênfase na diferença entre a sintaxe 

lógica e a sintaxe da linguagem ordinária e a ênfase no fato de que a linguagem ordinária não nos 

previne de construir pseudoproposições. 
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Se tentarmos analisar proposições, quaisquer que sejam, notaremos em geral que são 
somas lógicas, produtos [lógicos] ou outras funções de verdade de proposições mais 
simples. Mas, se levada adiante o suficiente, nossa análise deve chegar ao ponto em que 
atinge formas proposicionais que não são compostas, elas próprias, de formas 
proposicionais mais simples. [RLF, 162] 

 Wittgenstein ainda está buscando por um “simbolismo apropriado” que nos dê uma 

representação clara da estrutura lógica e exclua as pseudoproposições. Assim, a forma de 

representação que Wittgenstein irá utilizar neste artigo – i.e., a notação que ele irá utilizar – tem 

a intenção de não permitir ambiguidade/generalidade. Tal notação deve ser clara e precisa ao 

designar para cada função e cada significado sua denotação específica, de modo a evitar 

confusões advindas de palavras que possuem mais de um significado. 

A ideia é exprimir num simbolismo apropriado aquilo que, na linguagem comum, leva a 
inúmeros enganos. Noutras palavras, lá onde a linguagem comum encobre a estrutura 
lógica, lá onde permite a formação de pseudoproposições, lá onde usa um termo numa 
infinidade de significados diferentes, devemos colocar no seu lugar um simbolismo que 
forneça uma figuração clara da estrutura lógica, exclua pseudoproposições e use seus 
termos de maneira inequívoca.  [RLF, 163] 

O método para obter este simbolismo é inspecionar os fenômenos que queremos 

descrever e tentar compreender sua multiplicidade lógica. Tal método requer uma expansão do 

contexto da análise proposicional em direção a um Satzsysteme – complexo de sistemas 

proposicional. No Some Remarks on Logical Form, a análise proposicional é obtida da 

investigação dos próprios fenômenos, i.e., em certo sentido, ela é uma análise a posteriori, pois 

uma forma elementar não pode ser antecipada. 

Em seguida, Wittgenstein declara alguns princípios fundamentais do atomismo lógico ao 

qual subscrevia e demonstra uma insatisfação com diversos de seus aspectos. Ele observa que 

havia uma tentativa de pensar que as proposições elementares possuíam a forma de 

sujeito/predicado e de proposições relacionais, contudo, tal tentativa estava equivocada, pois 

algumas das características das proposições elementares são que elas eram uma combinação 

imediata de nomes e requerem a analise lógica para expor sua verdadeira forma. 

Muitas vezes somos tentados a perguntar de um ponto de vista a priori: afinal de contas, 
quais podem ser as únicas formas das proposições atômicas? E a responder, por 
exemplo, sujeito-predicado e proposições relacionais com dois ou mais termos 
adicionais, quiçá, proposições que relacionam predicados e relações entre si, e assim por 
diante. Mas se trata de mero jogo de palavras, creio. Uma forma atômica não pode ser 
pressuposta (foreseen). [RLF, 163]  

De maneira distinta do Tractatus, a forma das proposições elementares não pode ser 

deduzida da linguagem natural, pois o número limitado de formas da linguagem natural deve 

corresponder a uma multiplicidade de formas lógicas diferentes. O autor começa, portanto, a 

rejeitar sua antiga ideia de que as proposições elementares são logicamente independentes e 
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demonstra um pessimismo sobre ser possível encontrar uma única análise para resolver a 

dificuldade manifesta dos enunciados de necessidade. 

Neste ponto será importante lembrar que Wittgenstein não usava no Tractatus símbolos 

diferentes para representar proposições elementares e proposições gerais. Ao descrever o uso de 

símbolos simples e o uso de variáveis para proposições elementares ele diz: 

Os nomes são os símbolos simples, indico-os por meio de letras isoladas (“x”, “y”, “z”). 

Escrevo dessa forma a proposição elementar como função dos nomes: “fx”, “Փ(x,y)”, 
etc. 

Ou indico-a por meio das letras p, q, r. [TLP, 4.24]  

Neste caso, “p” parece ser uma abreviação para qualquer expressão funcionalmente 

composta, i.e., uma expressão que especifica uma combinação de nomes simples. Contudo, em 

outros casos, ele usa “p” e “q” para representar proposições complexas, como ao dizer: 

Os fundamentos de verdade de uma (q) estão contidos nos da outra (p); p segue-se de q. 
[TLP, 5.121] 

 Neste caso, ao menos um dos símbolos “p”/“q” pode ser complexo, pois se 

simbolizarmos a consequência lógica na lógica proposicional atual obtemos “p ⊨ q”; uma de 

suas formas possíveis, também seria “p ⊨ (p ˅ q)”. Se não admitirmos a possibilidade de um dos 

dois símbolos ser complexo seria impossível obtermos tal inferência ou o caso (VVVV)pq.  Se 

as proposições elementares são logicamente independentes umas das outras da mesma maneira 

que os estados de coisas particulares que elas representam, então as proposições elementares não 

são uma consequência lógica umas das outras.  

Ora, parece ser justamente isto que Wittgenstein admite ser enganoso no Some Remarks 

on Logical Form. Ele parece querer manter o programa tractariano e, ao mesmo tempo, criticar 

os aspectos fundamentais para se manter esse programa. Wittgenstein irá argumentar que 

descrever a realidade é como utilizar-se de formas encontradas em um plano I, para reproduzir 

imagens dessas formas em um plano II.  

Imaginemos dois planos paralelos, I e II. No plano I estão desenhadas figuras, digamos, 
elipses e retângulos de tamanhos e formatos diferentes, e nossa tarefa é produzir 
imagens dessas figuras no plano II. Podemos então imaginar duas maneiras, entre outras, 
de fazer isso. Em primeiro lugar, podemos estabelecer uma lei de projeção—digamos, a 
da projeção ortogonal ou qualquer outra—e, em seguida, passar a projetar sobre II todas 
as figuras de i em conformidade com essa lei. Ou então, em segundo lugar, poderíamos 
proceder do seguinte modo: estabelecemos a regra de que toda elipse no plano i deve 
aparecer como um círculo no plano II, e todo retângulo, como um quadrado em II. 
Semelhante maneira de representar talvez possa ser conveniente para nós se, por alguma 
razão, preferirmos desenhar somente círculos e quadrados no plano II. 
[RLF, 164] 
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Neste ponto, podemos retomar a metáfora da medida e dizer que qualquer descrição 

particular pressupõe um sistema inteiro de regras, tal como qualquer medição em particular 

pressupõe uma escala completa de medida. Wittgenstein se compromete com tal ideia entre 1929 

- 1934 e, por diversas vezes, argumenta que descrever a realidade é como tomar uma medida em 

que qualquer descrição particular pressupõe todo um sistema de inscrição como qualquer 

medição particular pressupõe toda uma escala de medida:  

Eu agora prefiro dizer que um sistema de proposições é colocado contra a realidade 
como uma régua [WWK, p 63] 

 Não é uma proposição que eu coloquei contra a realidade como um critério, que é um 
sistema de proposições [PR, §82] 

No Some Remarks on Logical Form, ele ainda estabelece dois métodos. O primeiro 

método será semelhante ao utilizado no Tractatus, no qual estabelece uma relação entre as 

proposições elementares e os estados de coisa; o segundo método representa uma tentativa mais 

complexa que é mais bem percebida na relação estabelecida entre proposições da linguagem 

ordinária e os estados de coisa que elas representam verdadeiramente. Wittgenstein quer deixar 

claro que as proposições não se comparam à realidade individualmente, ponto a ponto, mas em 

grupos como a escala graduada em uma régua. Parece ser enganoso falar sobre um conjunto de 

regras fixas de projeção, mas as proposições devem ser capazes de representar fatos possíveis e 

algumas regras de projeção devem servir para mapear nossas proposições sobre fatos. Ao usar 

uma régua para medir um comprimento qualquer e verificar que tal comprimento possui três 

metros podemos, ipso facto, verificar também que tal comprimento não possui cinco metros. 

Portanto, a notação na qual tal descrição deve ser feita precisa possuir a mesma multiplicidade 

lógica do fenômeno que irá representar. Há vários fenômenos que indicam um tipo de 

multiplicidade que nós não podemos mostrar sem utilizar números. Portanto, ao fazer sua 

primeira observação concreta sobre a análise lógica, Wittgenstein recomenda que se utilizem 

números (racionais e irracionais) na estrutura das próprias proposições elementares.  

Deparamo-nos com as formas de espaço e tempo [juntamente] com o todo múltiplo de 
objetos espaciais e temporais, como cores, sons etc. etc., com suas gradações, transições 
contínuas e combinações em várias proporções, todas as quais não conseguimos 
apreender com nossos meios de expressão comum. [RLF, 165] 

Aqui o autor parece deixar claro que está pensando as proposições elementares com uma 

multiplicidade significativamente maior do que aquelas expressões do cálculo de primeira ordem 

do Tractatus. As proposições elementares genuínas do Tractatus são um agregado de nomes, 

representados usualmente por um único símbolo. Agora, os números devem tomar as posições 

dos nomes se eles devem entrar na estrutura das proposições elementares. Se tentarmos 
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representar intervalos através de pares ordenados de números, então obtemos símbolos muito 

mais complexos na posição dos nomes. 

Imagine um sistema de eixos retangulares, um retículo, por assim dizer, desenhado no 
nosso campo visual, e também uma escala arbitrária fixa. É evidente que podemos, 
então, descrever o formato e a posição de cada mancha de cor no nosso campo visual 
por meio de asserções de números cuja significância é relativa ao sistema de 
coordenadas e à unidade [de medida] escolhida. Por outro lado, está claro que essa 
descrição terá a multiplicidade lógica certa e que uma descrição que tiver uma 
multiplicidade menor não servirá. Um exemplo simples seria a representação de uma 
mancha P pela expressão “[6–9,3–8]” e de uma proposição sobre ela, por exemplo, P é 
vermelha, pelo símbolo “[6–9,3–8]R”, em que “R” é por ora um termo ainda não 
analisado (“6–9” e “3–8” representam o intervalo contínuo entre os respectivos 
números). O sistema de coordenadas neste caso é parte do modo de expressão; é parte 
do método de projeção com que a realidade é projetada no nosso simbolismo. [RLF, 
165-166] 

Diferente da posição tractariana, ao representar uma mancha P nós podemos usar a 

notação “[6-9, 3-8]”, mas ao fazer isso devemos assumir um sistema de coordenadas, o que 

significa assumir, também, uma estrutura específica do espaço lógico. Qualquer estrutura 

especial no espaço lógico parece um absurdo, ou no mínimo enganoso, do ponto de vista 

tracatariano. 

O objeto espacial deve estar no espaço infinito. (O ponto do espaço é um lugar de 
argumento) 

Não é preciso, por certo, que a mancha no campo visual seja vermelha, mas uma cor ela 
deve ter: tem a sua volta, por assim dizer o espaço das cores. O som deve ter uma altura, 
o objeto do tato, uma dureza, etc. [TLP, 2.0131] 

Ao dizer que “nem toda figura possui uma cor”, ele pretende significar que o espaço 

lógico possui um sistema de coordenada específico e não deveria excluir nenhum tipo especial 

de espaço, como o espaço das cores, ou dos sons. A ocorrência de números nas proposições 

elementares já havia sido antecipada na nossa intepretação do Tractatus, o que queremos 

ressaltar aqui é a diferença na compreensão a posteriori do espaço lógico, i.e., o abandono da 

ideia de que o espaço lógico é um único espaço de combinatória das proposições elementares. 

Enquanto no Tractatus, o espaço lógico não desempenhava um papel direto na determinação das 

possibilidades das proposições elementares, no Some Remarks on Logical Form, o sistema de 

coordenadas é parte do modo de expressão.  

O sistema de coordenadas neste caso é parte do modo de expressão; é parte do método 
de projeção com que realidade é k projetada no nosso simbolismo. A relação de uma 
mancha situada entre duas outras pode ser expressa de maneira análoga pelo uso de 
variáveis aparentes. É escusado dizer que essa análise não tem, de forma alguma, a 
pretensão de ser completa. Não fiz nela qualquer menção ao tempo, e o uso do espaço 
bidimensional não se justifica nem mesmo no caso da visão monocular. Desejo somente 
indicar a direção em que se deve buscar, creio eu, a análise dos fenômenos visuais e que, 
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nessa análise, nos deparamos com formas lógicas bastante diferentes das que a 
linguagem comum nos leva a esperar. [RLF, 166] 

Agora seria possível apresentar a nova versão das proposições elementares: “A mancha é 

vermelha” pode ser representada no novo sistema de coordenadas lógicas como “[6-9, 3-8]R”. Se 

“A mancha é vermelha” é a forma sujeito-predicado, e a forma funcional f(x) pode representada 

por “é vermelho (a mancha)”, então “[6-9, 3-8]” representa agora o nome utilizado nessa função. 

Wittgenstein ainda nos diz que “R” é um termo ainda não analisado e demonstra certa 

insatisfação com essa proposta, pois ela não é “completa”, não menciona nenhuma característica 

temporal, por exemplo. Contudo, Wittgenstein parece certo que o simbolismo deve utilizar 

números e reforça: 

A meu ver, a ocorrência de números nas formas das proposições atômicas não é 
meramente um traço de um simbolismo especial, mas um traço essencial e, por 
conseguinte, inevitável da representação. E números terão de entrar nessas formas—
como diríamos na linguagem comum—quando estivermos | lidando com propriedades 
que dão margem a gradação, ou seja, propriedades como o comprimento de um 
intervalo, a altura de uma nota, o brilho ou a vermelhidão de um matiz, etc. Uma 
característica dessas propriedades é que um grau delas exclui qualquer outro. [RLF, 
167] 

O exemplo de que proposições que asserem cor têm de ser expressas em termos de 

números, que pode ser generalizado para “todas as proposições elementares devem conter 

números”, permite introduzir a possibilidade de construir proposições para além do cálculo vero-

funcional. Essa consideração a posteriori da representação do sistema das cores não é do mesmo 

tipo que o cálculo vero-funcional do Tractatus. Isto significa que o que não permite que duas 

cores ocupem o mesmo lugar no campo visual é um tipo de relação inferencial que só tem 

sentido dentro do sistema de proposições sobre cores. 

A exclusão mútua entre asserções de grau não analisáveis contesta uma opinião, 
publicada por mim muitos anos atrás, segundo a qual seria necessário que proposições 
atômicas não podem se excluir reciprocamente. É de maneira deliberada que, neste caso, 
digo “excluir”, e não “contradizer”, pois existe uma diferença entre essas duas noções, e 
proposições atômicas, embora não possam se contradizer, podem se excluir. [RLF, 168] 

Wittgenstein conclui que proposições de grau são inanalisáveis e, como tal, são 

elementares. Se proposições de grau são elementares, então as proposições elementares mantêm 

relações internas necessárias entre si. Admitir que proposições elementares mantenham relações 

entre si modifica completamente a concepção semântica do Tractatus, de modo que, nos 

próximos anos, Wittgenstein percebe que não é possível determinar completamente o sentido das 

proposições. Uma falha no âmbito da determinação das proposições elementares irá ecoar por 

todo o pensamento de Wittgenstein de modo que ele está disposto a abandonar a própria ideia de 

proposições elementares se isso mantiver a conexão sentido/possibilidade inalterada.  
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Ao dizer: “A exclusão mútua de asserções inanalisáveis contradiz uma opinião que foi 

publicada por mim vários anos atrás, segundo a qual seria necessário que proposições atômicas 

não podem se excluir reciprocamente”, o autor já identifica uma falha na sua concepção de 

proposições elementares, o que ele ainda parece não estar claro é qual seria o melhor tratamento 

para tal contradição. Neste primeiro momento, Wittgenstein insistirá em manter a combinatória 

vero funcional, de modo que é importante notar o uso que se faz da palavra “excluir” e a 

diferença conceitual expressa por ele. Dizer “a proposição que assere a existência de uma cor R, 

em um determinado tempo T, em um certo lugar do campo visual P” resultará em outra forma de 

proposição elementar, [RTP], estabelece uma espécie de conexão com os dados dos sentidos. As 

proposições não serão mais dadas por simples operações de verdade e, consequentemente, por 

uma função de verdade das proposições elementares. De modo geral, os predicados de grau 

possuem a característica de uma função “(  )LT” e dizer que uma proposição do tipo “RLT ˄ 

BLT” é uma “espécie de contradição”. 

Existem funções que podem fornecer uma proposição verdadeira somente para um valor 
do argumento delas, porque—se é que posso me expressar assim—nelas há espaço para 
somente um [valor]. Considere, por exemplo, uma proposição que afirma a existência 
de uma cor R num certo tempo T num certo lugar P do nosso campo visual. Essa 
proposição será escrita “RTP” e, por ora, me abstenho de qualquer consideração sobre a 
maneira pela qual semelhante asserção deve continuar a ser analisada. Por sua vez, 
“BTP” diz que a cor B está no lugar L no tempo T; e, para a maioria de nós aqui e para 
todo mundo no dia a dia, ficará claro que “RTP & BTP” é algum tipo de contradição (e 
não só uma proposição falsa). Pois bem, se asserções de grau fossem analisáveis — 
como eu costumava achar que eram — seria possível explicar essa contradição dizendo 
que a cor R contém todos os graus de R e nenhum de B, e que a cor B contém todos os 
graus de B e nenhum de R. Mas do que foi dito acima segue que análise alguma 
consegue eliminar asserções de grau. De que maneira se dá, então, a exclusão mútua de 
RTP e BTP? Acredito que consista no fato de que RTP bem como BTP são, de certo 
modo, completas. Aquilo que, na [própria] realidade, corresponde à função “( )TP” 
deixa espaço só para uma entidade — no mesmo sentido, para dizer a verdade, em que a 
gente diz que só há lugar para uma pessoa numa cadeira. Nosso simbolismo, que nos 
permite formar o sinal do produto lógico de “RTP” e “BTP”, não fornece neste caso 
uma figuração correta da realidade. [RLF, 188 -189] 

Dizer que as proposições RTP e BTP, “são, de certo modo, completas” é a maneira que 

Wittgenstein encontra de reconhecer dois aspectos essenciais às proposições que resultam do 

preenchimento de funções do tipo “( )LT”: primeiro, pode-se tratá-las como descrições 

completas; e segundo, as conjunções de proposições que resultem do preenchimento de uma 

mesma função por diferentes argumentos são símbolos que expressam necessidade. Essa 

completude não poderia ser considerada como um aspecto acidental dessas descrições, pois 

temos de tratar como incompreensível qualquer pedido de complemento para tais proposições.  

Aqui Wittgenstein começa a discutir como sua nova visão de proposição elementar afeta 

o uso de tabelas de verdade para representar as possibilidades de verdade, argumentando que, 
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em alguns casos, as tabelas de verdade para duas proposições irão possuir somente três linhas. 

Nestes casos, a linha superior de “RTP ˄ BTP” deve desaparecer, pois não representa um estado 

de coisas possível. O sistema que deve dar conta dessa combinação impossível deverá excluir a 

possibilidade na qual R e B ocorrem em conjunto através de uma regra de exclusão mútua. O 

argumento de Wittgenstein é que há uma diferença significativa entre a “contradição” e 

“exclusão mútua”. O fato de “RTP ˄ BTP” ser realmente uma contradição se mostra em uma 

tabela de verdade diferente daquela do produto lógico de proposições do tipo p, q. O que 

acontece se essas duas proposições são RTP BTP? Neste caso, a linha superior, “V V V”, deve 

desaparecer, já que representa uma combinação impossível: 

Produto lógico (p,q) Produto lógico(RTP, BTP)  

P q p ˄ q RTP BTP RTP ˄ BTP 

V V V - - - 

V F F V F F 

F V F F V F 

F F F F F F 

 

Agora caberia perguntar: como sabemos quais tabelas de verdade possuem apenas três 

linhas? Esta questão irá fazer com que Wittgenstein tome uma posição fenomenológica. No 

começo do Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein descreve a “tarefa da teoria do 

conhecimento” como encontrar as proposições atômicas e “compreender sua construção a partir 

de palavras ou símbolos” [RLF, 163]. A maneira de conseguir isto parece ser expressar em um 

simbolismo apropriado as combinações de verdade que são impossíveis na realidade. Tal tarefa 

exige uma análise fenomenológica que encontre quais são as possibilidades reais de ocorrência 

que podem ser descritas por proposições. Quando tal tarefa estiver completa e tenhamos 

aprendido sobre a estrutura dos fenômenos, sua estrutura de aparecimento, nós iremos saber 

quais regras notacionais extras devemos inserir na combinatória para que previnam as 

combinações do tipo “Isto é vermelho e azul” e, portanto, iremos saber quais tabelas de verdade 

podem ser construídas e quais linhas nós devemos deixar de fora.  

Agora nos parece lícito dizer que no Some Remaks on Logical Form, Wittgenstein ainda 

mantem o pressuposto tractariano de que deve haver uma única notação completa que descreva 

toda a realidade, tal pressuposto ainda está conectado com o projeto logicista no sentido de que 

nós podemos encontrar algo que ainda é logicamente fundamental, contudo, isto só será 

alcançado quando descobrirmos todas as regras notacionais extras após a análise dos fenômenos:  
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Tais regras não podem ser estabelecidas até que tenhamos, de fato, atingido a análise 
última dos fenômenos em discussão. [RLF, 171] 

As inovações do Some Remarks on Logical Form – colocar números “na estrutura das 

próprias proposições atômicas” e assumir que qualquer tipo de sistema de proposições gera seu 

próprio tipo de coordenadas no espaço lógico – irão permitir que um novo tipo de interação 

formal entre as proposições elementares seja trabalhada e manterá a ideia de que proposições 

determinam coordenadas do espaço lógico. Ao assumir a consequência de que algumas 

expressões complexas, como as do tipo “RTP ˄ BTP”, tenham uma possibilidade de verdade 

tolhida dentro de seu sistema, Wittgenstein assume também uma modificação em seu sentido, i.e., 

se tais proposições têm uma possibilidade de verdade tolhida, isso reflete diretamente em seu 

sentido de modo que tais proposições possuem uma regra notacional extra para serem expressas. 

A perspectiva de Wittgenstein agora parece ser “se é impossível que algo possa ser tanto 

vermelho, quanto azul, então, isto deve ser impossível de ser dito em uma notação perfeita”. 

Como não é impossível dizê-lo na linguagem ordinária, segue-se que a linguagem ordinária é 

deficitária e precisamos buscar em outro lugar. Devemos procurar por regras sintáticas que nos 

digam o que é possível e o que não é possível na linguagem das descrições dos fenômenos. 

4. O ocaso da noção de cálculo combinatório e a nova noção de regra 

 

Esta última seção pretende realizar apontamentos de como pretendemos continuar nossa 

pesquisa, de modo que, o conteúdo aqui contido acrescenta, mas não reforça, o nosso argumento. 

Serão expressas aqui, à guisa de antecipação, apenas algumas hipóteses de como nosso trabalho 

poderá prosseguir com vistas a compreender a ideia de linguagem como um cálculo no TS 213 

do Big Typescript. Acreditamos que a introdução das noções modais como pano de fundo da 

filosofia de Wittgenstein molda a visão que se pode ter de seu trabalho e, a fim de fazer uma 

análise do Big Typscript, não é possível deixar tais noções de lado. 

 Na analítica tractariana, pretendia-se exibir a estrutura base que torna possível que todas 

as proposições signifiquem. Como mostramos no primeiro capítulo, há duas maneiras de falar 

sobre essa estrutura na medida em que a totalidade dos fatos é simplesmente dada: o 

composicionalismo, que se movimenta “da base para o topo” – e a análise, que se movimenta 

“do topo para a base”.  O composicionalismo nos possibilita começar com alguns poucos 

elementos, os quais são simples, e terminar com uma estrutura complexa, na qual o produto é 

recursivamente ‘criado’ a partir de operações reiteradas. A análise nos possibilita começar com 

qualquer estrutura complexa dada e eliminar completamente sua generalidade através de sub-

estruturas ‘bem-formadas’ do mesmo tipo lógico. A análise só se encerra quando se encontram 
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as estruturas que não podem mais serem decompostas, i.e., quando se atinge a completa 

particularidade das proposições elementares. Assim, o projeto do Tractatus depende de uma 

noção verofuncional de complexidade, na qual seria possível calcular o valor de verdade das 

proposições complexas, consoante os valores de verdade das proposições elementares que as 

compõem, a partir da maneira pela qual os conectivos lógicos estabelecem relações de sinonímia 

entre esses valores. Se as proposições elementares, por definição, não apresentam complexidade, 

então será do valor de verdade delas que serão tomados de modo esquemático para se operar no 

interior da análise. 

A partir de 1929, no momento em que proposições elementares já não são vistas como 

independentes, o modelo tractariano de análise precisa ser revisto, pois não mais se pode atingir 

um único nível construtivo simples comum a todas as proposições. Tal revisão visa possibilitar 

que se mantenha uma análise completa do sentido proposicional, sem supor a existência da 

coleção de proposições elementares e sua bipolaridade como forma de obter uma combinatória 

precisa das possibilidades de verdade de todas as proposições, pois algumas proposições que 

pareciam elementares não o eram e ainda requereriam análise a posteriori para receber valores 

possíveis, conforme a realidade lhes correspondesse. Assim, no início do período intermediário, 

as antigas proposições elementares aparecem coordenadas por regras geradoras de interdições e 

necessidades.  

Entretanto, Wittgenstein ainda quer, de alguma maneira, manter a completa determinação 

do sentido como um pressuposto da análise completa de uma proposição. Um requisito 

necessário para que se possa manter a completa determinação do sentido no contexto inicial das 

regras será estabelecer um novo critério para a significação e criar contextos nos quais uma 

expressão pode ter sentido. Tais contextos serão os sistemas proposicionais nos quais tal 

expressão ocorre. Se entendermos que as expressões são operadas por operações em geral, então 

nos comprometeremos com o não poder perguntar pelo sentido de uma regra isoladamente, mas 

apenas no contexto de seu sistema. 

O tipo de relação de necessidade que se estabelece no interior de um sistema 

proposicional deve encerrar, também, a ideia de completude, na qual todas as mudanças entre 

sistemas estão previstas e, de certa maneira, fazem parte do sentido daquela proposição. Portanto, 

no período intermediário teremos uma relação entre proposições primárias e hipótese, i.e., uma 

conexão que não é mais garantida por qualquer nexo vero-funcional entre as proposições e suas 

funções de verdade. A conexão entre os dados do sentido, a proposição que descreve os dados do 

sentido e a hipótese não é formada somente por operações de verdade a partir das proposições 

elementares. O sentido da proposição não é dado através de uma conexão vero-funcional com a 
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realidade, mas através da relação entre a hipótese e o dado dos sentidos. A relação vero-

funcional interna que era central no Tractatus dá lugar à concepção de uma linguagem 

fenomenológica.  

Durante o período de 1929, pode-se dizer que Wittgenstein pensava que a conexão entre 

linguagem e realidade era garantida pela nossa experiência imediata e a forma como a 

experiência imediata pode ser apreendida. Ele provavelmente considera a ‘linguagem primária’ 

como considerações dos dados sensíveis, na qual se pode verificar ou falsificar hipótese de modo 

que falar sobre os dados do sentido e a experiência imediata significa olhar para considerações 

não-hipotéticas. (Philosophische Bemerkungen, p.283) e compreender uma palavra é igual a ser 

capaz de empregá-la, compreender uma linguagem é dominar um cálculo. Tal compreensão de 

linguagem é ampliada e levada a sua mais completa formulação no Big Typescript.  

De fato, a ideia da linguagem como um cálculo estrutura toda a filosofia de Wittgenstein, 

o Big Typescript. A natureza absolutamente a priori de um cálculo de possibilidades vero-

funcionais defendida no Tractatus não é a mesma do Big Typescript. No contexto do Big 

Typescript, a noção de necessidade será sempre relativa a um sistema. A concepção de 

linguagem do Big Typescript pode, portanto, ser vista como uma adaptação significativa da 

filosofia do Tractatus, pois há uma equivalência entre a linguagem, o cálculo e o sistema de 

regras.  

As regras do Big Typescript serão diferentes das regras da sintaxe lógica. As regras da 

sintaxe lógica serviam para determinar o que possuía sentido e o que não possuía sentido, as 

regras no Big Typescript podem ser compreendidas como métodos gerais de decisão para 

proposições dentro de um cálculo. Elas servirão, portanto, para determinar o que é significativo, 

i.e., agirão como limitadores do sentido. Acreditamos ser possível mostrar que isso se dê por 

uma mudança nas noções de possibilidade, necessidade e inferência que se iniciaram no Some 

Remarks on Logical Form e que serão aprofundadas no Big Typescript. De modo que as 

operações da linguagem serão determinadas por regras fixas e aquilo que conta como uma 

proposição – aquelas combinações de palavras que possuem sentido e aquelas combinações de 

palavras que não possuem – será decidido por tais regras.  

Como dissemos no início dessa dissertação, nossa proposta, agora levada a cabo, era a de 

recapitular vários argumentos do Tractatus e alguns poucos do início do período intermediário, 

para defender a ideia de que a noção de regra surge, no período intermediário, para ocupar o 

espaço deixado em aberto pelo abandono da combinatória vero-funcional. Ao vincular 

sentido/possibilidade, Wittgenstein se comprometeu, no início de sua carreira, com a 

possibilidade lógica, um misto da combinatória vero-funcional e das possibilidades dadas pela 
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realidade. Desta maneira, ao longo deste trabalho, procuramos defender a tese de que o Tractatus 

é uma mistura de intuições provenientes de uma abordagem composicionalista do sentido e de 

intuições semânticas em termos da conexão sentido/possibilidade e, quando tudo o começa a ruir, 

o composicionalismo deve ser abandonado e a noção de possibilidade com a qual se trabalha 

deve ser alterada. A conexão entre os conceitos de “sentido” e “possibilidade” será mantida no 

Big Typescript, ousamos dizer que será mantida em todas as obras de Wittgenstein, o que parece 

mudar é a própria noção de possibilidade com a qual o filósofo trabalha. As regras irão surgir no 

contexto em que a combinatória falhou em determinar as possibilidades das ocorrências no 

mundo e serão utilizadas na desqualificação de possibilidades que não reproduzissem uma 

ocorrência, seriam uma maneira de codificar a impossibilidade de conexão entre determinados 

conceitos de modo prescritivo e não mais uma determinação completa do sentido. 
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