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“Só sabemos expressar nossos pensamentos com as palavras que temos à mão. Ou 

melhor, para expressar todas as minhas suspeitas: só temos em qualquer momento 

apenas aquela ideia pela qual estão presentes em nossa memória as palavras que a 

podem expressar aproximadamente.” 
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RESUMO 

 

Nesta dissertação comparo a linguística de Ferdinand de Saussure com a filosofia de 

Ludwig Wittgenstein. Comparo particularmente os modos como esses dois autores se 

valeram de metáforas e de analogias na constituição de suas ideias, com destaque à 

analogia entre a linguagem e um jogo, à qual ambos recorreram. Para ajudar a explicitar 

as diferentes maneiras como Saussure e Wittgenstein utilizaram metáforas e analogias 

em seus textos, vali-me da teoria dos filtros duplos do linguista e psicólogo Karl Bühler. 

Com base nessa teoria, mostro como Wittgenstein, de um lado, levou suas metáforas e 

analogias às últimas consequências, ou seja, desconsiderando disparidades entre os 

conceitos empregados nessas metáforas e analogias, enquanto Saussure, de outro, foi 

mais ponderado ao empregar suas metáforas e analogias. Além disso, detalho como 

Wittgenstein se apoiou em metáforas e analogias para fundamentar suas ideias, 

enquanto Saussure as empregou essencialmente nos pontos em que não tinha total 

segurança das teorias linguísticas que estava desenvolvendo. O principal objetivo de 

retomar a comparação entre Saussure e Wittgenstein, que remonta ao menos ao livro 

Ludwig Wittgenstein: his place in the development of semantics, publicado por Tullio de 

Mauro em 1967, é lançar novos olhares tanto à linguística de Saussure quanto à filosofia 

de Wittgenstein, que tanto influenciaram as discussões sobre a linguagem ao longo do 

século 20 e ainda hoje ocupam papel destacado na filosofia e na linguística.  

 

Palavras-chave: Wittgenstein, Saussure, metáforas/analogias, filosofia da linguística, 

filosofia da linguagem. 



 
 

ABSTRACT 

 

In this dissertation I compare Ferdinand de Saussure´s linguistics with Ludwig 

Wittgenstein´s philosophy. I compare particularly the way these two authors used 

metaphors and analogies to constitute their ideas, highlighting the analogy between 

language and a game, which both authors refer to. In order to explicit the manner in 

which Saussure and Wittgenstein used metaphors and analogies in their writing, I used 

the linguist and psychologist Karl Bühler´s theory of the double filters. Based in this 

theory I show how Wittgenstein, in one side, took his metaphors and analogies to the 

last consequences, that is, disregarding disparities between concepts used in this 

metaphors and analogies. Meanwhile, Saussure, on the other side, was more restrained 

to employ his metaphors and analogies. Besides that, I detail how Wittgenstein leaned 

on metaphors and analogies to base his ideias, while Saussure used them essentially in 

the  spots that he didn´t have total security about linguistics theories that he was 

developing. The main objective to resume the comparison between Saussure and 

Wittgenstein, which stretch back to the book Ludwig Wittgenstein: his place in the 

develpment of semantics, published by Tullio de Mauro, in 1967, is to launch news 

glances to Saussure´s linguistics as for Wittgenstein´s philosophy, that influenced the 

discussions about the language throughout the 20th century and still occupy highlighted 

part in philosophy and linguistics nowadays.  

 

Keywords: Wittgenstein, Saussure, metaphors/analogies, philosophy of linguistics, 

philosophy of language. 
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Introdução 

 

“(...) a linguagem (é) um objeto que fica fora de qualquer comparação e não classificado, nem no espírito 

dos linguistas, nem no espírito dos filósofos” (SAUSSURE, 2004, p. 219).         

 

A descoberta de manuscritos inéditos de Ferdinand de Saussure em 1996 num 

anexo de sua residência em Genebra gerou a expectativa entre os pesquisadores de sua 

obra de que com aqueles textos finalmente seria revelado o verdadeiro teor de suas 

ideias linguísticas e, assim, resolvidas muitas das controvérsias relativas a seu 

pensamento. Passados 20 anos, porém, o que se vê é que, em vez de ajudar a solucionar 

os grandes problemas exegéticos do Curso de linguística geral, os próprios manuscritos 

se tornaram motivo de embates ainda maiores entre os saussurianos, sendo difícil 

encontrar entre eles o mínimo consenso sobre o legado daquele que é considerado o 

fundador da linguística moderna.  

Uma das grandes polêmicas suscitadas pelos manuscritos diz respeito à questão 

de eles invalidarem ou não o Curso de linguística geral como obra de Saussure. Na 

opinião de Simon Bouquet, que organizou e editou os manuscritos com Rudolf Engler, 

publicando-os em 2002 nos Escritos de linguística geral, a resposta é afirmativa. Em 

sua Introdução à leitura de Saussure, de 1997, Bouquet argumenta que os 

organizadores do Curso, Charles Bally e Albert Sechehaye, deformaram o pensamento 

de Saussure, dando-lhe um caráter pronto, acabado, quando na verdade os manuscritos 

revelariam um autor tomado por dúvidas, angustiado diante de problemas para os quais 

não tinha respostas. Ao menos, não respostas que o satisfizessem plenamente. Em se 

tratando do fato de Bally e Sechehaye terem apagado do Curso de linguística geral as 
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muitas hesitações e inseguranças de Saussure sobre inúmeras questões linguísticas e 

epistemológicas, acredito ser difícil discordar da posição de Bouquet não apenas à luz 

dos novos manuscritos, mas também à luz de manuscritos anteriormente publicados, 

sobretudo nos trabalhos clássicos de Robert Godel (1957), Tullio de Mauro (1972) e de 

Engler (1968, 1974). Quanto à visão de Bouquet de que o Curso é um texto apócrifo 

que afasta o leitor do verdadeiro Saussure, sendo portanto recomendável deixá-lo de 

lado e recorrer exclusivamente aos textos redigidos pelo próprio Saussure, filio-me aos 

saussurianos que julgam exagerada essa postura (e.g. ENGLER, 2004; NORMAND, 

2009; PEREIRA DE CASTRO, 2016). Na verdade, parece-me que, como bem observou 

Carlos Alberto Faraco em sua apresentação da coletânea O efeito Saussure: cem anos 

do Curso de linguística geral, “vamos atingindo agora um ponto de equilíbrio: ler ainda 

o CLG (...), mas em contraste, em confronto e em diálogo com os manuscritos” (p. 20). 

Nesta dissertação, própria deste novo momento dos estudos sobre Saussure, 

reinvestigarei o uso de analogias, de comparações e de metáforas tanto no Curso de 

linguística geral quanto nos manuscritos reunidos nos Escritos de linguística geral. A 

razão de ter-me lançado neste projeto é a convicção de que, mais do que as rasuras e 

lacunas dos manuscritos – como defende por exemplo Eliane Silveira (2007) –, são as 

imagens, as figuras a que recorre Saussure que revelam as suas dúvidas e vacilações em 

busca de uma teoria de linguística geral. Levou-me a tal convicção a leitura do 

fragmento intitulado “Sobre as dificuldades da terminologia em linguística (‘Chega de 

figuras!’)”, publicado por Engler (1968, 1974) e republicado nos Escritos de linguística 

geral. Nele, Saussure vocifera: 

 

Chega de figuras! Assim, nada além de expressões que correspondam às realidades 

absolutas da linguagem? (...) 
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Chega de figuras! É um belo programa, que logo se pôs no papel. E o que é preciso 

para pôr em prática esse preceito? Pouca coisa, simplesmente empregar apenas 

expressões que correspondam às realidades absolutas da linguagem, classificadas de 

maneira infalível. (...) 

Proscrever a figura é se dizer de posse de todas as verdades, de outro modo você fica 

radicalmente sem condições de dizer onde começa e onde termina uma metáfora.  

(...) Chega de figuras? Assim, nada além de termos que correspondam às realidades 

absolutas da linguagem? Isso equivale a dizer que as realidades absolutas da 

linguagem não oferecem mistério para os neogramáticos, que eles as desvendaram 

para nós (p. 200-201).       

 

Em nota ao fim do primeiro capítulo do Curso, é feita a mesma crítica ao 

programa de proscrever figuras, ainda que de maneira menos categórica:  

 

A nova escola, cingindo-se mais à realidade, fez guerra à terminologia dos 

comparatistas e notadamente às metáforas ilógicas de que se servia. Desde então, 

não mais se ousa dizer: “a língua faz isto ou aquilo” nem falar da “vida da língua” 

etc., pois a língua não é mais uma entidade e não existe senão nos que a falam. Não 

seria, portanto, necessário ir muito longe e basta entender-se. Existem certas 

imagens das quais não se pode prescindir. Exigir que se usem apenas termos 

correspondentes à realidade da linguagem é pretender que essas realidades não têm 

nada de obscuro para nós. Falta muito, porém, para isso; também não hesitaremos 

em empregar, quando se ofereça a ocasião, algumas das expressões que foram 

reprovadas na época (p. 36).     
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De fato, foram empregadas tanto no Curso quanto nos manuscritos algumas das 

expressões que foram reprovadas pelos neogramáticos, com a devida exceção a 

expressões como “a língua faz isto ou aquilo” e “a vida da língua”, utilizadas por 

comparatistas como August Schleicher e Max Müller, que viam as línguas como 

organismos que nascem, crescem, definham e morrem, e não como instituições sociais. 

Mas Saussure não se ateve às velhas expressões. Ciente de que desconhecia as 

realidades absolutas da linguagem e de que não poderia classificá-las de maneira 

infalível, Saussure também criou expressões e imagens com o intuito de esclarecer os 

aspectos da linguagem que lhe eram mais obscuros. Assim, a análise das imagens, das 

figuras, das analogias feitas por Saussure é da máxima importância para a compreensão 

de seu pensamento porque são elas que sinalizam suas incertezas teóricas, são elas que 

iluminam ao leitor o “torturado caminho seguido por Saussure” (SILVEIRA, 2007, p. 

112). 

Mesmo sem terem entendido o verdadeiro papel desempenhado pelas imagens e 

analogias empregadas por Saussure, os exegetas do Curso, e mais tarde dos 

manuscritos, vêm investigando há décadas as muitas metáforas e comparações presentes 

nesses textos. Nenhuma delas, no entanto, recebeu tanta atenção dos saussurianos como 

a analogia entre a língua e o jogo de xadrez, presente tanto no Curso quanto em vários 

manuscritos. Além disso, o simples fato de o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein ter 

recorrido à mesma analogia décadas depois de Saussure foi o bastante para levar alguns 

pesquisadores a confrontar as suas ideias. Entre eles, o linguista britânico Roy Harris, 

tradutor do Curso para a língua inglesa e autor de estudos clássicos sobre a linguística 

saussuriana como os livros Reading Saussure: a critical commentary on the Cours de 

linguistique générale e Saussure and his interpreters. Em 1988, Harris publicou o livro 

Language, Saussure and Wittgenstein: how to play games with words, no qual apresenta 
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a mais detalhada análise comparativa já feita entre a linguística saussuriana e a filosofia 

wittgensteiniana. Nesse livro, Harris não apenas aproxima Wittgenstein de Saussure 

como sustenta que ambos, independentemente um do outro, revolucionaram o 

entendimento da linguagem ao corrigir erros que permearam por milênios o trabalho de 

um sem-número de pensadores. Entre esses erros, Harris destaca o referencialismo, ou 

nomenclaturismo, de acordo com o qual o significado das palavras é o objeto que elas 

representam e frases são descrições de eventos. Realmente, Saussure critica o 

referencialismo no Curso e em alguns manuscritos, e Wittgenstein o reprova em vários 

textos, inclusive nas Investigações filosóficas. No entanto, Harris inexplicavelmente 

desconsidera que o Curso data de 1916 e as Investigações filosóficas de 1953 – ou seja, 

Harris aparentemente julga de pouca importância que antes mesmo de Wittgenstein ter 

apresentado sua teoria pictórica do significado em seu primeiro livro, o Tractatus 

logico-philosophicus, de 1921, os ataques de Saussure à concepção referencialista da 

linguagem já eram de conhecimento público. Essa, porém, não é uma falha isolada no 

livro de Harris. Na verdade, ao que parece, Harris não percebeu que as principais ideias 

sobre a linguagem defendidas nas Investigações filosóficas já haviam sido expostas no 

Curso de linguística geral. Pior: Harris, pelo visto, não se deu conta de que as ideias 

sobre a linguagem que consagraram Wittgenstein são meramente pressupostas por 

Saussure em suas reflexões, como atestam tanto o Curso como os manuscritos. 

Motivado a explicitar esse fato, fundamental para a compreensão da história do 

pensamento linguístico e filosófico no século 20, retomarei neste trabalho a comparação 

entre a obra de Saussure e a obra de Wittgenstein.  

No Brasil, dois linguistas publicaram há pouco mais de 10 anos estudos 

comparativos entre a linguística saussuriana e a filosofia wittgensteiniana: Elisângela 

Nogueira Teixeira, autora da dissertação Metáforas para linguagem no Curso de 
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Saussure, defendida na Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro em 2003, e Florêncio de Souza Paz, autor da tese Saussure, Benveniste, 

Wittgenstein e os fundamentos do sentido discursivo, defendida na Faculdade de Letras 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2005. Tanto Teixeira como Paz, 

no entanto, apesar de seus muitos méritos, cometem o erro capital de simplesmente 

reproduzir a interpretação da filosofia de Wittgenstein assumida por Harris – que foi 

auxiliado em sua pesquisa por seus colegas na Universidade de Oxford Peter Hacker e 

Gordon Baker, autores da avultada coleção “An analytical commentary on the 

Philosophical Investigations” –, em vez de eles próprios a analisarem, lançando um 

novo olhar sobre ela. Preencher essa lacuna deixada por Harris, Teixeira e Paz, 

apresentando uma nova leitura da filosofia de Wittgenstein à luz da comparação com a 

linguística de Saussure, é o primeiro objetivo desta pesquisa. O segundo objetivo, 

entrelaçado ao primeiro, é apresentar uma nova leitura da linguística de Saussure à luz 

da comparação com a filosofia de Wittgenstein. 

 Dada a relevância das imagens e analogias empregadas por Saussure para a 

compreensão de seu pensamento, reinterpretá-lo implica necessariamente reinterpretar o 

papel desempenhado por suas figuras tanto no Curso quanto nos manuscritos. No caso 

de Wittgenstein, surpreendentemente, as imagens e analogias também são fundamentais 

na constituição de sua filosofia. Por isso, reinterpretá-lo igualmente implica reinterpretar 

o papel desempenhado por suas figuras em seus textos. Mais especificamente, 

reinterpretar Saussure e Wittgenstein comparativamente implica revelar como ambos 

usaram metáforas e analogias de maneiras diferentes em suas respectivas obras, com 

destaque à analogia entre a língua e o jogo de xadrez. A fim de bem entender tais 

diferenças, assim como o fato de que a analogia entre a língua e o jogo de xadrez levou 

apenas Wittgenstein a conclusões equivocadas sobre a linguagem, é necessário mostrar 
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como outras analogias também levaram Wittgenstein a conclusões equivocadas tanto 

em sua primeira filosofia, representada pelo Tractatus, como em sua segunda filosofia, 

cuja principal obra é as Investigações filosóficas. Para facilitar essa tarefa, dividi esta 

dissertação em sete capítulos.  

No primeiro capítulo, explicito as razões que levaram Wittgenstein a abandonar 

no início dos anos 1930 a teoria pictórica do significado, a pedra angular do Tractatus, e 

passar a defender a teoria de que o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem, 

o fundamento das Investigações filosóficas. O objetivo é revelar que, com essa 

transição, Wittgenstein não produziu ideias linguísticas relevantes, mas apenas retomou 

conhecimentos linguísticos básicos que ele havia ignorado no Tractatus. Para justificar 

essa afirmação, cito as obras de pensadores com os quais Wittgenstein dialogou, como 

Platão, Aristóteles, Gottlob Frege e Bertrand Russell. Para reforçar a argumentação, cito 

ainda o próprio Saussure, os linguistas William D. Whitney, Hermann Paul e Michel 

Bréal, além do antropólogo Bronisław Malinowski. A inclusão de Whitney, Paul e Bréal 

foi feita com o intuito de comprovar que as principais ideias linguísticas do segundo 

Wittgenstein são tão somente pressupostas por Saussure, pois já haviam sido publicadas 

no século 19 por esses três pensadores que tanto o influenciaram. A inclusão de 

Malinowski, por sua vez, se deveu ao ensaio “O problema do significado em linguagens 

primitivas”, publicado em 1923 como suplemento do livro O significado de significado.  

Wittgenstein considerou essa obra de pouco valor, porém, como bem apontou o filósofo 

e antropólogo Ernest Gellner no livro Language and solitude: Wittgenstein, Malinowski 

and the Habsburg dilemma, 30 anos mais tarde Wittgenstein defenderia nas 

Investigações filosóficas, como se se tratasse de uma grande descoberta, uma 

abordagem pragmática da linguagem aos moldes daquela apresentada por Malinowski 

em seu ensaio. 



 

17 
 

Em seguida, no segundo capítulo, retomo o Tractatus logico-philosophicus com 

o intuito de revelar como uma simples analogia levou Wittgenstein ao contrassenso de 

escrever um livro de filosofia para “mostrar” que não se pode escrever um livro de 

filosofia. Trata-se da analogia entre a proposição e um modelo de acidente de carro 

apresentado num tribunal de Paris em 1914. Ao ler sobre esse modelo enquanto servia o 

exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein concluiu que uma 

proposição também é um modelo, uma figuração da realidade que descreve. É evidente, 

porém, que infinitas proposições não são um modelo da realidade que descrevem, 

inclusive as proposições filosóficas. Contudo, como faria outras tantas vezes ao se 

deparar com contraexemplos às suas ideias, Wittgenstein não recuou diante desse 

entrave à teoria pictórica do significado, tendo preferido levá-la às últimas 

consequências: a condenação dos filósofos ao silêncio e a depreciação das proposições 

filosóficas como meras pseudoproposições. O próprio Wittgenstein, no entanto, como 

veremos, contraditoriamente jamais se resignou ao silêncio – ou seja, o próprio 

Wittgenstein jamais seguiu o “método correto da filosofia” prescrito no Tractatus. 

No terceiro capítulo, investigo a filosofia da matemática do segundo 

Wittgenstein. O objetivo principal é mostrar como mais uma vez Wittgenstein cometeu 

erros grosseiros por ter levado longe demais uma simples analogia. Desta vez, a 

analogia entre a matemática e um jogo. Essa analogia, assim como a analogia entre a 

linguagem e um jogo, já havia sido feita por outros autores antes de Wittgenstein. Entre 

eles, o matemático formalista David Hilbert, que foi alvo das críticas de Wittgenstein. 

Ao contrário de Wittgenstein, porém, Hilbert não levou essa analogia às últimas 

consequências, evitando as contradições que solapam a filosofia da matemática 

wittgensteiniana, que serão brevemente discutidas. A fim de melhor compreender as 
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falhas da concepção matemática de Wittgenstein, também serão consideradas as suas 

disputas com dois dos maiores matemáticos do século 20: Kurt Gödel e Alan Turing. 

No quarto capítulo, passo à análise da filosofia da linguagem do segundo 

Wittgenstein. Novamente, o objetivo é mostrar como Wittgenstein caiu em 

contrassensos por ter-se deixado levar por uma simples analogia: neste caso, a analogia 

entre a linguagem e um jogo. Essa analogia já havia sido feita antes de Wittgenstein não 

apenas por Saussure, mas também por autores como Whitney e o filósofo austro-

húngaro Fritz Mauthner, que Wittgenstein havia lido em sua juventude. Diferentemente 

de Saussure, Whitney e Mauthner, porém, Wittgenstein levou a analogia entre a 

linguagem e um jogo ao extremo, desconsiderando diferenças óbvias entre as regras de 

um jogo como o xadrez e as regras de uso da linguagem. Com base nesse erro, 

Wittgenstein elaborou o chamado método por exemplos, que será detalhadamente 

investigado a fim de explicitar por que ele jamais poderia cumprir o seu quimérico 

intento de resolver de vez todos os problemas filosóficos. Ao fim do capítulo, apresento 

ainda uma breve discussão sobre a filosofia da psicologia de Wittgenstein, bem como a 

respeito de seus ataques à ciência e à psicanálise. 

No quinto capítulo, com o auxílio da teoria dos filtros duplos do linguista e 

psicólogo Karl Bühler – que, a propósito, teria adquirido de Saussure a concepção da 

língua como um fato social (NERLICH & CLARKE, 1996, p. 226) e talvez tenha sido 

lido por Wittgenstein (GLOCK, 1998, p. 290 e NERLICH & CLARKE, 1996, p. 239) –, 

examino a analogia feita por Wittgenstein durante a Primeira Guerra entre a proposição 

e o modelo de acidente de carro apresentado em Paris e a analogia feita por ele anos 

mais tarde entre a matemática e um jogo. Depois, finalmente comparo o uso da analogia 

entre a língua e o jogo de xadrez por Saussure e por Wittgenstein, mostrando que 

Saussure, por um lado, se valeu dessa analogia essencialmente nos pontos em que não 
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tinha clareza das “realidades absolutas da linguagem” e Wittgenstein, por outro, a 

utilizou para fundamentar sua trivial concepção da linguagem. Concluída essa 

explanação, passo à análise de outras imagens e analogias presentes no Curso e nos 

textos reunidos nos Escritos de linguística geral, detalhando como Saussure as 

empregou justamente nos pontos em que não tinha a “posse da verdade”. Para fechar o 

capítulo, comparo brevemente Saussure e Wittgenstein com o filósofo alemão Martin 

Heidegger, cujo fracasso ao buscar apreender o conceito de “ser” nos leva a uma nova 

compreensão do fracasso de Saussure ao tentar elaborar uma teoria de linguística geral e 

do fracasso de Wittgenstein ao se incumbir do dever de resolver de vez todos os 

problemas filosóficos. 

No sexto capítulo, aprofundo a comparação entre Saussure, Wittgenstein e 

Heidegger. Ao fazê-lo, inicialmente analiso como o pensamento saussuriano teve a 

mesma origem de todo grande pensamento filosófico: a perplexidade diante do que é 

aparentemente dado, óbvio. Logo depois, contrasto o modo como Saussure e Heidegger 

colocaram as perguntas que os inquietavam com o modo como Wittgenstein tentou 

“dissolver” os problemas filosóficos, acreditando que estes surgem de confusões 

linguísticas e que os filósofos questionam o que parece banal porque têm menos 

discernimento que o homem comum. Convicto de que “os problemas filosóficos nascem 

quando a linguagem entra em férias” (WITTGENSTEIN, 1999, § 38) e que “o filósofo 

é quem tem de curar em si mesmo muitas doenças do intelecto, antes de poder aceder às 

noções do senso comum” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 70), Wittgenstein estava seguro 

da eficácia de seu método por exemplos. Um método que, como também veremos, o 

próprio Wittgenstein jamais empregou em sua busca por respostas a seus problemas 

filosóficos. 
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No sétimo e último capítulo, apresento as considerações finais a este trabalho, 

fazendo um breve balanço do caminho percorrido aqui rumo ao todo da linguística de 

Saussure e da filosofia de Wittgenstein. No entanto, em vez de simplesmente resumir as 

principais conclusões a que cheguei ao fim desta longa caminhada, sinalizo o que ainda 

está por ser alcançado: um conhecimento minucioso da filosofia da linguística de 

Saussure e um entendimento profundo a respeito da prática do segundo Wittgenstein de 

corrigir erros que aparentemente ninguém cometeu e de criticar posicionamentos 

filosóficos que não se encontram na história do pensamento ocidental.   

Por se tratar de uma dissertação sobre Saussure e Wittgenstein, dois autores que 

não se encarregaram da publicação de suas principais obras, fui obrigado a fazer 

algumas escolhas que precisam ser explicadas. A principal delas, recorrentemente feita 

pelos saussurianos e pelos wittgensteinianos, foi a de citá-los diretamente bem mais do 

que seria recomendável em vez de tentar resumir as suas ideias, o que aliás “confere ao 

trabalho de interpretação o tipo de concretude e imediaticidade que o próprio 

Wittgenstein apreciava imensamente” (HINTIKKA & HINTIKKA, 1994, p. 15). Outra 

decisão que tomei foi a de não entrar na discussão sobre as semelhanças e diferenças 

entre os manuscritos de Saussure e o Curso de linguística geral – e, como Claudine 

Normand, “continuarei, segundo a tradição, a chamá-lo de Saussure” (2009, p. 18). 

Tampouco me detive a respeito das divergências e sobreposições entre os livros 

póstumos de Wittgenstein. Tendo publicado apenas um livro em vida, o Tractatus 

logico-philosophicus, Wittgenstein deixou a seus testamenteiros literários a tarefa de 

organizar suas muitas anotações e publicá-las. Com isso, como seria de se esperar, as 

mesmas passagens, ou passagens semelhantes, foram publicadas em mais de um livro. 

Algumas vezes, as diferenças são significativas. Isso, porém, não surpreende, já que o 

próprio Wittgenstein certa vez teria aconselhado sua testamenteira literária Elizabeth 
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Anscombe a escolher no cara ou coroa entre trechos alternativos de suas reflexões (cf. 

WITTGENSTEIN, 2005b, p. ixe). Sem a incumbência de Anscombe, apenas indiquei 

quando necessário o período em que o texto citado foi escrito. 

Por fim, gostaria de justificar por que recorri em vários momentos do texto a 

fontes secundárias de Wittgenstein mesmo tendo tido acesso às fontes primárias. A 

principal razão de ter agido assim foi o intuito de aproveitar os muitos e valorosos 

comentários e esclarecimentos dos autores dessas obras sobre os trechos citados, já que 

“tudo que eu próprio sei é extrair um argumento de um outro homem que é sábio e 

recepcionar bem esse argumento” (Teeteto, 161b). Entre esses autores, devo destacar 

Ray Monk, cujo livro sobre Wittgenstein tem o mérito de explicar como nenhum outro 

“o que sua obra tem a ver com ele” (MONK, 1995, p. 16), e Ernest Gellner, o maior 

crítico da filosofia wittgensteiniana desde a publicação das Investigações filosóficas. 

Gellner tornou-se conhecido em 1959 com o livro Words and things, no qual ataca 

incisivamente a “filosofia linguística” de Wittgenstein, àquela altura uma força 

dominante na Universidade de Oxford. Amigo de Wittgenstein e partidário da filosofia 

linguística, o professor de Oxford Gilbert Ryle recusou-se a publicar uma resenha do 

livro na revista Mind, da qual era editor. Em carta ao jornal londrino The Times, Russell, 

que havia assinado o prefácio da obra, denunciou a atitude de Ryle, o que só fez 

aumentar a polêmica. Na década de 1990, já no fim da vida, Gellner escreveria ainda 

outro livro com críticas vigorosas à filosofia wittgensteiniana, o já mencionado 

Language and solitude: Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg dilemma. Nesse 

livro, Gellner argumenta que as ideias linguísticas que fizeram a fama do segundo 

Wittgenstein não somente já haviam sido expostas por Malinowski como eram um 

lugar-comum no ambiente em que ambos nasceram e cresceram, o Império Austro-

Húngaro do fim do século 19. Gellner, portanto, mostra em Language and solitude que 
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Wittgenstein retomou em sua segunda filosofia conhecimentos linguísticos básicos que 

ele havia ignorado em sua primeira filosofia. No entanto, Gellner o faz de maneira bem 

restrita, apenas comparando Wittgenstein com Malinowski, cuja antropologia o levou a 

produzir sua primeira crítica da filosofia wittgensteiniana (cf. GELLNER, 1998, p. ix). 

Além disso, Gellner limita sua pesquisa ao Tractatus e às Investigações filosóficas, 

deixando de lado os textos da fase intermediária de Wittgenstein, bem como a sua 

filosofia da psicologia e a sua filosofia da matemática. Fato pouco conhecido 

atualmente, Wittgenstein julgava seu trabalho em filosofia da matemática sua mais 

importante contribuição filosófica, e não seu trabalho em filosofia da linguagem (cf. 

MONK, 1995, p. 414). Dessa maneira, qualquer análise do legado de Wittgenstein que 

não passe por suas observações sobre a matemática é necessariamente faltosa. 

Tampouco se pode considerar satisfatória uma discussão a respeito de Wittgenstein que 

não inclua suas reflexões sobre a psicologia, que ocupam boa parte de sua obra. Atento 

a tudo isso, procurei sanar nesta dissertação as principais deficiências do livro de 

Gellner a fim de apresentar uma crítica verdadeiramente penetrante das ideias de 

Wittgenstein. 
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1 O ponto de vista das Investigações filosóficas: um ponto de vista bem 

óbvio 

 

“Aquilo, acerca do que escrevo tão morosamente, pode ser óbvio para outrem com um entendimento são” 

(WITTGENSTEIN, 2009a, III, § 295). 

 

1.1 O modo “antropológico” de examinar as questões filosóficas: um modo bem 

óbvio   

 

No prefácio das Investigações filosóficas, Wittgenstein afirma que a crítica do 

matemático e filósofo Frank Ramsey às suas ideias havia contribuído numa medida que 

ele mesmo mal podia avaliar para que ele reconhecesse os “graves erros” que tinha 

publicado no Tractatus logico-philosophicus, mas que ao “estímulo” do economista 

Piero Sraffa devia “as ideias mais fecundas” da obra. Para Monk (1995, p. 240), a 

declaração de Wittgenstein é enigmática, dadas as diferenças intelectuais entre ele e 

Sraffa. Já para o economista Amartya Sen, enigmático era o fato de que seu ex-

professor Sraffa considerava seu ponto de vista “bem óbvio”1, achava tedioso conversar 

com Wittgenstein e nunca se entusiasmou por sua influência no trabalho daquele que 

muitos qualificam como o maior filósofo do século 20 (SEN, 2003, p. 1.243 e p. 1.252). 

Na opinião de Sen, Sraffa achava seus “estímulos” bem óbvios devido à sua formação 

marxista, resultado da profunda influência que havia recebido na juventude de seu 

amigo Antonio Gramsci. Trata-se, no entanto, de uma justificativa equivocada. Sraffa 

achava tedioso conversar com Wittgenstein, nunca se entusiasmou por sua influência 

                                                           
1 “rather obvious”. 
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em seu trabalho e considerava seu ponto de vista bem óbvio porque seu ponto de vista 

era realmente bem óbvio – menos para o autor do Tractatus logico-philosophicus, livro 

que “foi, com efeito, considerado como ‘o sintoma de uma doença’, conforme escreveu 

Wittgenstein no exemplar de Schlick” (GLOCK, 1998, p. 32). 

Como exemplo dos “estímulos” de Sraffa, Monk (1995, p. 240) cita aquele que 

se tornaria um caso quase lendário: em uma conversa com Sraffa, Wittgenstein teria 

insistido que uma proposição e aquilo que ela descreve precisam ter a mesma “forma 

lógica” (ou “gramática”, dependendo da versão). Em resposta a Wittgenstein, Sraffa 

teria feito o gesto napolitano de passar as pontas dos dedos no queixo e lhe perguntado: 

“Qual é a forma lógica disto?”. De acordo com Monk, o gesto teria ajudado 

Wittgenstein a abandonar a ideia defendida no Tractatus de que uma proposição tem de 

ser uma “figuração” da realidade que descreve. Curiosamente, porém, Sraffa nem 

sequer se lembrava desse episódio anos depois, quando Sen lhe perguntou sobre ele. 

“Eu não consigo me lembrar dessa ocasião específica”, disse-lhe Sraffa (SEN, 2003, p. 

1.242). “Eu argumentei com Wittgenstein tão frequentemente e tanto que as pontas dos 

meus dedos não precisaram falar muito.”2  

Conforme Monk (1995, p. 251-252), as conversas com Sraffa acabariam por 

levar Wittgenstein a desistir de tentar corrigir a estrutura do Tractatus e a abandonar por 

completo a ideia de que havia necessariamente uma estrutura comum entre o mundo e a 

linguagem. Além disso, “estimulado” por Sraffa, Wittgenstein adquiriria um modo 

“antropológico” de examinar as questões filosóficas, passando a enfatizar a relação 

entre a linguagem e o meio sociocultural em que ela é utilizada (cf. MONK, 1995, p. 

240). Mas o modo “antropológico”, evidentemente, era algo bem óbvio para Sraffa, e 

                                                           
2 “I can´t remember such a specific occasion. I argued with Wittgenstein so often and so much that my 

fingertips did not to do much talking.” 
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não devido à influência de Gramsci. Afinal, é bem óbvio que “o falar da linguagem é 

uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida” (WITTGENSTEIN, 1999, § 23) 

– menos para o autor do Tractatus logico-philosophicus, que analisava a linguagem sem 

relação alguma com as circunstâncias de seu emprego. Não por acaso, o conceito de 

forma de vida, que Wittgenstein teria adquirido de Oswald Spengler (BUCHHOLZ, 

2009, p. 79 e p. 148 e GLOCK, 1998, p. 30) ou de Eduard Spranger, autor do best-seller 

vienense do pós-Primeira Guerra Lebensformen (“Formas de vida”) (JANIK & 

TOULMIN, 1991, p. 270-271), já tinha “uma longa tradição na filosofia alemã 

(Hamann, Herder, Hegel, Von Humboldt)” (GLOCK, 1998, p. 174). Além do mais, é 

revelador que o ponto de vista de Sraffa tenha sido denominado de um modo 

“antropológico” de examinar as questões filosóficas, ou seja, não passava de algo que os 

antropólogos já faziam. 

É também revelador que Saussure, ciente de que “vemos numa palavra uma 

parte de um sistema, um anel de uma cadeia histórica, um termo de uma série, um signo 

de capacidade, de cultura, um laço etnológico” (WHITNEY, 2010, p. 281), ou seja, 

ciente do fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou 

de uma forma de vida”, tenha chamado a atenção em sua primeira conferência na 

Universidade de Genebra, de novembro de 1891, para a  

 

capacidade singularmente precisa que assumiu a linguística para a etnografia, a tal 

ponto que o dado [linguístico] é sempre, até a mais ampla informação, a prova 

primeira para o etnologista, e que se pergunta como o etnologista, sem esse dado, 

poderia afirmar, por exemplo (para escolher um exemplo entre mil), que, entre os 

húngaros, os ciganos representam uma raça totalmente distinta do magiar, que no 

império austríaco o magiar, por sua vez, representa uma raça totalmente distinta do 

checo e do alemão; que, em troca, o checo e o alemão, que se odeiam do fundo do 
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coração, são parentes muito próximos; que o magiar, por sua vez, é primo próximo 

das populações finlandesas do império russo, nas margens do Báltico, das quais 

jamais ouviu falar, que os ciganos, por sua vez, (...) são um povo saído da Índia 

(SAUSSURE, 2004, p. 127).  

 

Na verdade, “o antropólogo também é um linguista e sabe (...) o que a 

linguagem é para o homem e como ela é o que ela é” (WHITNEY, 2010, p. 272). Não 

surpreende, portanto, que Malinowski ressalte no ensaio “O problema do significado em 

linguagens primitivas” que “a linguagem está essencialmente enraizada na realidade da 

cultura, da vida tribal e dos costumes de um povo, e (...) não pode ser explicada sem 

uma constante referência a esses contextos mais amplos da expressão verbal” (p. 303). 

Logo, conclui Malinowski, “o estudo de qualquer linguagem, falada por um povo que 

vive em condições diferentes das nossas e possuidor de uma cultura diferente, deve ser 

realizado em conjunção com o estudo da sua cultura e do seu meio” (ibid., p. 304). 

Assim, “é perfeitamente óbvio que, em conexão com povos ‘mais simples’ e seus usos 

da linguagem, Malinowski já possuía a teoria da linguagem funcional, vinculada à 

cultura, que mais tarde seria aclamada como a revelação final na filosofia”3 

(GELLNER, 1998, p. 148). Por isso, “pode-se dizer que Malinowski formulou a ideia-

chave das Investigações filosóficas, quase nas próprias palavras de Wittgenstein, num 

período em que este ainda estava afundado na escuridão do Tractatus!”4 (ibid., p. 149). 

Mais que isso: pode-se dizer que os linguistas e antropólogos já haviam formulado a 

ideia-chave das Investigações filosóficas, quase nas próprias palavras de Wittgenstein, 

num período em que este ainda não havia sequer nascido... 

                                                           
3 “It is perfectly obvious that, in connection with ‘simpler’ peoples and their use of language, Malinowski 

already possessed the functional, culture-bound theory of language, later to be acclaimed as the terminal 

revelation in philosophy.”   
4 “One might say that Malinowski formulated the key idea of Philosophical Investigations, almost in 

Wittgenstein´s own words, at the time when the latter was still sunk in the darkness of the Tractatus!”  
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Ao fim do ensaio, ao longo do qual reiteradamente acentua a importância de 

assumir uma “concepção pragmática da linguagem” (p. 313), Malinowski observa: 

“Convém recordar (...) que a teoria de Ogden e Richards e o ponto de vista aqui 

expresso mantêm, enfaticamente, que a linguagem e todos os processos linguísticos 

derivam seu poder somente dos processos reais que têm lugar através da relação do 

homem com o seu meio circundante” (ibid., p. 330). Convém recordar também que C. 

K. Ogden, coautor de O significado de significado e primeiro tradutor do Tractatus 

logico-philosophicus para a língua inglesa, enviou um exemplar de seu livro para 

Wittgenstein, que considerou a obra irrelevante (MONK, 1995, p. 201). “Não é um livro 

misérrimo?”, escreveu Wittgenstein a Russell. Anos mais tarde, porém, “estimulado” 

por Sraffa, Wittgenstein mudaria de perspectiva e adotaria justamente uma concepção 

pragmática da linguagem como a de Malinowski. Uma concepção que certamente 

pareceria bem óbvia a Saussure, que no quinto capítulo do Curso de linguística geral 

separa do sistema linguístico tudo o que lhe é externo, relegando-o ao que chama de 

“linguística externa”. Essa linguística, afirma Saussure, ocupa-se de coisas importantes, 

incluindo em primeiro lugar “todos os pontos em que (...) faz fronteira com a etnologia, 

todas as relações que podem existir entre a história de uma língua e de uma raça ou 

civilização” (p. 53). Assim, ciente de que “tudo o que de qualquer modo afetou a alma 

humana, a organização corporal, a natureza ambiente, toda a cultura, todas as 

experiências e vivências, tudo deixou efeitos na língua” (PAUL, 1983, § 9), ou seja, 

ciente do fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou 

de uma forma de vida”, Saussure ressalta que “os costumes de uma nação têm 

repercussão na língua e, por outro lado, é em grande parte a língua que constitui a 

nação” (2014, p. 53).  
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Diante da constatação de que os “estímulos” de Sraffa que levaram Wittgenstein 

a adotar um modo “antropológico” de examinar as questões filosóficas eram bem 

óbvios, deve-se perguntar também se os jogos de linguagem não seriam igualmente bem 

óbvios. Segundo Monk (1995, p. 298-299), a técnica dos jogos de linguagem foi 

introduzida por Wittgenstein em um curso dado no início dos anos 1930 e tinha por 

objetivo desfazer as confusões filosóficas decorrentes de considerar a linguagem à parte 

da “corrente da vida”. No § 23 das Investigações filosóficas, Wittgenstein lista uma 

série de jogos de linguagem, como comandar, descrever um objeto, inventar uma 

história, ler, pedir, agradecer e orar, e observa: “É interessante comparar a 

multiplicidade das ferramentas da linguagem e seus modos de emprego, a 

multiplicidade das espécies de palavras e frases com aquilo que os lógicos disseram 

sobre a estrutura da linguagem. (E também o autor do Tractatus logico-philosophicus.)” 

Mas o que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem é o que disse o autor do 

Tractatus logico-philosophicus? Vejamos o que disse sobre a estrutura da linguagem o 

pai da lógica, Aristóteles, de quem Wittgenstein se orgulhava de nunca ter lido uma 

palavra (cf. MONK, 1995, p. 438): 

 

Chamamos de proposição somente as (sentenças) que encerram verdade ou falsidade 

em si mesmas. Uma prece, por exemplo, é uma sentença, porém não encerra nem 

verdade nem falsidade. Mas passemos isto por alto, uma vez que seu estudo diz 

respeito mais propriamente ao âmbito da retórica ou da poética (Da interpretação, 

IV).  

 

Os jogos de linguagem, portanto, certamente pareceriam bem óbvios para 

Aristóteles, que na Poética (19) ainda afirma:  
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No que diz respeito às questões relativas à elocução, um dos objetos de investigação 

é o das formas de expressão falada, cujo conhecimento cabe à arte do ator cômico e 

à pessoa versada nessa arte. Trata-se de saber nomeadamente como se expressa o 

comando, a oração, a narrativa, a ameaça, a pergunta, a resposta e outras coisas 

semelhantes. A poética não pode se tornar alvo de séria crítica por conta do 

conhecimento ou ignorância dessas coisas. Quem consideraria um erro aquilo que é 

criticado por Protágoras, ou seja, que o poeta, ao pretender fazer uma oração, na 

verdade emite um comando ao dizer: “Canta-me, ó deusa, a cólera...”, pois, segundo 

ele, instruir alguém a fazer ou não fazer algo é um comando. Renunciemos aqui, 

portanto, a esse estudo, o qual pertence a uma outra arte, e não à poética.  

 

É interessante comparar o que disse Aristóteles sobre a estrutura da linguagem 

com o que disse o autor do Tractatus logico-philosophicus. Mas mais interessante ainda 

é comparar o que disse Aristóteles sobre a estrutura da linguagem com o que disse o 

autor do Tractatus logico-philosophicus sobre Aristóteles. Nos Últimos escritos sobre a 

filosofia da psicologia (I, § 525), por exemplo, Wittgenstein não apenas critica 

Aristóteles com autoridade, apesar de orgulhosamente nunca ter lido uma palavra dele, 

como enfatiza: “Má influência da lógica aristotélica. A lógica da linguagem é 

infinitamente mais complicada do que parece” (ibid., II, II, § 332). Ou melhor: má 

influência da lógica wittgensteiniana. A lógica da linguagem é infinitamente mais 

complicada do que parecia ao autor do Tractatus logico-philosophicus, que no § 304 

das Investigações filosóficas orgulhosamente proclamaria: “(...) rompemos radicalmente 

com a ideia de que a linguagem funciona sempre de um modo, serve sempre ao mesmo 

objetivo: transmitir pensamentos – sejam estes pensamentos sobre casas, dores, bem e 

mal, ou o que seja”. Considerando-se o rompimento radical proclamado por 
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Wittgenstein nas Investigações filosóficas, é interessante comparar também o que disse 

um dos pais da lógica moderna, Gottlob Frege, sobre a estrutura da linguagem com o 

que disse o autor do Tractatus logico-philosophicus. No artigo “O pensamento. Uma 

investigação lógica”, por exemplo, Frege chama de pensamento “a algo sobre o qual se 

pode perguntar pela verdade” (FREGE, 2002, p. 14) e, com o intuito de esclarecer o que 

entendia por pensamento, distinguiu “algumas espécies de sentenças” (ibid., p. 16), 

aproximadamente como o havia feito Aristóteles: 

 

Não quero negar um sentido a uma sentença imperativa; mas este sentido não é 

daquele tipo passível de suscitar a questão da verdade. Por isso, não chamarei o 

sentido de uma sentença imperativa de pensamento. Da mesma maneira, estão 

excluídas as sentenças que expressam desejo ou pedido. Só serão consideradas as 

sentenças mediante as quais comunicamos ou declaramos algo. Mas, entre estas, não 

incluo as exclamações que manifestam sentimentos, gemidos, suspiros, risos, a 

menos que estejam destinadas, por uma convenção especial, a comunicar algo 

(FREGE, 2002, p. 16).   

 

Em seguida, Frege passa às sentenças interrogativas, distinguindo interrogações 

nominais (Wortfragen), como “Quem viu?” e “Onde está”?”, de sentenças interrogativas 

(Satzfragen), como “João está em casa?” e “Maria foi ao clube?”, que têm como 

resposta um “sim” ou um “não”. Conforme Frege, “para cada sentença assertiva pode-se 

formar uma sentença interrogativa” (2002, p. 16), o que o leva a concluir que “uma 

exclamação não pode ser considerada uma comunicação, já que nenhuma sentença 

interrogativa correspondente pode ser formada” (ibid., p. 17). Em vista dessas distinções 
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entre algumas espécies de sentenças feitas por Frege, é natural concluir que os jogos de 

linguagem também lhe pareceriam bem óbvios... 

É interessante ainda comparar o que disse nos anos 1920 o maior leitor de 

Aristóteles no século 20, Martin Heidegger, sobre a estrutura da linguagem com o que 

disse o autor do Tractatus logico-philosophicus:  

     

Todo discurso, todo falar tem significação, isto é, todo ato de exprimir um desejo, 

um pedido, uma indagação, uma ordem, uma enunciação, significa algo. Nem todos 

esses discursos, porém, são λόγος, ou seja, nem todo discurso é discurso mostrador. 

Um pedido a alguém não tem o sentido e a função significativa interna de deixar 

algo claro para esse alguém, de comunicar-lhe algo. Ele só visa justamente solicitar 

algo dessa pessoa. De maneira correspondente, a ordem também não passa nenhum 

conhecimento adiante em sentido próprio, mas é apenas uma intimação a agir. 

Portanto, nem todo discurso é mostrador de um tal modo que se pudesse afirmar que 

o ato de mostrar algo seria a tendência propriamente dita do discurso. Mostrador é 

somente aquele λόγος, junto ao qual sucede a algo ser falso ou ser verdadeiro. 

Naquele discurso que é verdadeiro ou falso, isto é, no enunciado, na proposição, 

reside algo assim como uma síntese, uma composição (HEIDEGGER, 2009, p. 48-

49).  

 

É igualmente interessante comparar o que disse Wittgenstein, “estimulado” por 

Sraffa, sobre a linguagem ser uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida com 

o que disse Heidegger em 1933: 

 

A realidade fundamental dominante nesta convivência (de um com o outro), neste 

ser com o outro, é a linguagem. Mas a linguagem não é, de forma alguma, um 
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instrumento que, por assim dizer, se dá posteriormente a um grupo, antes, isolado de 

homens, para com ele se encontrarem uns com os outros, mas ao contrário, o 

indivíduo, quando de alguma maneira se isola, ele o faz dentro e a partir de uma 

comunidade de mundo e espírito na linguagem reinante e já fala “na” linguagem de 

uma língua. A língua só pode ser instrumento de comunicação porque, antes e 

originariamente, a linguagem preserva e amplia o mundo em que um povo existe 

(HEIDEGGER, 2007, p. 71).  

 

 Ou seja, assim como Sraffa, Heidegger certamente consideraria bem óbvio que 

“o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida”. Mas 

mais importante: Aristóteles, que enfatiza na Política (III, V, § 8) que o que se chama 

justo na oligarquia não é o mesmo que se chama justo na democracia, ainda que “cada 

um por seu turno dizendo o que é justo até um certo ponto imagina que o que diz é 

absolutamente justo” (§ 9), certamente também consideraria bem óbvio que “o falar da 

linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida”. Atento a esse fato 

bem óbvio, Aristóteles ensina nos Tópicos (II, II): 

 

Deve-se formular que as coisas devem ser descritas na linguagem utilizada pela 

maioria; mas quando se indaga quais coisas são de um certo tipo e quais não são, é 

necessário não se prestar mais atenção à maioria. Por exemplo, cumpre dizer, como 

a maioria o diz, que saudável é o que produz saúde; mas quando se indaga se o 

objeto em discussão produz saúde ou não, é necessário não recorrer mais à 

linguagem da maioria, mas à do médico. 

 

Igualmente atento ao fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte 

de uma atividade ou de uma forma de vida”, Platão argumenta no Íon (540b-d) que 
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quem é piloto de navio, médico, vaqueiro, fiandeiro e general também compreende as 

palavras diferentemente de quem não aprendeu suas respectivas atividades. Em diálogo 

com Protágoras no texto homônimo (341a-342a), Sócrates também chama a atenção 

para possíveis diferenças de usos das palavras “difícil” e “espantoso” por pessoas de 

diferentes épocas e formas de vida, mas ao ler os diálogos socráticos Wittgenstein tinha 

a sensação de uma “tremenda perda de tempo” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 30). “Qual 

é o sentido destes argumentos que nada provam e nada clarificam?” Sem nada provar e 

nada clarificar a Wittgenstein, Platão também argumenta na República (538c-e), sempre 

atento ao fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou 

de uma forma de vida”: 

 

(...) retemos desde a infância certas convicções em torno de coisas justas e nobres; 

com elas somos educados como com nossos pais, obedecemos a elas e as honramos. 

(...) Há, todavia, outras formas de viver que se opõem a essa e repletas de prazeres, 

que lisonjeiam a alma e a atraem para eles, mas que não persuadem indivíduos 

sensatos, que continuam honrando e obedecendo às convicções [herdadas] de seus 

pais. (...) E então surge alguém que faz a seguinte pergunta: “O que é o nobre?” E 

quando um indivíduo sensato desses responde o que tem ouvido do legislador 

tradicional, vê-se refutado pelo argumento, e por força de ser refutado 

frequentemente e em muitos lugares sofre o abalo de suas convicções, sendo levado 

a crer que o nobre não é mais nobre do que vergonhoso, o mesmo se aplicando ao 

justo, ao bom e às coisas que ele tem mais honrado. 

 

 Também atento ao fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte de 

uma atividade ou de uma forma de vida”, o filólogo Nietzsche se pergunta na 

Genealogia da moral (I, § 4), do ponto de vista etimológico, pelo significado das 
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designações para “bom” cunhadas por diversas línguas, concluindo que “nobre”, 

“aristocrático”, é o conceito básico do qual se desenvolveu “bom”, e “plebeu”, 

“comum”, “baixo”, o conceito básico do qual se desenvolveu “ruim”. Além disso, 

Nietzsche (ibid., I, § 7) afirma que foram os judeus que inverteram essa equação, 

aproximando o “bom” do “plebeu” e o “ruim” do “aristocrático”. Contra a moral 

judaico-cristã, Nietzsche, sempre atento ao passado, “com todas as suas formas, com 

todos os seus modos de viver, com todas as suas culturas estratificadas” (2009a, § 224), 

explicita na Genealogia da moral os significados das palavras na forma de vida da 

Grécia Antiga e ressalta: “Aos filólogos, seja lembrado em que sentido são usados 

όιξυρός, άνολβος, τλήµων, δυστυχεϊν, ξυµφορά [deplorável, pobre, miserável, ser 

infortunado, desgraça])” (I, § 10). E, aos wittgensteinianos, seja lembrado que os 

filólogos nunca se esqueceram do fato bem óbvio de que “não se conhece 

completamente um povo sem conhecer sua língua ou ter dela alguma ideia”, já que “a 

língua é uma parte importante da bagagem das nações, contribuindo para caracterizar 

uma época, uma sociedade” (SAUSSURE, 2004, p. 131). Aliás, “o termo idioma 

designa com muita precisão a língua como algo que reflete os traços próprios de uma 

comunidade (o grego idiōma já tinha o sentido de ‘costume especial’)” (SAUSSURE, 

2014, p. 253). Assim, aos wittgensteinianos, seja lembrado que os filólogos nunca se 

esqueceram do fato bem óbvio de que “o falar da linguagem é uma parte de uma 

atividade ou de uma forma de vida”. Afinal, “consideramos (...) cada língua como uma 

instituição e uma daquelas que, em cada sociedade, constituem a civilização” 

(WHITNEY, 2010, p. 255). Justamente por isso, “para quem sabe interrogá-la, a 

linguagem está cheia de lições, já que depois de tantos séculos a humanidade deposita 

nela as aquisições de sua vida material e moral” (BRÉAL, 1992, p. 17). No entanto, “a 

língua não é o único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar, 
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comentar os textos; este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, 

dos costumes, das instituições, etc. (...)” (SAUSSURE, 2014, p. 31). 

 

1.2 Contra a teoria pictórica do significado: um ponto de vista bem óbvio 

 

Tendo explicitado que tanto o modo “antropológico” de examinar as questões 

filosóficas como os jogos de linguagem são bem óbvios, cabe-me agora mostrar que o 

ponto de vista adotado pelo segundo Wittgenstein contra a teoria pictórica do 

significado é também bem óbvio – menos para o autor do Tractatus logico-

philosophicus. Inicialmente, no entanto, é necessário observar que o segundo 

Wittgenstein recorrentemente critica não a teoria pictórica do significado do Tractatus, 

mas sim uma suposta teoria pictórica do significado que ele atribui a Santo Agostinho. 

No primeiro parágrafo das Investigações filosóficas, por exemplo, Wittgenstein cita um 

trecho das Confissões (I, 8) de Agostinho em que ele relata como aprendeu, com o 

auxílio de gestos, as primeiras palavras e afirma: “Nessas palavras temos, assim me 

parece, uma determinada imagem da essência de linguagem humana. A saber, esta: as 

palavras da linguagem denominam objetos – frases são ligações de tais denominações. – 

Nesta imagem da linguagem encontramos as raízes da ideia: cada palavra tem uma 

significação. Esta significação é agregada à palavra. É o objeto que a palavra substitui”. 

Em seguida, Wittgenstein completa: “Santo Agostinho não fala de uma diferença entre 

espécies de palavras. Quem descreve o aprendizado da linguagem desse modo pensa, 

pelo menos acredito, primeiramente em substantivos tais como ‘mesa’, ‘cadeira’, ‘pão’, 

em nomes de pessoas, e apenas em segundo lugar em nomes de certas atividades e 

qualidades, e nas restantes espécies de palavras como algo que se terminará por 
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encontrar”. Com o intuito de contrapor-se a essa concepção da linguagem, Wittgenstein 

convida seu interlocutor imaginário a pensar no seguinte jogo de linguagem:  

 

Pense agora no seguinte emprego da linguagem: mando alguém fazer compras. Dou-

lhe um pedaço de papel, no qual estão os signos: “cinco maçãs vermelhas”. Ele leva 

o papel ao negociante; este abre o caixote sobre o qual encontra-se o signo “maçãs”; 

depois, procura numa tabela a palavra “vermelho” e encontra na frente desta um 

modelo da cor; a seguir, enuncia a série dos numerais – suponho que a saiba de cor – 

até a palavra “cinco” e a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do modelo. – 

Assim, e de modo semelhante, opera-se com palavras. – “Mas como ele sabe onde e 

como procurar a palavra ‘vermelho’, e o que vai fazer com a palavra ‘cinco’?” – 

Ora, suponho que ele aja como eu descrevi. As explicações têm em algum lugar um 

fim. – Mas qual é a significação da palavra “cinco”? – De tal significação nada foi 

falado aqui; apenas, de como a palavra “cinco” é usada. 

 

No trecho das Confissões citado por Wittgenstein, Agostinho também não fala 

nada da significação da palavra “cinco” ou de qualquer outro numeral. Nem da 

significação das palavras que denotam cores. Assim, “Wittgenstein simplesmente 

discute ‘uma determinada imagem’ que essa passagem (das Confissões) sugere – uma 

imagem mais ingênua do que a visão de fato apresentada por Agostinho”5 (FOGELIN, 

1995, p. 108-109). No entanto, Glock, por exemplo, como tantos outros 

wittgensteinianos (e.g. BAKER & HACKER, 2005; CHILD, 2011; HALLETT, 1985; 

KENNY, 2006), não apenas corrobora no Dicionário Wittgenstein (cf. entrada “visão 

agostiniana de linguagem”) essa injustiça cometida contra Santo Agostinho como ainda 

                                                           
5 “(…) Wittgenstein simply discusses ‘a particular picture’ that this passage suggests – a picture more 

naïve than the view actually presented by Augustine.” 
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diz que o autor do Tractatus logico-philosophicus aderiu à “visão agostiniana de 

linguagem” (p. 355). Mas “pensemos sobre apontar e nomear objetos, como se ensinam 

as crianças os primórdios da linguagem”6 (WITTGENSTEIN, 2005b, § 8) – ou seja, 

Santo Agostinho fala dos “primórdios da linguagem”, certamente atento ao fato de que 

“a criança só aprende modos de emprego ocasionais da palavra, e a princípio mesmo só 

relações da mesma com alguma coisa concreta que lhe é dada pela observação” (PAUL, 

1983, p. 92), e não da mesma “imagem de essência de linguagem humana” defendida 

pelo autor do Tractatus logico-philosophicus. Pensemos também sobre o fato de que 

Santo Agostinho não fala de frases no trecho das Confissões citado por Wittgenstein, 

muito menos afirma que “as palavras da linguagem denominam objetos – frases são 

ligações de tais denominações”. Pensemos ainda sobre o fato de que, ao contrário do 

que erroneamente afirma Wittgenstein e confirma a maioria dos wittgensteinianos, 

Santo Agostinho fala sim nas Confissões (X, 15) de uma diferença entre espécies de 

palavras, citando primeiramente pedra e sol, mas depois a dor do corpo, a saúde do 

corpo e os números. Assim, dizer que Santo Agostinho não fala de uma diferença entre 

espécies de palavras é atribuir injustamente a ele a imagem da essência de linguagem 

humana do autor do Tractatus logico-philosophicus, segundo a qual toda palavra é 

nome, um nome significa um objeto e frases são ligações de nomes: “Na proposição, o 

pensamento pode ser expresso de modo que aos objetos do pensamento correspondam 

elementos do sinal proposicional” (3.2); “Chamo esses elementos de ‘sinais simples’; a 

proposição, de ‘completamente analisada’” (3.201). “Os sinais simples empregados na 

proposição chamam-se nomes” (3.202); “O nome significa o objeto. O objeto é seu 

significado. (...)” (3.203); “À configuração dos sinais simples no sinal proposicional 

corresponde a configuração dos objetos na situação” (3.21); “O nome substitui, na 

                                                           
6 “(…) let´s think about pointing to and naming objects, as one teaches children the beginnings of 

language.” 
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proposição, o objeto” (3.22); “A proposição elementar consiste em nomes. É uma 

vinculação, um encadeamento de nomes” (4.22).  

Em 1913, nas Notas sobre lógica, Wittgenstein já havia afirmado que “nomear é 

como apontar” (WITTGENSTEIN, 2004, p. 137) e em 1914 já havia escrito em seu 

caderno que, “na proposição, o nome substitui o objeto” (ibid., p. 58). No entanto, no 

início dos anos 1930, em vez de simplesmente admitir que havia cometido um erro ao 

defender essa imagem da essência de linguagem humana, o autor do Tractatus logico-

philosophicus começaria a atribuí-la a Santo Agostinho para refutá-la (e.g. 

WITTGENSTEIN, 2003, p. 40 e WITTGENSTEIN, 1992c, I, § 1). Mais tarde, ao 

escrever as Investigações filosóficas, Wittgenstein não apenas reiteraria a injustiça de 

atribuir a Santo Agostinho a teoria pictórica do significado como a criticaria por sua 

simplicidade: 

 

Imagine uma escrita, na qual se utilizariam letras para a designação da acentuação e 

como sinais de pontuação. (Uma escrita pode ser concebida como uma linguagem 

para a descrição de imagens acústicas.) Imagine pois que alguém compreendesse 

aquela escrita, como se simplesmente a cada letra correspondesse um som e como se 

as letras não tivessem também funções totalmente diferentes. A tão simples 

concepção da escrita equivale a concepção agostiniana da linguagem (§ 4). 

 

Esse erro grosseiro de Wittgenstein é desfeito pela leitura das Confissões e 

definitivamente corrigido pela leitura do diálogo O Mestre, no qual Santo Agostinho, 

acompanhado por seu filho, Adeodato, lista diferentes espécies de palavras, como 

preposições (II, 4), verbos (III, 6), nomes (IV, 8), conjunções (IV, 10), pronomes (V, 

13) e advérbios (V, 16), além de explicitar que nem toda palavra da linguagem 
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denomina objetos, exemplificando sua argumentação com as palavras “se” e “nada” (II, 

3); a preposição “de” (II, 4; III, 5); verbos como “comer”, “beber”, “estar sentado”, 

“estar de pé” e “gritar” (III, 6); conjunções como “se”, “ou”, “pois”, “senão”, “portanto” 

e “porque” (V, 11) e pronomes (V, 13). Mas, sem tomar conhecimento desse texto de 

Agostinho, Wittgenstein contesta no § 35 das Investigações filosóficas a simples 

concepção do autor das Notas sobre lógica e do Tractatus logico-philosophicus de que 

nomear é como apontar, chamando a atenção para o fato de que “apontar a forma” e “ter 

em mente a forma” é diferente de “apontar este livro” (e não aquele), “apontar a cadeira, 

não a mesa”, além de ressaltar que aprendemos de modo diferente o uso das palavras 

“apontar esta coisa” e “apontar aquela coisa”, por um lado, e “apontar a cor, e não a 

forma”, por outro. Tais observações certamente pareceriam bem óbvias a Agostinho, 

que, novamente antecipando-se ao autor das Investigações filosóficas, esclarece com 

Adeodato no Mestre (III, 5) que nem todo nome se refere a um objeto, que nem todo 

nome pode ser apontado com o dedo e que apontar o corpo difere de apontar a cor do 

corpo: 

 

Agostinho. (...) se eu te perguntasse o que significam estas três sílabas “paries” 

(parede), por acaso não poderias mostrar-me com o dedo? Assim, eu veria 

diretamente a própria coisa cujo sinal é esta palavra trissílaba, sendo que tu apenas a 

mostrarias sem proferir palavra alguma. 

Adeodato. Concordo que se possa fazer isto somente com os nomes que significam 

corpos, desde que os próprios corpos estejam presentes. 

Ag. Acaso dizemos que a cor é corpo ou, antes, certa qualidade do corpo? 

Ad. É isto mesmo. 
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Ag. Por que, então, também ela pode ser mostrada com o dedo? Acaso acrescentas 

aos corpos as suas qualidades de modo que elas, quando estão presentes, possam ser 

indicadas sem palavras? 

Ad. Ao falar de corpos, eu queria que se entendesse tudo o que é corpóreo, isto é, 

tudo o que se percebe nos corpos. 

Ag. Contudo, reflete se também em relação a isto devem ser feitas algumas 

exceções. 

Ad. Boa esta tua advertência, pois eu não deveria ter dito tudo o que é corpóreo, mas 

sim tudo o que é visível. Pois confesso que o som, o cheiro, o sabor, a gravidade, o 

calor e outras coisas que pertencem aos demais sentidos, embora não possam ser 

percebidas sem os corpos, e por isso são corpóreas, contudo não podem ser 

mostradas com o dedo.  

 

E ainda: 

 

Ag. Acredito que concordas (...) que, quando dizemos um nome, significamos 

alguma coisa. 

Ad. É verdade. 

Ag. O que, afinal? 

Ad. Certamente o que se menciona como, por exemplo, Rômulo, Roma, virtude, rio 

e inúmeras outras coisas. 

(...) 

Ag. Por acaso não há diferença entre estes nomes e as coisas que são significadas por 

eles? 
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Ad. Pelo contrário; há muita diferença. 

(...) 

Ad. Entre o que denominamos nome e estas quatro coisas que subordinamos ao seu 

significado, parece-me haver a seguinte diferença: que o nome é sinal audível de 

sinais audíveis, enquanto as coisas audíveis certamente são sinais, mas não de sinais, 

e sim de coisas, quer visíveis, como Rômulo, Roma, rio, quer inteligíveis, como 

virtude. 

(...) 

Ag. Gostaria que me respondesses (...) o seguinte: uma vez que a palavra é sinal do 

nome e o nome é sinal do rio e o rio sinal de uma coisa que já se pode ver, e 

conforme a diferença que disseste existir entre esta coisa e o rio, isto é, o sinal, e 

entre este sinal e o nome, que é sinal deste sinal, qual achas que seja a diferença 

entre o sinal do nome, que dissemos ser a palavra, e o próprio nome do qual ela é 

sinal? 

Ad. Entendo que a diferença consiste em que as coisas que são significadas pelo 

nome também o são pela palavra, pois assim como nome é palavra, também rio é 

palavra; mas nem tudo o que é significado pela palavra também o é pelo nome. Pois 

também aquele “si” (se), com que começa o verso proposto por ti, e aquele “ex” 

(de), sobre os quais discorrendo longamente chegamos a estas questões, são 

palavras, porém não são nomes; e se encontram muitos exemplos semelhantes. Pelo 

que, uma vez que todos os nomes são palavras mas nem todas as palavras são 

nomes, acho que está clara a diferença entre palavra e nome, isto é, entre o sinal 

daquele sinal que não significa nenhum outro sinal e sinal daquele sinal que, por sua 

vez, significa outros sinais (IV, 7-9). 

 

Em suma: Ad. “Todo nome, e o próprio termo ‘nome’, é palavra; contudo, nem 

toda palavra é nome, embora o próprio termo palavra seja nome” (V, 11). Nessas 
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palavras temos, assim me parece, a verdadeira imagem da linguagem humana conforme 

Santo Agostinho; a verdadeira concepção agostiniana da linguagem. Uma concepção 

muito mais complexa que a simples concepção da linguagem do autor do Tractatus 

logico-philosophicus, que contraditoriamente a ignorou em vários momentos do livro:  

 

Na proposição “Rosa é rosa” – onde a primeira palavra é um nome de pessoa, a 

última é um adjetivo – essas palavras não têm simplesmente significados diferentes, 

mas são símbolos diferentes (3.323).  

(...) (E o dicionário não traduz apenas substantivos, mas também verbos, adjetivos, 

conjunções, etc.; e trata igualmente a todos.) (4.025) 

A possibilidade da proposição repousa sobre o princípio da substituição de objetos 

por sinais. 

Minha ideia básica é que as “constantes lógicas” não substituem; que a lógica dos 

fatos não se deixa substituir (4.0312).  

(...) (O nome mostra que designa um objeto; o numeral, que designa um número, 

etc.) (4.126) 

 

 E com a teoria pictórica do significado – que Platão restringe aos nomes 

(Crátilo, 430a-b e 439a) e Bréal aos substantivos (1992, p. 123) – Wittgenstein mostra 

que desconsiderou as “constantes lógicas”, numerais, verbos, adjetivos, conjunções, 

etc.; sem tratar igualmente a todos. Sinal maior das contradições em que caiu o autor do 

Tractatus logico-philosophicus devido a sua simples concepção da linguagem, a frase 

com que ele apresenta a forma proposicional geral não é uma ligação de nomes: “A 
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forma proposicional geral é: as coisas estão assim”7 (4.5). No início dos anos 1930, 

porém, Wittgenstein não apenas abandonaria a forma proposicional geral do Tractatus 

como diria a seus alunos: “Eu não tentarei dar uma definição geral de ‘proposição’, já 

que é impossível fazê-lo. Isso não é mais possível do que dar a definição da palavra 

‘jogo’”8 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 20). Nas Investigações filosóficas, a questão é 

retomada, mas Wittgenstein esclarece por meio de seu interlocutor imaginário que se 

dispensa “da parte da investigação que outrora lhe proporcionara as maiores dores de 

cabeça, a saber, aquela concernente à forma geral da proposição e da linguagem” (§ 

65), concluindo que “as coisas estão assim” não é a forma geral da proposição. Um fato 

bem óbvio, por exemplo, a Heidegger, que, atento à teoria da verdade e da proposição 

dos gregos, segundo a qual “a verdade como caráter de uma proposição se mostra como 

uma ligação entre sujeito e predicado, S – P” (HEIDEGGER, 2009, p. 53), afirmou 

ainda nos anos 1920: 

  

Com a teoria usual da proposição e do enunciado não se consegue de maneira 

alguma interpretar nem proposições como “chove” ou “relampeja”, ou seja, as assim 

chamadas proposições impessoais, nem proposições como “esse homem existe”, isto 

é, os enunciados existenciais. No momento em que deixamos de ver o todo dos 

problemas inerentes à proposição e à verdade, essa simples definição da proposição 

passa a se mostrar questionável (ibid., p. 56).  

 

Tendo em vista a teoria da proposição de Platão, Wittgenstein comentou na 

Gramática filosófica (p. 40) que ele também diz que uma sentença é composta de 

                                                           
7 “Die allgemeine Form des Satzes ist: Es verhält sich so und so.” 
8 “I shall not try to give a general definition of ‘proposition’, as it is impossible to do so. This is no more 

possible than it is to give a definition of the word ‘game’.” 
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substantivos e verbos. De fato, Platão diz que uma sentença é composta de substantivos 

e verbos e, mais uma vez sem nada provar e nada clarificar ao autor da teoria pictórica 

do significado, argumenta no Sofista (262a-c):  

 

O discurso jamais é composto exclusivamente de nomes falados de maneira 

sucessiva, e tampouco de verbos falados sem nomes. (...) caminha, corre, dorme e 

outros verbos que indicam ações: mesmo que alguém dissesse todos sucessivamente, 

isto não constituiria um discurso. (...) Do mesmo modo, se alguém dissesse leão, 

cervo, cavalo, e todos os demais nomes que executam ações, essa sequência de 

palavras não constituiria um discurso, pois em nenhum desses casos as palavras 

proferidas indicarão ação ou inação, ou o ser de alguma coisa que é ou não é, 

enquanto essa pessoa não combinar os verbos com os nomes. Feito isso, haverá 

entrelaçamento das palavras, e sua primeira combinação é uma sentença, surgindo, 

suponho, o discurso na sua forma simples e mais curta.  

 

E, “se dele fôssemos privados, seríamos privados da filosofia, o que constituiria 

o supremo desastre” (260a). Esse argumento, porém, também nada provou e nada 

clarificou ao autor da teoria pictórica do significado, que no início dos anos 1930 disse a 

seus alunos: “Um substantivo na linguagem é usado primariamente para o corpo físico, 

e um verbo para o movimento desse corpo. Essa é a mais simples aplicação da 

linguagem, e esse fato é imensamente importante”9 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 119). E 

esse fato imensamente importante não passou despercebido nem a Platão, nem a 

Aristóteles, que nos ensina nas Categorias (II):  

 

                                                           
9 “A substantive in language is used primarily for a physical body, and a verb for the movement of such a 

body. This is the simplest application of language, and this fact is immensely important.”   
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Podemos ou não combinar aquilo que chamamos de palavras, expressões e frases. 

Combinações são encontradas em proposições; por exemplo, “o homem corre” ou “o 

homem vence”, ao passo que exemplos de formas não combinadas são “homem”, 

“boi”, “corre”, “vence” e similares. 

  

O fato imensamente importante de que a mais simples aplicação da linguagem é 

a combinação entre substantivos e verbos também não passou despercebido a Saussure, 

que observa nas “Notas para o curso III (1910-1911): arbitrariedade do signo e noção de 

termo”:  

 

Se fosse possível que uma língua consistisse unicamente em denominar os objetos, 

os diferentes termos dessa língua não teriam relação entre si, ficariam tão separados 

uns dos outros quanto os próprios objetos; que os termos fossem, por outro lado, 

consagrados a denominar coisas materiais e visíveis. Assim, pão, cascalho 

(SAUSSURE, 2004, p. 282).  

 

O fato imensamente importante de que a mais simples aplicação da linguagem é 

a combinação entre substantivos e verbos tampouco passou despercebido a Bertrand 

Russell, que em The principles of mathematics, livro cuja leitura atraiu Wittgenstein 

para a filosofia (cf. MONK, 1995, p. 42-43), afirma que três partes do discurso são 

especialmente importantes: substantivos, adjetivos e verbos (p. 42). Além disso, nessa 

obra, Russell não apenas recomenda o estudo gramatical por sua capacidade de jogar luz 

nas questões filosóficas como toma a gramática como guia de sua análise. O mesmo 

guia tomado por Santo Agostinho e Adeodato em sua análise das palavras no Mestre e 

por Frege em sua análise das orações no artigo “Sobre o sentido e a referência” (p. 142-
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158). O autor do Tractatus logico-philosophicus, por sua vez, não tomou a gramática 

como guia de sua análise e elaborou sua simples concepção da linguagem, que 

posteriormente criticaria de um ponto de vista bem óbvio. Na verdade, o ponto de vista 

bem óbvio do segundo Wittgenstein contra a teoria pictórica do significado fica ainda 

mais óbvio quando ele explicita as diferentes funções das palavras, como já faziam os 

gramáticos ocidentais desde ao menos a Grécia Antiga, cientes de que, “na língua, tudo 

se reduz a diferenças, mas tudo se reduz também a agrupamentos” (SAUSSURE, 2014, 

p. 177): “Se agruparmos as palavras segundo a semelhança das suas funções, 

distinguindo deste modo partes do discurso, será fácil ver que podem ser adotadas 

muitas e diferentes maneiras de classificação”, observa Wittgenstein no Livro castanho 

(I, § 10). No § 11 das Investigações filosóficas, Wittgenstein completa:   

 

Pense nas ferramentas em sua caixa apropriada: lá estão um martelo, uma tenaz, uma 

serra, uma chave de fenda, um metro, um vidro de cola, cola, pregos e parafusos. – 

Assim como são diferentes as funções desses objetos, assim são diferentes as 

funções das palavras. (E há semelhanças aqui e ali.) 

Com efeito, o que nos confunde é a uniformidade da aparência das palavras, quando 

estas nos são ditas, ou quando com elas nos defrontamos na escrita e na imprensa. 

Pois seu emprego não nos é tão claro. E especialmente não o é quando filosofamos!  

  

“Eu confesso que não acho essa linha de raciocínio particularmente persuasiva. 

É difícil acreditar que os filósofos tenham sido enganados – e profundamente enganados 

– pela mera aparência (ou som) da linguagem”10 (FOGELIN, 1995, p. 113). Mas não é 

difícil acreditar que Wittgenstein tenha sido enganado – e profundamente enganado – 

                                                           
10 “I confess that I do not find this line of reasoning particularly persuasive. It is hard to believe that 

philosophers have been misled – and deeply misled – by the mere look (or sound) of language.” 
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pela mera aparência (ou som) da linguagem. Assim, o que confundia Wittgenstein é a 

uniformidade da aparência das palavras, quando estas lhe eram ditas, ou quando com 

elas se defrontava na escrita e na imprensa. Pois seu emprego não lhe era tão claro. 

Especialmente quando filosofava. Sintomaticamente, no § 17 das Investigações 

filosóficas, Wittgenstein afirma como se se tratasse de uma descoberta que a função da 

palavra “lajota” e a da palavra “cubo” – dois substantivos – são mais semelhantes entre 

si do que a de “lajota” e a de “d” – uma palavra que designa uma cor. Além disso, 

Wittgenstein ressalta que a maneira como reunimos as palavras em espécies dependerá 

da finalidade da repartição e da nossa inclinação: “Pense nos diferentes pontos de vista 

segundo os quais pode-se repartir ferramentas em espécies de ferramentas. Ou figuras 

de xadrez em espécies de figuras”. E pense na afirmação bem óbvia de Wittgenstein de 

que “a gramática distingue substantivos, adjetivos, verbos, etc.”11 (WAISMANN, 1973, 

p. 90). Pense agora em Platão, que se valendo do trabalho dos gramáticos para agrupar 

as palavras segundo a semelhança das suas funções, distinguindo deste modo partes do 

discurso, reparte as palavras em verbos e nomes (substantivos e adjetivos) (e.g. Sofista, 

262a-e; Teeteto, 206d; Crátilo, 425a). Pense também em Aristóteles, que igualmente se 

valendo do trabalho dos gramáticos para agrupar as palavras segundo a semelhança das 

suas funções, distinguindo deste modo partes do discurso, reparte a elocução na Poética 

(20) em letra (o elemento que constitui a sílaba e a palavra), sílaba, conjunção, nome 

(substantivo e adjetivo), verbo, artigo (incluindo preposições e advérbios), caso e 

sentença. Pense ainda na história da terminologia gramatical utilizada por Wittgenstein 

em toda a sua obra, inclusive no Tractatus logico-philosophicus, em que cita 

substantivos, adjetivos, verbos, conjunções e numerais (3.323, 4.025, 4.036, 4.126 e 

5.4733), e nas Investigações filosóficas, em que cita substantivos (§ 1), numerais (§ 8 e 

                                                           
11 “(…) la gramática distingue substantivos, adjetivos, verbos, etc.” 
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§ 9), pronome reflexivo (§ 16), pronome demonstrativo (§ 44 e § 411), verbos (II, II; II, 

X), adjetivo (II, XI), conjunção e interjeição (II, II). Mas “não se trata de discorrer agora 

com minúcias sobre a origem da gramática entre os gregos, sua adoção pelos romanos e 

transmissão para a Idade Média e Moderna. Embora conheçamos muitos detalhes de 

todo o processo, ainda não conseguimos penetrar realmente em acontecimento tão 

fundamental para a fundação e caracterização de todo o espírito ocidental. Falta até uma 

colocação suficiente do problema para uma tal reflexão, que um dia já não poderá ser 

evitada, por mais que se apresente à margem dos interesses imediatos” (HEIDEGGER, 

1994, p. 85). 

O ponto de vista bem óbvio do segundo Wittgenstein de que há diferentes 

espécies de palavras e de que nem toda palavra denomina um objeto é definitivamente 

explicitado no § 27 das Investigações filosóficas: 

 

“Denominamos as coisas e podemos falar sobre elas, referirmo-nos a elas no 

discurso.” Como se já fosse dado, com o ato de denominar, uma coisa que 

significasse: “falar das coisas”. Ao passo que fazemos as coisas mais diferentes com 

nossas frases. Pensemos apenas nas exclamações. Com todas as suas funções 

distintas: 

Água! 

Fora! 

Ai! 

Socorro! 

Bonito! 

Não!  
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Você ainda está inclinado a chamar essas palavras de “denominações de objetos”?  

 

 Mas pensemos em quem se confundia com a uniformidade da aparência das 

palavras e estava inclinado a chamá-las de “denominações de objetos”. Pensemos 

também na história dos conceitos gramaticais de afirmação (WITTGENSTEIN, 1999, § 

21), de exclamação e de imperativo (ibid., II, XI) e em quantos séculos antes de 

Wittgenstein citá-los os gramáticos, filólogos e linguistas já estudavam as frases 

afirmativas, exclamativas e imperativas, analisando-as sintaticamente, distinguindo 

deste modo partes do discurso.  

Ciente da história de conceitos gramaticais como afirmação, exclamação e 

imperativo e atento ao fato bem óbvio de que “fazemos as coisas mais diferentes com 

nossas frases” (ibid., § 27), Karl Bühler, que “foi e é o mais celebrado pensador 

pragmático na Alemanha”12 (NERLICH & CLARKE, 1996, p. 224), não apenas 

explicitou algumas das coisas mais diferentes que fazemos com nossas frases, incluindo 

declarações, ordens, apelos e perguntas (BÜHLER, 1950, p. 86), como propôs em 1918 

o modelo tripartido da linguagem, diferenciando as funções emotiva/expressiva, 

conativa/apelativa e referencial/denotativa (ibid., p. 41). Já Malinowski, igualmente 

atento ao fato bem óbvio de que “fazemos as coisas mais diferentes com as nossas 

frases”, detalhou em “O problema do significado em linguagens primitivas” (p. 310) as 

diferentes funções que as nossas frases podem exercer nas mais diversas sociedades: 

 

Uma simples frase de cortesia, tão usada entre as tribos selvagens como nos salões 

europeus, cumpre uma função para a qual o significado de suas palavras é quase 

                                                           
12 “(Bühler) was and is the most celebrated pragmatic thinker in Germany”. 
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completamente irrelevante. As perguntas sobre a saúde, os comentários sobre o 

tempo, as afirmações de algum estado de coisas superlativamente óbvio – tudo são 

frases trocadas não com a finalidade de informar, nem para coordenar as pessoas em 

ação e certamente que não para expressar qualquer pensamento. Seria até incorreto, 

creio eu, dizer que tais palavras servem o propósito de estabelecer um sentimento 

comum, porquanto este está usualmente ausente de tais frases corriqueiras de 

intercurso; e quando pretende existir, como nas expressões de condolência, é 

reconhecidamente espúrio de uma parte. Portanto, qual é a razão de ser de frases 

como estas: “Ah, você está aqui”, “Como vai?”, “Donde foi que apareceu?”, “Hoje 

está um belo dia”, as quais servem todas, numa sociedade ou outra, como fórmulas 

de saudação ou de aproximação?    

 

Mas “os adeptos de WII (o segundo Wittgenstein) gostam de ressaltar, como se 

isso constituísse uma descoberta, que as sentenças podem ser interrogativas, imperativas 

e tanto optativas como indicativas” (RUSSELL, 1960, p. 194)... Monk (1995, p. 299), 

por sua vez, aparentemente desconsiderando a crítica de Russell aos adeptos de WII, 

afirma que tanto Russell como Wittgenstein “haviam se atido a uma noção rígida 

demais de proposição e o propósito do método dos jogos de linguagem era, por assim 

dizer, atenuar tais noções”. Ainda de acordo com Monk, os dois “haviam sido induzidos 

ao erro por se concentrar em um tipo de linguagem, a sentença assertiva, enquanto 

procuravam analisar a totalidade da linguagem – como se esta consistisse apenas em um 

tipo de frase ou os outros usos da linguagem pudessem ser analisados como variações 

desse tema básico”. “O mal originário da lógica russelliana, bem como da minha no 

Tractatus, é ilustrar o que é uma proposição usando como exemplos uns poucos 

lugares-comuns e depois pressupor que isso foi compreendido de maneira universal”, 

afirmou Wittgenstein (2008a, I, § 38). E ainda: 
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Russell e eu esperávamos encontrar os elementos primeiros, ou “indivíduos”, e por 

conseguinte as proposições atômicas possíveis, por meio da análise lógica. (...) E 

nos perdemos quando deixamos de dar exemplos de proposições atômicas ou de 

indivíduos. Nós dois, cada qual à sua maneira, descartamos a necessidade de 

exemplos. Não deveríamos ter dito: “Não podemos fornecê-los porque a análise 

ainda não avançou o suficiente, mas chegaremos lá com o tempo” (MONK, 1995, p. 

299). 

 

Mas Russell de fato descartou a necessidade de exemplos? Russell de fato 

ilustrou o que é uma proposição usando como exemplos uns poucos lugares-comuns e 

depois pressupôs que isso foi compreendido de maneira universal? “Uma causa 

principal das doenças filosóficas – dieta unilateral: alimentamos nosso pensamento 

apenas com uma espécie de exemplos”, diagnosticou Wittgenstein no § 593 das 

Investigações filosóficas. Mas Russell de fato alimentou seu pensamento apenas com 

uma espécie de exemplos de proposição? Quanto a isso, “há uma confusão que precisa 

ser resolvida: a que se refere à linguagem lógica perfeita” (RUSSELL, 1960, p. 200). 

“Se estamos empenhados num trabalho de análise lógica, precisamos de uma linguagem 

bastante diferente da que usamos na vida diária, mas precisamos dela apenas para tal 

propósito.” Logo na introdução de Principia mathematica, obra escrita por Russell e 

Alfred North Whitehead na qual tinham por objetivo reduzir a matemática à lógica, esse 

ponto é explicitado:   

 

A estrutura gramatical da linguagem é adaptada a uma grande variedade de usos. 

Assim, ela não tem nenhuma simplicidade única ao representar os poucos simples, 
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mas altamente abstratos, processos e ideias decorrentes dos encadeamentos de 

raciocínios dedutivos empregados aqui. Na verdade, a própria simplicidade abstrata 

das ideias deste trabalho invalida a linguagem. A linguagem pode representar mais 

facilmente ideias complexas. A proposição “uma baleia é grande” representa a 

linguagem em sua melhor medida possível, dando expressão concisa a um fato 

complicado; enquanto a análise verdadeira de “um é um número” nos conduz na 

linguagem a uma prolixidade intolerável. Assim, obtém-se concisão pelo uso de um 

simbolismo especialmente destinado a representar as ideias e os processos de 

dedução que ocorrem nesta obra (I, p. 2).13       

 

Décadas depois da publicação dos três volumes de Principia mathematica, entre 

1910 e 1913, Russell reforçaria: “Achava eu que a construção de uma tal linguagem 

seria um grande auxílio para o raciocínio claro, embora jamais me parecesse que uma 

linguagem lógica fosse adequada aos propósitos da vida cotidiana” (RUSSELL, 1960, 

p. 144). Assim, é bem óbvio que, em seu empenho num trabalho de análise lógica, 

Russell, tal qual Aristóteles em sua lógica, se concentrou em um tipo de linguagem, a 

sentença assertiva, mas jamais pressupôs que a totalidade da linguagem consistisse 

apenas em um tipo de frase ou que os outros usos da linguagem pudessem ser 

analisados como variações desse tema básico. Tanto que ironizou os adeptos de WII, 

que de fato gostam de ressaltar, como se isso constituísse uma descoberta, que as 

sentenças podem ser interrogativas, imperativas e tanto optativas como indicativas.  

                                                           
13 The grammatical structure of language is adapted to a wide variety of usages. Thus it possesses no 

unique simplicity in representing the few simple, though highly abstract, processes and ideas arising in 

the deductive trains of reasoning employed here. In fact the very abstract simplicity of the ideas of this 

work defeats language. Language can represent complex ideas more easily. The proposition “a whale is 

big” represents language at its best, giving terse expression to a complicated fact; while the true analysis 

of “one is a number” leads, in language, to an intolerable prolixity. Accordingly terseness is gained by 

using a symbolism especially designed to represent the ideas and processes of deduction which occur in 

this work.  
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Em seu empenho num trabalho de análise lógica, Frege também se concentrou 

em um tipo de linguagem, a sentença assertiva, sem jamais ter pressuposto que a 

totalidade da linguagem consistisse apenas em um tipo de frase ou que os outros usos da 

linguagem pudessem ser analisados como variações desse tema básico. No prefácio de 

sua Conceitografia, obra de 1879 em que primeiro publicou os resultados de sua busca 

por uma linguagem lógica perfeita, Frege não apenas afirma que sua linguagem é 

bastante diferente da que usamos na vida diária como ressalta que ela não teria qualquer 

utilidade prática:  

 

Creio que a melhor maneira de elucidar a relação que se dá entre minha 

conceitografia e a linguagem corrente seria compará-la com a relação que ocorre 

entre o microscópio e o olho. Este último, pela extensão de sua aplicabilidade e pela 

versatilidade de sua adaptação às mais diversas circunstâncias, é em muito superior 

ao microscópio. Contudo, como um instrumento óptico, o olho possui, por certo, 

muitos inconvenientes, que passam comumente despercebidos por força de seu 

estreito relacionamento com a nossa vida mental. De fato, se um objetivo científico 

exigir grande acuidade de resolução, o olho se mostra insuficiente. Por outro lado, o 

microscópio se afigura perfeitamente adequado para tais fins, embora seja por isso 

mesmo inadequado para outros. 

De modo similar, minha conceitografia foi concebida como um instrumento para 

servir a determinados fins científicos, e não deve ser descartada pelo fato de não 

servir para outras finalidades (FREGE, 2009b, p. 46). 

 

Portanto, ciente de que “não se pode confiar na linguagem no que tange a 

problemas lógicos” e de que “não é a menor das tarefas do lógico indicar que ciladas a 

linguagem prepara ao pensador” (FREGE, 2002, p. 53), Frege, assim como Aristóteles, 
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Russell e os lógicos de modo geral, ateve-se a uma noção rígida de linguagem não por 

ter sido induzido a um erro, mas por ter feito um recorte da linguagem para um fim 

específico. Mas, ignorando esse fato bem óbvio, os adeptos de WII gostam de ressaltar, 

como se isso constituísse uma descoberta, que nem toda sentença é assertiva... 

  

1.3 As palavras são signos arbitrários e a significação de uma palavra é seu uso: 

um ponto de vista bem óbvio 

     

 Após explicitar que o modo “antropológico” de examinar as questões filosóficas, 

os jogos de linguagem e a crítica à teoria pictórica do significado são bem óbvios, devo 

agora mostrar que o ponto de vista adotado pelo segundo Wittgenstein de que “a 

significação de uma palavra é seu uso na linguagem” (1953] 1999, § 43) e de que “as 

palavras são apenas signos arbitrários” (ibid., § 508) é também bem óbvio – menos para 

o autor do Tractatus logico-philosophicus. Mais especificamente, menos para o autor da 

teoria pictórica do significado, já que no próprio Tractatus Wittgenstein já havia 

adotado o ponto de vista bem óbvio da arbitrariedade e convencionalidade dos signos 

(3.322, 3.328 e 3.342). Mesmo antes de escrever o Tractatus, Wittgenstein já havia 

adotado o ponto de vista bem óbvio da arbitrariedade e convencionalidade dos signos 

nas Notas sobre lógica (cf. WITTGENSTEIN, 2004, p. 142) e também nos Cadernos: 

1914-1916 (ibid., p. 30). Em todo caso, “estimulado” por Sraffa, Wittgenstein adota de 

vez em sua segunda filosofia o ponto de vista bem óbvio da arbitrariedade e 

convencionalidade do significado das palavras. O mesmo ponto de vista adotado por 

Hermógenes no Crátilo (384d), cujos argumentos nada provaram e nada clarificaram a 

Wittgenstein: 
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(...) ninguém se mostra capaz de convencer-me de que a correção dos nomes é 

determinada por outra coisa senão a convenção e o consenso. Parece-me que não 

importa qual o nome que dês a uma coisa, esse é seu nome correto. E se renunciares 

a esse nome e o substituíres por um outro, o segundo nome nem por isso será menos 

correto do que o primeiro, tal como quando mudamos os nomes de nossos serviçais. 

De fato, penso que nenhum nome pertence por natureza a qualquer coisa particular, 

mas somente devido à convenção e ao costume dos que o empregam e que 

estabeleceram seu uso. 

 

O ponto de vista bem óbvio da arbitrariedade e convencionalidade do significado 

das palavras já havia sido adotado também por Aristóteles, que, atento ao “uso 

estabelecido da linguagem” e à “nomenclatura estabelecida” (Tópicos, II, I), ensina que 

“o nome é um som que possui significado estabelecido somente pela convenção” (Da 

interpretação, II). Mas Wittgenstein se orgulhava de nunca ter lido uma palavra de 

Aristóteles, sem saber que “é inútil nos entregarmos ao pensamento filosófico se 

cortarmos os vínculos que nos ligam aos grandes pensadores do passado” (RUSSELL, 

2013, p. 10). Além do mais, “quem pensa que a filosofia ‘realmente’ começou em 1921, 

ou em data não muito anterior, não percebe que os problemas filosóficos atuais não 

surgiram de repente nem do nada” (RUSSELL, 2013, p. 10). Nem percebe que “a 

importância de se examinar a história da filosofia reside em se reconhecer que as 

perguntas, na maioria, já foram formuladas antes e já receberam, no passado, algumas 

respostas inteligentes” (ibid., p. 206). Muito menos percebe que, “ainda nos dias atuais, 

todo pensador refletido, todo articulista sério remoça na eterna juventude do povo 

grego” (KIERKEGAARD, 2012, p. 63).  
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Na verdade, o ponto de vista bem óbvio da arbitrariedade e convencionalidade 

do significado das palavras já havia sido adotado por inúmeros pensadores antes de 

Wittgenstein, de diferentes períodos históricos e de diferentes matizes intelectuais, mas 

Wittgenstein não sabia disso, pois tinha cortado os vínculos que o ligavam aos grandes 

pensadores do passado: “Que tem a História a ver comigo? O meu mundo é o primeiro e 

o único!” (WITTGENSTEIN, 2004, p. 121), anotou durante a Primeira Guerra, 

ignorando que “o homem é caracterizado por sua história” e que “não se pode ter um 

conhecimento claro daquilo que se possui sem saber reconhecer o que outros adquiriram 

antes de nós” (GOETHE, 1996, p. 39). Guilherme de Occam, por exemplo, que 

Wittgenstein cita no Tractatus, observa na Summa totius logicae (I, 1) que “o termo 

falado ou escrito nada significa senão por uma convenção voluntária” e que “primária e 

naturalmente o conceito é que significa alguma coisa, mas secundariamente a palavra 

falada é que significa a mesma coisa. Tanto isso é verdade que, uma vez convencionado 

um sentido para uma palavra, havendo mudança no significado do conceito, não é 

preciso uma nova convenção a fim de que a palavra signifique outra coisa”. Já 

Nietzsche chama a atenção para as “convenções da linguagem” no ensaio “Sobre a 

verdade e a mentira em um sentido extramoral” (p. 30) e Schopenhauer afirma no 

Mundo como vontade e representação (§ 9) que “a linguagem, como objeto da 

experiência externa, é apenas, para falar com precisão, um telégrafo muito aperfeiçoado, 

que transmite com uma rapidez e uma delicadeza infinitas sinais convencionais”. Frege, 

por sua vez, no parágrafo inicial de “Sobre o sentido e a referência”, não apenas ressalta 

a arbitrariedade da associação de símbolos com a coisa designada como enfatiza: 

“Ninguém pode ser impedido de empregar qualquer objeto ou evento arbitrariamente 

produzido como um sinal para qualquer coisa”. E ninguém pode ser impedido de tomar 

a palavra “objeto” “na acepção a mais ampla” (ibid., p. 132), contrariando “a tendência 
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(...) de não reconhecer como objeto a não ser o que possa ser percebido pelos sentidos” 

(FREGE, 2009a, p. 83), e assim denominar com ela, além de objetos concretos como 

“mesa”, “cadeira” e “pão”, os números e os valores de verdade, por exemplo (e.g. 

FREGE, 1964, 1974, 2009c). Essa constatação por si só parece-me suficiente para 

corrigir o equívoco comum de estender a Frege a simples visão da linguagem do autor 

do Tractatus logico-philosophicus. Um equívoco do qual Russell não foi poupado (e.g. 

BAKER & HACKER, 2005; HACKER, 1996; HARRIS, 1990).  

Uma das razões desse erro grosseiro certamente é o fato de tanto Frege como 

Russell terem investigado a referencialidade. No entanto, afirmar com base nisso que 

ambos compartilhavam da teoria pictórica do significado é tão plausível quanto afirmar 

que o filósofo da linguagem ordinária John Searle também compartilhava dela por ter 

investigado a referencialidade em seu mais conhecido livro, Os atos de fala, no qual não 

apenas cita as Investigações filosóficas (p. 18, p. 62, p. 75 e p. 187) como examina na 

seção 6.4 o “slogan ‘a significação é o uso’” (p. 193). Logo na abertura do primeiro 

capítulo, Searle pergunta: “Como se relacionam as palavras com o mundo?” (p. 9). E no 

parágrafo seguinte completa: “Como fazem as palavras as vezes das coisas?”. Mais à 

frente, na seção 2.3 e no capítulo 4, intitulados “A referência como ato de fala”, Searle 

analisa como “expressões referenciais” como “tu”, “a batalha de Waterloo”, “o meu 

exemplar do jornal de ontem”, “César”, “a constelação de Órion” designam “objetos 

particulares” (p. 39) – ou seja, Searle também toma a palavra “objeto” na acepção a 

mais ampla. Assim, Searle estava ocupado das mesmas questões sobre a 

referencialidade a que se dedicaram Frege, Russell, Wittgenstein e tantos outros 

filósofos da linguagem, mas nem por isso seria correto concluir que ele pensava que 

todas as palavras fazem as vezes das coisas ou que acreditava que “as palavras da 

linguagem denominam objetos e frases são ligações de tais denominações”... 
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Curiosamente, entre os documentos de Saussure publicados nos Escritos de 

linguística geral, encontram-se críticas à “maneira tradicional de considerar a 

linguagem quando se quer tratá-la filosoficamente” (p. 198). Uma maneira que, 

conforme Saussure (ibid., p. 197), “faz pensar em nosso primeiro pai Adão, chamando 

para perto de si os diversos animais e dando a cada qual seu nome”. Ainda de acordo 

com Saussure – que, deve-se observar, restringe sua crítica aos filósofos –, entre as 

coisas “invariavelmente ausentes do dado que um filósofo acredita ser o da linguagem”, 

está, “em primeiro lugar, a verdade (...) de que o âmago da linguagem não é constituído 

de nomes”, sendo “um acidente quando o signo linguístico corresponde a um objeto 

definido pelo sentido” (SAUSSURE, 2004, p. 197). Saussure, no entanto, não cita em 

seu manuscrito um único filósofo que acreditasse, como o autor do Tractatus logico-

philosophicus, que o âmago da linguagem é constituído de nomes. Dessa forma, é de se 

supor que Saussure tenha cometido o equívoco tão comum desde a publicação das 

Investigações filosóficas de atribuir aos filósofos da linguagem anteriores ao século 20 

algo como uma teoria pictórica do significado. Um equívoco do qual, ironicamente, o 

próprio Saussure não foi poupado.  

No segundo capítulo da primeira parte do Curso de linguística geral, por 

exemplo, Saussure afirma que “o ato pelo qual, em dado momento, os nomes teriam 

sido distribuídos às coisas, pelo qual um contrato teria sido estabelecido entre os 

conceitos e as imagens acústicas – esse ato podemos imaginá-lo, mas ele jamais foi 

comprovado” (p. 112). Trechos semelhantes do Curso induziram Harris (1990), seguido 

por Teixeira (2003), a afirmar haver uma tensão no pensamento saussuriano por rejeitar 

o nominalismo, mas não todo tipo de nominalismo. Tal interpretação é aparentemente 

compartilhada por Michel Arrivé, que chega a declarar que “é evidente que Saussure 

deslizou (no Curso) do significado para o referente, recaindo com isso, talvez sem se 
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aperceber, na concepção, anteriormente descartada, da língua como nomenclatura” 

(2010, p. 64). Trata-se, porém, de um equívoco. Saussure não recai na concepção da 

língua como nomenclatura nem no Curso, nem nos manuscritos, apesar de jamais ter 

rejeitado o nominalismo, já que estava ciente de que o ato de distribuir nomes às coisas 

é parte da linguagem. Saussure rejeitou, na verdade, a ideia de que o âmago da 

linguagem é constituído de nomes. No próprio Curso de linguística geral, essa rejeição 

é expressa de modo claro por Saussure, que condena o fato de que, “para certas pessoas, 

a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura, vale dizer, uma lista 

de termos que correspondem a outras tantas coisas” (p. 105). Novamente, porém, 

Saussure não cita sequer uma dessas pessoas que alegadamente defendiam tal 

concepção, “criticável em numerosos aspectos” (p. 105), porque “ela faz supor que o 

vínculo que une um nome a uma coisa constitui uma operação muito simples, o que está 

bem longe da verdade” (ibid., p. 106). Contra essa simples concepção da linguagem, 

que foi detalhadamente desconstruída nos manuscritos (cf. SAUSSURE, 2004, p. 67-

74), Saussure argumenta que “o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas 

um conceito e uma imagem acústica” (2014, p. 105).  

Mais importante, porém, do que toda essa discussão sobre o nomenclaturismo é 

salientar que o ponto de vista da arbitrariedade e convencionalidade do significado das 

palavras pareceria bem óbvio a Saussure, que em seus manuscritos afirma não 

estabelecer “nenhuma diferença séria entre os termos valor, sentido, significação, 

função ou emprego de uma forma” (2004, p. 30), considerando-os sinônimos. No Curso 

de linguística geral, Saussure não apenas elegeu a arbitrariedade o primeiro princípio 

dos signos linguísticos (p. 108-110) como ponderou, um tanto exageradamente, que tal 

princípio “não é contestado por ninguém” (p. 108). Ora, mais preciso seria dizer que tal 

princípio havia sido apresentado por vários pensadores ao longo dos séculos e que 



 

60 
 

continuava a ser invocado por autores contemporâneos. Entre eles, Whitney, que, como 

ressaltado no Curso, defendia que “a língua é uma convenção e a natureza do signo 

convencional é indiferente” (p. 42). Logo no segundo capítulo de A vida da linguagem, 

Whitney explicita o princípio da arbitrariedade dos signos linguísticos: 

    

(...) pode-se dizer (...) que toda palavra transmitida é um signo arbitrário e 

convencional: arbitrário, porque qualquer outra palavra, entre as milhares que 

utilizamos e as dezenas de milhares que poderíamos utilizar, poderia ter sido 

aplicada à ideia; convencional, porque a razão para empregar esta e não aquela é que 

a sociedade à qual a criança pertence já a emprega (p. 32).    

 

Realmente, “todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa em 

princípio num hábito coletivo ou, o que vem a dar na mesma, na convenção” 

(SAUSSURE, 2014, p. 108), já que “a língua (...) não está limitada por nada na escolha 

de seus meios, pois não se concebe o que nos impediria de associar uma ideia qualquer 

com uma sequência qualquer de sons” (ibid., p. 116). Um fato bem óbvio ignorado pelo 

autor do Tractatus logico-philosophicus, “livro que poderia ser resumido não em sete, 

mas em uma única proposição (...): Não existe isso de cultura”14 (GELLNER, 1998, p. 

68). Na verdade, “(...) o Tractatus parece ser um trabalho autista no qual simplesmente 

não existem os outros... (...) Há uma certa ironia em tudo isso: muito mais tarde, 

Wittgenstein adquiriria fama como o homem que mostrou, ou assim ele e seus 

convertidos alegaram, que não pode haver nenhuma ‘língua privada’ (‘private 

                                                           
14 “(…) the book might well be summed up not in seven, but in one single proposition (…): There is no 

such thing as culture.”  
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language’), que a comunidade era imposta a nós pelo próprio fato da fala”15 (ibid., p. 

63). Mas é bem óbvio que não pode haver nenhuma “língua privada”, já que “uma 

língua não é propriedade do indivíduo, mas da coletividade” (WHITNEY, 2010, p. 

146). “Se a língua não estivesse organizada dentro da natureza humana sobre bases da 

coletividade, não seria o instrumento indicado para o convívio geral. Pelo contrário, o 

fato de servir como tal tem como consequência necessária que ela repele tudo o que de 

puramente individual tenta impor-se-lhe, que não aceita nem conserva nada que não seja 

sancionado pela concordância dum certo número de indivíduos que se encontrem em 

contato uns com os outros” (PAUL, 1983, § 9). Por isso, “eu não sou livre para mudar o 

sentido das palavras, nem para construir uma frase segundo uma gramática que me seria 

própria” (BRÉAL, 1992, p. 168). Ou seja, “a língua circula entre os homens, (...) ela é 

social. Se faço abstração dessa condição, se eu me divirto, por exemplo, escrevendo 

uma língua em meu escritório, nada do que vou dizer sobre a ‘língua’ será verdadeiro, 

ou não será necessariamente verdadeiro” (SAUSSURE, 2004, p. 86). Em suma: “Uma 

língua que ninguém compreende exceto um único indivíduo não teria direito ao nome 

de língua” (WHITNEY, 2010, p. 146). 

 

1.4 Contra a concepção de que “a frase é a imagem”: um ponto de vista bem óbvio 

 

 Dado o seu “orgulho de Lúcifer”, como o descreveu Russell (1967, II, p. 134), 

não admira que Wittgenstein tenha anotado: “Possuo uma alma mais nua do que a maior 

parte das pessoas & nisso consiste, por assim dizer, minha genialidade” 

                                                           
15 “(…) the Tractatus appears to be an autistic work in which there simply are no others… (…) There is a 

certain irony in all this: much later, Wittgenstein was to acquire fame as the man who had shown, or so he 

and his converts claimed, that there could be no ‘private language’, that community was imposed on us by 

the very fact of speech.”  
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(WITTGENSTEIN, 2010a, p. 101). Mas em que, realmente, consiste a genialidade de 

Wittgenstein? Ora, tendo ignorado no Tractatus logico-philosophicus conhecimentos 

filosóficos e linguísticos básicos acumulados no Ocidente desde a Grécia Antiga, 

Wittgenstein cometeu graves erros que mais tarde, “estimulado” principalmente por 

Sraffa, corrigiria retomando esses conhecimentos filosóficos e linguísticos básicos e 

ressaltando, como se isso constituísse uma descoberta, que “o falar da linguagem é uma 

parte de uma atividade ou de uma forma de vida”; que “a significação de uma palavra é 

seu uso na linguagem”; que “as palavras são apenas signos arbitrários”... Assim, as 

“ideias mais fecundas” do segundo Wittgenstein, desenvolvidas sob o “estímulo” de 

Sraffa, são bem óbvias e corrigem os graves erros do autor do Tractatus logico-

philosophicus. Graves erros que Wittgenstein não apenas cometeu como estendeu às 

demais pessoas, conforme atestam as anotações que o filósofo americano O. K. 

Bouwsma fez de uma conversa filosófica que teve com Wittgenstein em 1949: 

 

O que W. queria dizer era que aprender uma linguagem é aprender uma técnica. 

Quando compreendemos a palavra “chuva”, aprendemos a compor e a utilizar toda 

espécie de frases que comportam essa palavra. (...) Toda a importância desta 

insistência na técnica está em ajudar-nos a desfazermo-nos da impressão comum de 

que a linguagem é como um espelho, e de que, sempre que uma frase tem sentido, 

há qualquer coisa, uma proposição, que lhe corresponde. Usar a linguagem é exercer 

uma técnica (BOUWSMA, 2005, p. 68). 

 

Mas quem tinha a impressão de que a linguagem é como um espelho, e de que, 

sempre que uma frase tem sentido, há qualquer coisa, uma proposição, que lhe 

corresponde? “No meu livro, eu disse: A frase é a imagem”, admitiu Wittgenstein ao 
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colega americano (ibid., p. 64), referindo-se ao Tractatus. Nas notas ditadas a Moore na 

Noruega, em abril de 1914, Wittgenstein já afirmava que a linguagem é como um 

espelho: “(...) uma linguagem que pode exprimir tudo espelha certas propriedades do 

mundo pelas propriedades que ela deve ter; e as proposições ditas lógicas mostram de 

um modo sistemático aquelas propriedades” (WITTGENSTEIN, 2004, p. 160). Em 

outubro do mesmo ano, Wittgenstein também anotou em seus cadernos, insistindo nesse 

grave erro: “A proposição só afirma algo na medida em que é uma imagem!” (ibid., p. 

18). No Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein se pergunta: “Como pode a 

lógica, que abrange tudo e espelha o mundo, valer-se de sinuosidades e manipulações 

tão especiais? Só porque tudo isso se entrelaça numa rede infinitamente fina, no grande 

espelho” (5.511). “A lógica não é uma teoria, mas uma imagem especular do mundo” 

(6.13), conclui. Persistindo nesse grave erro, Wittgenstein disse a seus alunos no início 

dos anos 1930: “Uma proposição é como, ou algo como, uma imagem”16 

(WITTGENSTEIN, 2001, p. 27). No mesmo período, Wittgenstein trocaria a lógica 

pela “gramática”, mas insistiria em dizer que “a gramática é um espelho da realidade”17 

(WITTGENSTEIN, 1980, p. 9). Escritas na mesma época, as Observações filosóficas 

são perpassadas pela teoria pictórica do significado e por comparações entre linguagem 

e imagem: “Se você pensa em proposições como instruções para construir modelos, sua 

natureza pictórica torna-se ainda mais clara” (p. 43); “A ideia de que você ‘imagina’ o 

significado de uma palavra quando a ouve ou lê é uma concepção ingênua do 

significado de uma palavra. (...) Contudo, a teoria ingênua de formar-uma-imagem não 

pode estar inteiramente errada” (ibid., p. 44); “A concordância de uma proposição com 

a realidade somente lembra a concordância de uma imagem com o que essa imagem 

retrata, o mesmo ocorrendo no caso da concordância de uma imagem da recordação 

                                                           
16 “A proposition is like, or something like, a picture.” 
17 “Grammar is a mirror of reality.” 
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com o objeto presente” (ibid., p. 47). Mesmo nas Investigações filosóficas há 

comparações entre linguagem e imagem (e.g. § 522 e II, XI). 

Mais à frente, Bouwsma prossegue o relato de suas conversas com Wittgenstein 

e afirma:  

 

O sentido de certas palavras pode ser mostrado por meio de um dedo apontado, mas 

o sentido de uma frase não pode ser mostrado. É possível, uma vez mais, que seja 

isso o que nos induz em erro. Tal como certas palavras têm uma definição ostensiva, 

supomos que as frases a têm também. Desse modo, acabamos por supor que há 

proposições que as frases como que apontam (BOUWSMA, 2005, p. 69). 

 

 Mas quem supõe que as frases têm uma definição ostensiva? Quem supõe que há 

proposições que as frases como que apontam? E quem precisaria ser “estimulado” até 

abandonar por completo essa ideia?  

 

 

1.5 Tudo isso é bem óbvio; tudo isso é trivial; tudo isso é evidente... 

 

Tendo em vista que as “ideias mais fecundas” do segundo Wittgenstein são bem 

óbvias e corrigem os graves erros do autor do Tractatus logico-philosophicus, não 

espanta que Russell as tenha rejeitado com veemência: “(A segunda filosofia de 

Wittgenstein) continua a ser, para mim, inteiramente ininteligível. Suas doutrinas 

positivas me parecem triviais e suas doutrinas negativas infundadas. Não encontrei, nas 
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Investigações filosóficas de Wittgenstein, nada que me parecesse interessante, e não 

compreendo por que razão toda uma escola encontra importante sabedoria em suas 

páginas” (1960, p. 193). Tampouco espanta que Wittgenstein tenha reclamado por seu 

orientador de doutorado, Ramsey, ter considerado trivial o resultado de suas 

investigações filosóficas: “(...) a verdadeira reflexão filosófica o perturbava ao ponto de 

a ter posto de lado e declarado trivial o seu resultado” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 

34). Muito menos espanta que Wittgenstein tenha reclamado da falta de entusiasmo de 

Ramsey:   

 

A incapacidade de R(amsey) para um entusiasmo real ou para uma admiração real o 

que dá no mesmo passou enfim a repugnar-me mais & mais. (...) primeiro nós nos 

esfalfávamos inutilmente para elucidar-lhe algo até que então, de repente, ele dava 

de ombros & dizia que isso era evidente (WITTGENSTEIN, 2010a, p. 28-29). 

 

Wittgenstein, que, como ressalta Ilse Somavilla, “encarava seus escritos como 

essenciais para os seres humanos” (WITTGENSTEIN, 2012, p. 94), se esfalfou 

inutilmente para elucidar-nos que há diferentes espécies de palavras; que nem todas as 

palavras denominam objetos; que nem todas as sentenças são declarativas; que o falar 

da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida; que a linguagem 

não é como um espelho... Mas, sem um entusiasmo real ou uma admiração real, damos 

de ombros e dizemos que tudo isso é bem óbvio; tudo isso é trivial; tudo isso é 

evidente... 
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2 Uma analogia arrasta o autor do Tractatus logico-philosophicus 

irresistivelmente: a analogia entre a proposição e um modelo de 

acidente de carro 

 

“Poderemos afirmar que somos conduzidos à perplexidade por uma analogia que nos arrasta 

irresistivelmente” (WITTGENSTEIN, 1992c, I, § 56).  
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2.1 O contrassensual “método correto da filosofia”  

 

A história de como Wittgenstein desenvolveu, durante a Primeira Guerra 

Mundial, a ideia de que as proposições são uma figuração da realidade que descrevem 

foi anos mais tarde relatada por ele a G. H. von Wright (1990, p. 18-19). Conforme seu 

amigo, enquanto prestava serviço no exército austro-húngaro, Wittgenstein leu numa 

revista uma reportagem sobre um processo em Paris sobre um acidente de carro. No 

tribunal, foi apresentado um modelo do acidente, o que levou Wittgenstein à ideia de 

que o modelo podia figurar o acidente, dada a correspondência entre as partes – ou seja, 

casas, carros e pessoas em miniatura e as coisas reais: casas, carros e pessoas. Tendo 

feito uma analogia entre o modelo do acidente e a linguagem, Wittgenstein concluiu que 

uma proposição também é um modelo, uma figuração da realidade que descreve: “Na 

proposição constitui-se experimentalmente um mundo. [Como quando na sala de 

audiências em Paris se representa com bonecos um acidente automobilístico, etc.]”, 

anotou Wittgenstein em seu caderno em 29 de setembro de 1914 (WITTGENSTEIN, 

2004, p. 16). “Nessa analogia”, comenta Monk (1995, p. 117), “poder-se-ia dizer que 

uma proposição serve de modelo, ou figuração [ou imagem], de um estado de coisas, 

em virtude de uma correspondência similar entre as suas partes e o mundo.” No entanto, 

é bem óbvio que infinitas proposições não servem de modelo, ou figuração [ou 

imagem], de um estado de coisas, em virtude de uma correspondência similar entre as 

suas partes e o mundo. A começar pelas proposições do próprio Tractatus. Porém, 

tendo sido arrastado irresistivelmente pela analogia entre a proposição e um modelo de 

acidente de carro, o autor do Tractatus logico-philosophicus não apenas deixou de lado 
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esse entrave bem óbvio à teoria pictórica do significado como apresentou com base 

nessa analogia o “método correto da filosofia”: 

 

O método correto da filosofia seria propriamente este: nada dizer, senão o que se 

pode dizer; portanto, proposições da ciência natural – portanto, algo que nada tem a 

ver com a filosofia; e então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de 

metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas 

proposições. Esse método seria, para ele, insatisfatório – não teria a sensação de que 

lhe estivéssemos ensinando filosofia; mas esse seria o único rigorosamente correto 

(6.53). 

 

No entanto, é bem óbvio que “o próprio Tractatus, com suas proposições 

numeradas, fracassa redondamente em aderir a este método. Insistir que essas 

proposições não são na realidade proposições e sim ‘pseudoproposições’ ou 

‘elucidações’ é uma evasão evidentemente insatisfatória desta dificuldade central” 

(MONK, 1995, p. 271). Ciente de que o próprio Tractatus fracassa redondamente em 

aderir a este método, ou seja, ciente de que “o livro todo é um contrassenso” (ibid., p. 

195), como admitiu em carta a C. K. Ogden de 1922, Wittgenstein apresenta logo em 

seguida à proposição 6.53 uma evasão evidentemente insatisfatória desta dificuldade 

central:  

 

Minhas proposições elucidam dessa maneira: quem me entende acaba por 

reconhecê-las como contrassensos, 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, e então verá o mundo corretamente (6.54). 
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Levando às últimas consequências o “método correto da filosofia”, o autor do 

Tractatus logico-philosophicus sentencia: “Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-

se calar” (7). Mas também é bem óbvio que Wittgenstein consegue no próprio Tractatus 

“dizer uma porção de coisas sobre o que não pode ser dito”, como frisou Russell na 

introdução ao livro. Além disso, Wittgenstein nunca se calou sobre aquilo de que não se 

pode falar, como ironizou o então estudante de Cambridge Julian Bell neste poema 

sarcástico publicado em fevereiro de 1930:  

 

Pois (Wittgenstein) enuncia disparates, muitas afirmações faz,/ Sempre o seu voto 

de silêncio a quebrar;/ De ética, estética, fala dia e noite,/ E designa as coisas de 

boas ou más, ou certas e erradas./ (...) Quem, sobre qualquer assunto, já viu/ Ludwig 

refrear-se de estabelecer a lei?/ Em qualquer companhia ele grita e manda calar,/ 

Interrompe nossas frases e balbucia as suas;/ Discute sem cessar, severo, irado, 

vociferante,/ Certo de estar com a razão, e de estar certo orgulhoso,/ Tais defeitos 

são comuns, partilhados por todos em parte,/ Mas Wittgenstein pontifica sobre Arte 

(MONK, 1995, p. 237). 

   

Não obstante o fato de o autor do Tractatus logico-philosophicus nunca, por 

assim dizer, ter jogado fora a escada após ter subido por ela, em carta a Ludwig von 

Ficker de novembro de 1919, ele afirmou sobre o livro: 

 

(...) a obra consiste em duas partes: a que está aqui e tudo aquilo que eu não escrevi. 

E a parte importante é precisamente a segunda. Pois a ética é delimitada 

internamente, por assim dizer, em meu livro; e estou convencido de que, 
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estritamente falando, ela só pode ser delimitada dessa maneira. Em resumo, penso 

que: tudo aquilo sobre o que muitos hoje estão discorrendo a esmo eu defini em meu 

livro simplesmente calando-me a respeito (ibid., p. 170). 

 

Wittgenstein, no entanto, nunca se calou a respeito de questões éticas e morais, 

sendo bem conhecida sua propensão a ser o juiz dos que o cercavam, aconselhando-os a 

cada oportunidade que surgia a agir deste ou daquele modo; a tomar esta ou aquela 

postura de vida, sempre enunciando disparates, sempre o seu voto de silêncio a quebrar, 

sempre designando as coisas de boas ou más, ou certas e erradas. Contraditoriamente, 

porém, Wittgenstein insistiria em uma palestra de janeiro de 1930 – a única que daria 

em toda a vida – que a ética só pode ser delimitada internamente, por assim dizer: 

 

Minha inclinação, e creio que a de todos os homens que tentaram escrever ou falar 

sobre ética ou religião, era lançar-me contra os limites da linguagem. Esse lançar-se 

contra as grades da nossa jaula é algo perfeita e absolutamente sem esperança. A 

ética, na medida em que brota do desejo de dizer algo sobre o sentido da vida, o bem 

absoluto, o valor absoluto, não pode ser ciência. O que ela afirma nada acrescenta ao 

nosso conhecimento. Mas é um documento de uma tendência na mente humana pela 

qual eu pessoalmente não posso senão ter o mais profundo respeito e que jamais em 

minha vida poderia ridicularizar (ibid., p. 254). 

 

Ironicamente, poucos meses antes de proferir essa palestra, Wittgenstein anotou 

em seu caderno, lançando-se contra os “limites da linguagem”: “O que é bom é também 

divino. Por mais estranho que tal possa parecer, essa afirmação resume a minha ética. 

Só algo de sobrenatural pode expressar o sobrenatural” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 
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15). E, por mais estranho que tal possa parecer, “não resta dúvida que, embora 

considerasse a ética um campo sobre o qual nada se pode dizer, Wittgenstein refletia e 

tinha muito a dizer sobre problemas morais. Na verdade, poderíamos dizer que sua vida 

foi dominada por um embate moral: o esforço para ser anständig (decente) – o que para 

ele significava, acima de tudo, superar as tentações de ser desonesto provocadas pelo 

orgulho e pela vaidade” (MONK, 1995, p. 254). E registros dessa sua tendência de 

refletir e dizer sobre problemas ético-morais, pela qual eu pessoalmente não posso 

senão ter o mais profundo respeito e que jamais em minha vida poderia ridicularizar, 

não faltam. Em carta a Paul Engelmann datada de poucos meses antes da publicação do 

Tractatus, por exemplo, Wittgenstein confessou ao amigo, lançando-se mais uma vez 

contra os “limites da linguagem”: 

 

Na realidade, encontro-me num estado mental que é terrível para mim. Já o sofri 

diversas vezes antes: o estado de não ser capaz de superar determinado fato. É um 

estado lastimável, eu sei. Só consigo enxergar um remédio e este, é claro, consiste 

em pôr um fim ao fato. (...) Sei que cometer suicídio é sempre uma coisa imunda a 

fazer. Certamente não se pode desejar a própria destruição, e qualquer um que tenha 

visualizado o que envolve a prática do ato de suicídio sabe que ele é sempre uma 

precipitação das próprias defesas. Nada pior do que ser constrangido a tomar-se de 

surpresa. 

Mas naturalmente tudo acaba se resumindo no fato de que não tenho fé! (ibid., p. 

178). 
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Pouco tempo mais tarde, em 13 de janeiro de 1922 – portanto, menos de um ano 

depois da publicação do Tractatus –, Wittgenstein novamente se lançaria contra os 

“limites da linguagem”, tendo anotado em seu caderno:          

 

Senti de repente minha completa nulidade e percebi que Deus poderia exigir de mim 

o que quisesse sob a condição de que minha vida ficasse imediatamente desprovida 

de sentido se eu fosse desobediente. Pensei imediatamente se eu não poderia 

declarar que tudo aquilo seria uma ilusão e não uma ordem de Deus; mas ficou claro 

para mim que eu, então, teria de declarar que toda a religião em mim seria uma 

ilusão. Que eu teria de negar o sentido da vida. (...) Senti que estava completamente 

destroçado e nas mãos de Deus, que a qualquer momento poderia fazer comigo o 

que bem quisesse. Sentia que Deus poderia a qualquer momento me obrigar a 

confessar minhas baixezas. Que a qualquer momento Ele poderia me obrigar a 

assumir o mais terrível e que eu não estava preparado para assumir o mais terrível. 

Que eu não estava preparado para renunciar agora à amizade e a toda felicidade 

terrena. (...) Como disse, esta noite me dei conta da minha total nulidade. Deus 

dignou-se a mostrá-la para mim. Enquanto isso pensei continuamente em 

Kierkegaard e acreditei que meu estado era o de “temor e tremor” 

(WITTGENSTEIN, 2012, p. 36-38). 

 

Essa anotação refere-se a um sonho que Wittgenstein tinha tido naquela noite e, 

ao lado de outras tantas anotações anteriores e posteriores, evidencia como ele nunca se 

calou sobre aquilo de que não se pode falar – nem deixou de ler autores que se lançaram 

contra os “limites da linguagem”, como Santo Agostinho, Tolstoi, William James e 

Kierkegaard. “Kierkegaard foi de longe o mais profundo pensador do século passado. 
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Kierkeggard era um santo”18 (DRURY, 1984a, p. 87), afirmou Wittgenstein em certa 

ocasião.  

Curiosamente, mesmo no início dos anos 1930, quando já havia se dado conta de 

que a verdade dos pensamentos comunicados no Tractatus não era realmente intocável e 

definitiva, como havia afirmado no prefácio do livro, Wittgenstein manteria a convicção 

de que nada dizer sobre religião era o mais adequado, como confidenciou a Drury: “Se 

for para você e eu vivermos uma vida religiosa, não será por falarmos muito sobre 

religião, mas porque nossa maneira de viver seja diferente”19 (DRURY, 1984b, p. 114). 

Mas nem antes nem depois Wittgenstein deixou de falar e de escrever muito sobre 

religião – e sobre fé, sobre Deus, sobre ética... – em sua busca de uma maneira de viver 

diferente.  

 

2.2 O homem com os evangelhos no Círculo de Viena 

  

“Um dos livros menos explícitos jamais publicados – um enigma, ou roman à 

clef, a que o leitor pode aduzir qualquer uma de uma dúzia de diferentes interpretações” 

(JANIK & TOULMIN, 1991, p. 2), o Tractatus suscitou todo tipo de mal-entendido. 

Nenhum deles, porém, foi tão grosseiro como o dos integrantes do Círculo de Viena, 

que, a despeito de seu logicismo e cientificismo, veneravam Wittgenstein como a uma 

divindade, como o testemunhou A. J. Ayer (cf. GOLDESTEIN, 2008, p. 91). Rudolf 

Carnap, por exemplo, confessou, lembrando-se de sua reação ao ver Wittgenstein 

absorto com os poemas do místico indiano Rabindranath Tagore:  

                                                           
18 “Kierkegaard was by far the most profound thinker of the last century. Kierkegaard was a saint.” 
19 If you and I are to live religious lives, it mustn´t be that we talk a lot about religion, but that our manner 

of life is different.” 
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Quando lemos pela primeira vez o livro de Wittgenstein no Círculo, eu havia 

erroneamente acreditado que sua atitude em relação à metafísica era semelhante à 

nossa. Eu não prestara atenção suficiente às asserções sobre o místico presentes no 

livro, uma vez que seus sentimentos e ideias nessa área divergiam por demais dos 

meus. Somente o contato pessoal permitiu que eu compreendesse mais claramente 

sua posição nesse ponto (MONK, 1995, p. 226).  

 

 Somente o contato pessoal permitiu também que os positivistas lógicos 

compreendessem mais claramente as afinidades que Wittgenstein dizia ter com filósofos 

como Santo Agostinho, Kierkegaard e Heidegger – e estes, claro, “não são nomes que 

se esperaria ouvir mencionados nas conversas do Círculo de Viena, exceto como alvos 

de injúria” (ibid., p. 259). Wittgenstein considerava as Confissões de Santo Agostinho 

“o livro mais sério que já foi escrito”20 (DRURY, 1984a, p. 90). Ele o leu quando foi 

feito prisioneiro em Monte Cassino, na Itália, ao fim da Primeira Guerra Mundial, junto 

com Ludwig Hänsel. Antes da guerra, Wittgenstein já havia lido e admirado As 

variedades da experiência religiosa, de William James (cf. MONK, 1995, p. 112), e 

durante o conflito releria O mundo como vontade e representação, de Schopenhauer, 

que tanto o havia marcado na adolescência (cf. MONK, 1995, p. 32).  

De acordo com Monk (ibid., p. 134), se Wittgenstein não tivesse arriscado a vida 

na guerra, o Tractatus teria permanecido apenas um estudo sobre a lógica, como em sua 

primeira versão, de 1915: “As observações sobre ética, estética, a alma e o significado 

da vida têm sua origem precisamente no ‘impulso para a reflexão filosófica’ que 

Schopenhauer descreve, um impulso que tem como estímulo a consciência da morte, do 

                                                           
20 “(…) the most serious book ever written.” 
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sofrimento e da miséria humana”. Um impulso que levou Wittgenstein a vivenciar seu 

“despertar religioso” (ibid., p. 143) e a ler livros como O Anticristo, de Nietzsche (cf. 

MONK, 1995, p. 120), e O evangelho explicado, de Tolstoi (cf. MONK, 1995, p. 115). 

Segundo Monk, o livro de Tolstoi se tornou para Wittgenstein “uma espécie de talismã” 

na guerra. Wittgenstein “carregava-o onde quer que fosse e leu-o tantas vezes que 

decorou trechos inteiros. Passou a ser conhecido de seus companheiros como ‘o homem 

com os evangelhos’”. Desnecessário dizer que “o homem com os evangelhos” não 

seguia o “método correto da filosofia”...  

Anos depois da guerra, em 1930, Wittgenstein diria com todas as letras a Drury: 

“Não pense que eu desprezo a metafísica”21 (DRURY, 1984b, p. 105). Essa asserção 

certamente surpreenderia os positivistas lógicos do Círculo de Viena. No entanto, em 

dezembro do mesmo ano, Friedrich Waismann perguntou a Wittgenstein se a existência 

do mundo tem relação com o ético, ao que Wittgenstein teria respondido, novamente 

lançando-se contra os “limites da linguagem”: “Que existe aqui uma conexão, os 

homens sentiram e expressaram desta maneira: Deus-Pai criou o mundo, Deus-Filho (ou 

a palavra, o que sai de Deus) é o ético. Que se divida a divindade para logo voltar-se a 

uni-la significa que existe aqui uma conexão”22 (WAISMANN, 1973, p. 104). Dizendo 

algo de metafísico, o autor do Tractatus logico-philosophicus já havia concluído: 

“Como seja o mundo, é completamente indiferente para o Altíssimo. Deus não se revela 

no mundo” (6.432). Mas os positivistas lógicos do Círculo de Viena não prestaram 

atenção suficiente a essa asserção de Wittgenstein, que reveladoramente disse a seu 

companheiro de prisão na Itália Franz Parak que preferiria ser padre no pós-guerra, mas 

que como professor poderia ler o evangelho com as crianças (cf. MCGUINNESS, 1991, 

                                                           
21 “Don´t think I despise metaphysics.” 
22 “Que existe conexión lo han percibido los hombres y lo han expresado de esta manera: Dios Padre hizo 

el mundo, Dios Hijo (o la Palavra, lo que sale de Dios) es lo ético. Que se divida la divindad para luego 

volverla a unir significa que existe aquí una conexión.”  
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p. 358). Outro fato revelador, depois de abandonar o magistério em 1926, Wittgenstein 

considerou a possibilidade de se tornar monge (cf. VON WRIGHT, 1990, p. 21). Assim, 

o autor do Tractatus logico-philosophicus definitivamente não era o positivista que 

Carnap e os colegas esperavam.  

A disparidade entre quem os positivistas lógicos imaginavam que Wittgenstein 

era e quem ele efetivamente era, no entanto, não impediu que sua influência no Círculo 

de Viena fosse profunda. E, dadas as contradições do autor do Tractatus logico-

philosophicus, não surpreende que o princípio fundamental do positivismo lógico, o 

princípio da verificabilidade, seja contraditório. De acordo com esse princípio, 

formulado por Wittgenstein nos anos 1920, o sentido de uma proposição é seu meio de 

verificação – ou melhor, como o próprio Wittgenstein disse a seus alunos no início dos 

anos 1930: “O sentido de uma proposição é o modo de sua verificação”23 

(WITTGENSTEIN, 1980, p. 66). Como consequência do princípio da verificabilidade, 

nessa fase Wittgenstein manteria toda a temática ética e estética na região mística, 

inexprimível, afirmando que “julgamentos éticos e estéticos não são proposições porque 

não podem ser verificados”24 (WITTGENSTEIN, 1980, p. 66). Contudo, é bem óbvio 

que o próprio princípio, que Wittgenstein não tardaria a abandonar (cf. MONK, 1995, p. 

263), também não pode ser verificado. Apesar desse contrassenso – apontado já nas 

décadas de 1920 e 1930, como ressaltaram Janik e Toulmin (ibid., p. 242) –, os 

membros do Círculo de Viena inexplicavelmente permaneceram fiéis ao 

verificacionismo...  

 

                                                           
23 “The meaning of a proposition is the mode of its verification.”  
24 “Ethical and aesthetic judgements are not propositions because they cannot be verified.” 
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2.3 Os matemáticos jamais levaram a sério o Tractatus logico-philosophicus 

 

As proposições matemáticas, assim como as proposições éticas, estéticas e 

religiosas, evidentemente, não servem de modelo, ou figuração [ou imagem], de um 

estado de coisas, em virtude de uma correspondência similar entre as suas partes e o 

mundo. No entanto, diante de mais este entrave bem óbvio à teoria pictórica do 

significado, em vez de abandoná-la, Wittgenstein preferiu recorrer a um dos muitos 

“artifícios de escamoteação do Tractatus” (MONK, 1995, p. 283) para preservá-la: dizer 

que as proposições matemáticas são pseudoproposições. O conceito de 

pseudoproposição já aparece nos cadernos de Wittgenstein escritos durante a guerra, nos 

quais anotou: “Cada conexão de sinais, que parece dizer algo sobre o seu próprio 

sentido, é uma pseudoproposição (como todas as proposições da lógica)” 

(WITTGENSTEIN, 2004, p. 24); “Pseudoproposições são aquelas que, quando 

analisadas, deveriam dizer o que, todavia, apenas mostram” (ibid., p. 28). Dado que, 

conforme o autor do Tractatus logico-philosophicus, todas as proposições da lógica 

dizem o mesmo, a saber, nada (5.43), e que a matemática é um método lógico (6.2), 

para ele as “pseudoproposições” matemáticas apenas mostram o que deveriam dizer. 

Mais que isso: para o autor do Tractatus logico-philosophicus, “a proposição da 

matemática não exprime pensamento” (6.21). Os matemáticos, no entanto, jamais 

levaram a sério o Tractatus, livro que nunca influenciou o trabalho deles, como bem 

observou McGuinness (1991, p. 407). Na verdade, os matemáticos sempre desprezaram 

e criticaram Wittgenstein, muitas vezes de maneira enfática e mesmo irritada. Em seu 

livro sobre o lógico e matemático Kurt Gödel, por exemplo – ele mesmo um severo 

antagonista de Wittgenstein, como veremos no terceiro capítulo –, Rebecca Goldstein 

relata:  
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Nenhum matemático com quem falei tem algo de positivo a falar sobre 

Wittgenstein. Um matemático nitidamente enraivecido que conheço caracterizou a 

famosa proposição 7 de Wittgenstein, Aquilo de que não podemos falar devemos 

consignar ao silêncio, como “se realizasse a façanha de ser ao mesmo tempo 

grandiosa e vazia” (GOLDESTEIN, 2008, p. 100). 

 

Os matemáticos jamais levaram a sério o “método correto da filosofia”, muito 

menos a simples concepção de número do autor do Tractatus logico-philosophicus 

(6.02, 6.03): [0, ξ, ξ + 1], que “só é capaz de dar conta de números finitos”, mas 

“nenhuma lógica pode considerar-se adequada até mostrar-se capaz de dar conta dos 

números transfinitos”, conforme pontuou Russell em sua introdução ao livro. 

Infelizmente, porém, Russell não estendeu essa crítica à simples concepção da 

linguagem do autor do Tractatus logico-philosophicus, sua teoria pictórica do 

significado, que não é capaz de dar conta nem dos substantivos. Com essa crítica, 

Russell teria refutado o livro, evitando toda a grandiosa e vazia discussão sobre o 

“método correto da filosofia” em Cambridge e em Viena nas décadas de 1920 e 1930. 

Com os integrantes do Círculo de Viena, o autor do Tractatus logico-

philosophicus insistiria em sua simples concepção do número, dizendo-lhes que “os 

números procedem pelo contínuo emprego da operação + 1”25 (WAISMANN, 1973, p. 

190). No entanto, pouco tempo depois, talvez “estimulado” por Sraffa, Wittgenstein 

abandonou sua simples concepção do número e passou a ressaltar, como se isso 

constituísse uma descoberta, que os números podem ser cardinais, irracionais, 

complexos, etc.: 

                                                           
25 “Los números proceden por el continuado empleo de la operación + 1.” 
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Compare o conceito de proposição com o conceito de “número” e, então, com o 

conceito de número cardinal. Consideramos como números os números cardinais, 

números irracionais, números complexos; se chamamos outras construções de 

números por causa de suas similaridades com estes ou se traçamos uma fronteira 

definida aqui ou em outro lugar, depende de nós. Nesse aspecto, o conceito de 

número é como o conceito de proposição. Por outro lado, o conceito de número 

cardinal [1, ξ, ξ + 1] (sic) pode ser chamado um conceito rigorosamente 

circunscrito, isto é, um conceito num sentido diferente da palavra 

(WITTGENSTEIN, 2003, p. 84). 

 

Mais à frente, Wittgenstein defende seu conceito rigorosamente circunscrito de 

número com mais uma evasão evidentemente insatisfatória: “(...) poderíamos dar a 

forma geral de um número, por exemplo, por meio do signo ‘[0, ξ, ξ + 1]’. Sou livre 

para restringir o nome ‘número’ a isso” (ibid., p. 92). De fato, Wittgenstein era livre 

para restringir o nome “número” a [0, ξ, ξ + 1], assim como era livre para defender a 

importância de sua restrição, como o fez no Livro azul (p. 47):   

 

Se, por exemplo, alguém tenta explicar o conceito de número e nos diz que uma 

determinada definição não é suficiente ou é grosseira porque apenas se aplica, por 

exemplo, a números finitos, eu responder-lhe-ia que o simples fato de ele ter sido 

capaz de apresentar uma tal definição limitada torna esta definição extremamente 

importante para nós. (A elegância não é o que procuramos conseguir.) 
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Wittgenstein era livre ainda para declarar irrelevante a definição de número de 

Russell, segundo o qual “um número é qualquer coisa que é o número de alguma 

classe” (RUSSELL, 2007, p. 37): 

  

A explicação de Russell de ter o mesmo número faz parecer que implica uma 

correlação, uma correlação de classes por uma relação etérea. Essa relação é 

realmente uma quimera, e dizer que as classes estão assim correlatas não nos leva 

mais adiante do que dizer que elas têm o mesmo número. Nós não podemos 

descobrir a correlação lógica de nenhum outro modo do que descobrindo se elas têm 

o mesmo número. Se alguém perguntar qual é o critério fundamental para a 

possibilidade da correlação 1-1, é que elas têm o mesmo número! A definição de 

número de Russell é fútil26 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 163). 

 

Se alguém, como Russell fez, diz que a definição de número do autor do 

Tractatus logico-philosophicus não é suficiente ou é grosseira porque apenas se aplica, 

por exemplo, a números finitos, Wittgenstein responder-lhe-ia que o simples fato de ele 

ter sido capaz de apresentar uma tal definição limitada tornava esta definição 

extremamente importante para nós. Mas isso, claro, não se aplicava a qualquer outra 

definição de número, como a de Russell, que Wittgenstein simplesmente descartou 

como fútil. Alguns anos depois, porém, Wittgenstein mudaria de opinião e afirmaria a 

seus alunos: “Eu não quero menosprezar a definição (de número) de Russell. Apesar de 

                                                           
26 “Russell´s account of having the same number makes it appear to entail a correlation, a correlation of 

classes by an ethereal relation. This relation is really a chimera, and to say that classes are so correlated 

gets us no further than saying they have the same number. We cannot discover the logical correlation in 

any other way than by discovering whether they have the same number. If one asks what is the 

fundamental criterion for the possibility of 1-1 correlation, it is that they have the same number! Russell´s 

definition of number is futile.”   
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ela não fazer tudo o que ela supostamente faria, ela faz algo disso”27 

(WITTGENSTEIN, 1989, p. 156). Os matemáticos, no entanto, permaneceriam 

indiferentes a toda essa grandiosa e vazia discussão de Wittgenstein a respeito dos 

números, bem como a respeito da teoria pictórica do significado. 

 

2.4 Um lugar de verdadeiro repouso? 

 

 Já tendo reconhecido os graves erros do Tractatus, Wittgenstein disse a seus 

alunos no início dos anos 1930 que “a tentativa de definir o número 3 é como a tentativa 

de definir tempo”28 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 152). No Livro azul (p. 58-59), a 

posição de Wittgenstein sobre essa questão é detalhada:  

 

Considerem como um exemplo a questão “O que é o tempo?”, tal como foi 

formulada por Santo Agostinho e outros. (...) E por que motivo se deveria ficar 

perplexo com a falta de uma definição de tempo, e não com a falta de uma definição 

de “cadeira”? (...) é a gramática da palavra “tempo” que nos deixa perplexos. Nós 

apenas expressamos esta perplexidade ao formular uma questão um pouco 

enganadora, a questão: “O que é...?” Esta questão é uma expressão de falta de 

clareza, de mal-estar mental, e é comparável à questão “por quê?” que as crianças 

repetem tão frequentemente. (...) Ora a perplexidade sobre a gramática da palavra 

“tempo” provém do que se poderia chamar as contradições aparentes dessa 

gramática. 

                                                           
27 “I don´t want to run down Russell´s definition. Although it does not do all of what it was supposed to 

do, it does some of it.”  
28 “The attempt to define the number 3 is like the attempt to define time.”  
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Foi uma dessas “contradições” que embaraçou Santo Agostinho quando 

argumentou: Como é possível a medição do tempo? O passado não pode ser medido, 

porque passou, e o futuro não pode ser medido porque ainda não existe. E o presente 

não pode ser medido porque não tem extensão.  

A contradição que aqui parece notar-se poderia ser considerada um conflito entre 

dois usos diferentes de uma palavra, neste caso a palavra “medir”. Poderíamos dizer 

que Santo Agostinho pensa no processo de medição de um comprimento: por 

exemplo, a distância entre duas marcas numa fita que se desenrola perante nós e da 

qual apenas podemos ver um minúsculo fragmento (o presente). A resolução deste 

enigma consistirá na comparação daquilo a que nos referimos por “medição” (a 

gramática da palavra “medição”), quando a aplicamos a uma distância numa fita, 

com a gramática da palavra quando esta é aplicada ao tempo. O problema pode 

parecer simples, mas a sua extrema dificuldade deve-se ao fascínio que a analogia 

entre duas estruturas semelhantes na nossa linguagem pode exercer sobre nós.  

 

Para Wittgenstein, portanto, a gramática da palavra “tempo” é que nos deixa 

perplexos e a extrema dificuldade do problema deve-se a um conflito entre dois usos 

diferentes da palavra “medir”, utilizada, segundo ele, erradamente em se tratando do 

tempo, por analogia ao processo de medição de um comprimento. Mas é bem óbvio que 

a resolução do enigma da medição do tempo não consistirá na comparação daquilo a 

que nos referimos por “medição” (a gramática da palavra “medição”), quando a 

aplicamos a uma distância numa fita, com a gramática da palavra quando esta é aplicada 

ao tempo, porque não se trata de um fascínio que a analogia entre duas estruturas 

semelhantes na nossa linguagem pode exercer sobre nós. Não por coincidência, sem 

fascínio algum pela analogia entre duas estruturas semelhantes na nossa linguagem, 

Santo Agostinho pergunta-se nas Confissões (XI, 21): “Que medimos, senão o tempo 

em um determinado espaço? Quando dizemos de um tempo que é simples, duplo, ou 
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triplo, ou igual, ou quando formulamos qualquer outra relação dessa espécie, nada mais 

fazemos do que medir espaços de tempo”. Tampouco há fascínio ou confusão na forma 

da pergunta sobre a medição do tempo e do espaço nos outros poucos filósofos que 

Wittgenstein leu. Muito menos em Aristóteles, que afirma nas Categorias (VI): 

 

Também o tempo e o espaço são contínuos. O tempo é um todo e contínuo: o 

presente, o passado e o futuro estão vinculados. O espaço é também este tipo de 

quantidade, pois uma vez que as partes mesmas do sólido ocupam um certo espaço e 

estas partes possuem um limite em comum, conclui-se que também as partes do 

espaço, que aquelas próprias partes ocupam, possuem exatamente o mesmo limite 

ou termo comum das partes do sólido. Como o tempo, é o espaço, portanto, 

contínuo: suas partes se reúnem numa fronteira comum. 

 

Nas Observações filosóficas (p. 62), aparentemente sem que a analogia entre 

duas estruturas semelhantes na nossa linguagem tenha exercido algum fascínio nele, 

Wittgenstein afirma: 

 

A unidade “comprimento” é parte do simbolismo. Pertence ao método de projeção. 

Seu comprimento é arbitrário, mas é ela que contém o elemento especificamente 

espacial. 

Não obstante, se chamo um comprimento de “3”, o 3 significa por intermédio da 

unidade “comprimento” pressuposta no simbolismo. 

Também é possível aplicar estas observações ao tempo. 
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É bem óbvio que é possível aplicar estas observações ao tempo, o que não 

significa que façamos um mau uso da palavra “medir”, por analogia ao processo de 

medição de um comprimento. Não há, definitivamente, um conflito entre dois usos 

diferentes da palavra “medir”. Tampouco a questão “O que é o tempo?”, tal como foi 

formulada por Santo Agostinho e outros, é um pouco enganadora, nem é uma expressão 

de falta de clareza, de mal-estar mental. O próprio Santo Agostinho questiona-se nas 

Confissões sobre o tempo por constatar que “nos fez o que permanece eternamente” (IX, 

10), com sua “verdade imutável” (XI, 8). Assim, é bem óbvio que a perplexidade de 

Santo Agostinho sobre o tempo não provém do que se poderia chamar as contradições 

aparentes da gramática dessa palavra. Além disso, é importante observar que, ao pensar 

sobre seu passado e ao projetar seu futuro, Wittgenstein não era conduzido à 

perplexidade por uma analogia que o arrastava irresistivelmente, como deixa entrever 

em cartas a Engelmann de 1920:  

 

Tenho pensado continuamente em acabar com minha vida, e a ideia ainda me vem à 

mente às vezes. Caí ao ponto mais baixo. Que você possa nunca chegar a esse 

estado! Será que conseguirei me levantar outra vez um dia? Bem, veremos (MONK, 

1995, p. 176). 

(...) eu escrevi uma espécie de “confissão”, na qual tentei recordar os vários eventos 

da minha vida, com um máximo de detalhes possível, no espaço de uma hora. Para 

cada evento eu tentava deixar claro a mim mesmo como eu deveria ter agido. Graças 

a esse panorama geral (...), o quadro confuso ficou bastante simplificado. 

No dia seguinte, com base nesse discernimento recém-adquirido, revisei meus 

planos e intenções para o futuro (ibid., p. 177). 
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É importante perceber também que o esclarecimento lógico dos pensamentos, 

que o autor do Tractatus logico-philosophicus afirmou ser o fim da filosofia (4.112), 

nem sequer foi cogitado por ele nessa fase desesperada em que o suicídio era uma 

tentação constante. Nem anos mais tarde, na década de 1940, quando ele refletia sobre 

os erros e culpas do passado – por exemplo a respeito do ex-companheiro Francis 

Skinner, morto em outubro de 1941 – e sobre os meses e anos por vir: “Sinto-me, no 

geral, sozinho e tenho medo dos meses e anos por vir!” (MONK, 1995, p. 387); “Penso 

muito em Francis, mas sempre apenas com remorso pelo meu desamor; não com 

gratidão” (ibid., p. 381). Nessa outra fase difícil de sua vida, Wittgenstein tampouco 

cogitou empregar seu novo método filosófico, que não lhe garantiu realmente “um lugar 

de verdadeiro repouso”, como afirmou ter encontrado no início dos anos 1930 (ibid., p. 

271). Afinal, esse método não levou Wittgenstein a efetivamente afastar as dificuldades, 

como admitiu a Rush Rhees anos depois de ter proclamado que o nimbo da filosofia 

havia se perdido, já que tinha obtido “uma concepção clara do método correto em 

filosofia” (ibid., p. 272): “Você sabe que eu disse que eu posso parar de fazer filosofia 

quando eu quero. Isto é uma mentira. Eu não posso”29 (RHEES, 1984, p. 219, n. 7). E 

por que motivo se deveria ficar perplexo com esse fato? 

3 Uma analogia arrasta Wittgenstein irresistivelmente: a analogia 

entre a matemática e um jogo 

 

“A lógica pura chega e exige dos signos conceituais uma coisa somente, a constância significativa: a 

mesma palavra, a mesma significação onde quer que seja usada. Que a comunicação intersubjetiva com 

signos da linguagem adulta apenas cumpre esta exigência de um modo extremamente imperfeito, 

                                                           
29 “You know I said I can stop doing philosophy when I like. That is a lie! I can´t.” 
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demonstraram os críticos da linguagem desde a antiguidade clássica frequentemente e com suficiente 

detalhe”30 (BÜHLER, 1950, p. 394). 

“(...) botas rígidas podem ter suas vantagens, por exemplo, para o cavaleiro; cavaleiros orgulhosos sobre 

significações verbais rígidas, bem definidas, são os que falam claramente na ciência”31 (BÜHLER, 1950, 

p. 394). 

   

3.1 As leis maravilhosas que o Criador imprimiu nos números  

 

Assim como o fundamento da filosofia da linguagem do segundo Wittgenstein é 

a analogia entre a linguagem e um jogo, o fundamento de sua filosofia da matemática é 

a analogia entre a matemática e um jogo. Essa analogia, como a analogia entre a 

linguagem e um jogo, já havia sido feita antes de Wittgenstein por pensadores 

renomados. Entre eles, o matemático formalista David Hilbert, que afirmou que “a 

matemática é um jogo, que segue certas regras simples, com marcas sem sentido no 

papel” (GOLDESTEIN, 2008, p. 115). Diferentemente de Wittgenstein, porém, Hilbert 

e os demais autores que recorreram à mesma analogia não foram arrastados 

irresistivelmente por ela, a ponto de cair em contradições grosseiras. Em conversa com 

Waismann e Schlick, por exemplo, Wittgenstein disse-lhes:  

 

A verdade sobre o formalismo é que permite tomar toda a sintaxe como um sistema 

de regras de jogo. Penso que Weyl poderia haver dito isso quando afirma que o 

formalismo toma os axiomas da matemática como regras de xadrez. Eu, portanto, 

                                                           
30 “La lógica pura llega y exige de los signos conceptuales una sola cosa, la constancia significativa: la 

misma palabra, la misma significación dondequiera que se use. Que la comunicación intersubjetiva con 

signos del lenguaje adulto sólo cumple esta exigencia de un modo extremadamente imperfecto, lo han 

demostrado los críticos del lenguaje desde la antigüedad clásica frecuentemente y con suficiente detalle.”    
31 “(...) las botas rígidas pueden tener sus ventajas, por ejemplo, para el jinete; orgullosos jinetes sobre 

significaciones verbales rígidas, bien definidas, son los que hablan claramente em la ciencia.” 



 

87 
 

adicionaria: não apenas são arbitrários os axiomas da matemática, mas toda a 

sintaxe32 (WAISMANN, 1973, p. 91).  

 

 E eu adicionaria que em 1942 o contraditório Wittgenstein anotou em seus 

cadernos: “Poderia dizer-se: que leis maravilhosas imprimiu o Criador nos números!” 

(WITTGENSTEIN, 1992a, p. 67). Mas poderia dizer-se: que leis maravilhosas 

imprimiu o Criador nas peças de xadrez? Ora, é bem óbvio que um jogo pode ter 

qualquer regra, estabelecida arbitrariamente; a matemática não. Seria possível, por 

exemplo, dobrar o número de peças de xadrez ou alterar o movimento delas (uma torre 

poderia saltar peças, por exemplo) e assim teríamos outro jogo que não o xadrez, mas 

não é possível estabelecer arbitrariamente outras regras matemáticas. Afinal, “você não 

pode arredondar a matemática, não mais do que pode dizer ‘vamos arredondar as quatro 

cores primárias para oito ou dez’ ou ‘vamos arredondar para dez os oito tons de uma 

oitava’” (WITTGENSTEIN, 2003, p. 289).   

Ainda às voltas com dificuldades decorrentes da analogia entre a matemática e 

um jogo, Wittgenstein comentou com seus alunos em 1939: 

 

Foi dito muito frequentemente que a matemática é um jogo, a ser comparado com o 

xadrez. Em certo sentido isso é obviamente falso – não é um jogo no sentido 

comum. Em um sentido é obviamente verdadeiro – há certa similaridade. A coisa a 

fazer não é tomar partido, mas investigar. Algumas vezes, é útil comparar a 

matemática a um jogo e algumas vezes é enganador. 

                                                           
32 “La verdad sobre el formalismo es que permite tomar toda sintaxis como un sistema de reglas de juego. 

Me he puesto a reflexionar que Weyl podría haber dicho esto cuando afirma que el formalismo toma los 

axiomas de las matemáticas como reglas de ajedrez. Yo, pues, añadiriá: No solo son arbitrários los 

axiomas de las matemáticas, sino toda sintaxis.”    
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Há um argumento usado muitas vezes contra a ideia de que a matemática é um jogo: 

“Tudo bem – ela é comparável ao xadrez. Movimentos no tabuleiro podem ser 

comparados com transformações de expressões matemáticas. Mas no xadrez nós 

temos de distinguir entre (1) jogos jogados por pessoas diferentes; (2) a teoria do 

jogo”.33 

Se você compara a matemática a um jogo, uma razão é que você quer mostrar que 

em certo sentido ela é arbitrária – o que certamente é enganador e um caminho 

muito perigoso. – Agora eu disse coisas que podem ser interpretadas deste jeito: 

“Você poderia fazê-la de outra maneira”, etc. – Mas se você diz que as regras do 

xadrez são arbitrárias, seus oponentes dirão que a teoria do xadrez não é arbitrária. 

Se você provar que você não pode dar mate com dois cavalos, isso é um fato, uma 

verdade – e não é arbitrária. – Então, se você tivesse uma parte da matemática que 

fosse um jogo, então de qualquer modo haveria uma outra parte – a teoria do jogo – 

que não seria um jogo e não seria arbitrária34 (WITTGENSTEIN, 1989, p. 142-143). 

 

Sem dúvidas, algumas vezes, é útil comparar a matemática a um jogo, como o 

fizeram os formalistas e o próprio Wittgenstein, que afirmou, por exemplo, que “chamar 

a aritmética de jogo não é mais nem menos errado que chamar o mover peças de xadrez, 

segundo regras de xadrez, de jogo, pois isso também poderia ser um cálculo” 

                                                           
33 Cf. Frege, Grundgesetze der Arithmetik, Vol. II, § 93, pp. 101-102 (nota da editora Cora Diamond).  
34 “It has been said very often that mathematics is a game, to be compared with chess. In a sense this is 

obviously false – it is not a game in the ordinary sense. In a sense it is obviously true – there is some 

similarity. The thing to do is not to take sides, but to investigate. It is sometimes useful to compare 

mathematics to a game and sometimes misleading. 

There is an argument used again and again against the idea that mathematics is a game: ‘All right – it is 

comparable to chess. Moves on the board can be compared with transformations of mathematical 

expressions. But in chess we must distinguish between (1) games played by different people; (2) the 

theory of the game.’ 

If you compare mathematics to a game, one reason is that you want to show that in some sense it is 

arbitrary – which is certainly misleading and very dangerous in a way. – Now I have said things which 

could be interpreted in this way: ‘You could do it another way’, etc. – But if you say the rules of chess are 

arbitrary, your opponents will say the theory of chess is not arbitrary. If you prove that you can´t mate 

with two knights, that is in fact, a truth – and is not arbitrary. – So if you had part of mathematics which 

was a game, then anyway there would be another part – the theory of the game – which would not be a 

game and would not be arbitrary.”       

   



 

89 
 

(WITTGENSTEIN, 2003, p. 229). Mas a quem, algumas vezes, poderia ser enganador 

comparar a matemática a um jogo? Quem poderia ser arrastado irresistivelmente pela 

comparação? E quem poderia escrever que você não pode arredondar a matemática, mas 

também dizer que em Marte talvez haja outra aritmética? “Pelo que eu saiba”, disse 

Wittgenstein aos seus alunos em 1939, “os marcianos talvez ensinem aos filhos o 

Principia e então as crianças multiplicam. Mas eles poderiam manter o Principia e dizer 

que 20 x 30 não é 600, mas 601, e ter de modo geral uma aritmética bem diferente”35 

(WITTGENSTEIN, 1989, p. 261). E, pelo que eu saiba, aqui há mais um artifício de 

escamoteação de Wittgenstein... 

 

3.2 Ataque quixotesco à matemática pura 

 

Wittgenstein se interessava particularmente pela comparação entre a matemática 

e um jogo devido à sua convicção de que a matemática não é uma ciência. No entanto, 

conforme Monk (1995, p. 295-296), Wittgenstein sabia que, por contrariar a visão 

predominante de que a matemática é uma ciência, ele não chegaria efetivamente a 

influenciar o trabalho dos matemáticos. E Wittgenstein – com seu “ataque quixotesco” à 

matemática pura, como o denominou Monk (ibid., p. 297) – de fato não influenciou 

efetivamente o trabalho dos matemáticos. Para Wittgenstein, conforme explica Monk 

(ibid., p. 278), “enquanto pudermos usar os símbolos matemáticos corretamente – 

enquanto pudermos aplicar as regras –, nenhuma ‘teoria’ da matemática se faz 

necessária.” Assim, “uma justificação definitiva e fundamental dessas regras não é 

possível nem desejável”, o que “significa que todo o debate sobre os ‘fundamentos’ da 

                                                           
35 “For all I know the Martians may teach their children Principia and then the children multiply. But they 

might keep Principia and say that 20 x 30 is not 600 but 601, and have generally a quite different 

arithmetic.” 
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matemática parte de um equívoco”. Mas foi justamente esse debate que atraiu 

Wittgenstein para a filosofia. Exatamente por isso, na opinião de Monk (ibid., p. 279), 

Wittgenstein continuou se dedicando a esse ramo da filosofia, apesar de suas convicções 

spenglerianas da superioridade da música e das artes sobre a matemática e as ciências. 

Ainda de acordo com Monk, tendo abandonado o logicismo, Wittgenstein passou a 

declarar fúteis as contradições na lógica de Frege descobertas por Russell, cuja 

resolução ele antes acreditava ser a tarefa fundamental da filosofia. Mais: Wittgenstein 

passou a declarar fúteis as contradições de modo geral, convencido de que o problema 

não são as contradições, mas a visão imperfeita que as faz parecer dilemas importantes e 

interessantes: “Cria-se um jogo e descobre-se que duas regras podem, em certos casos, 

contradizer-se mutuamente. E daí? ‘O que fazemos num caso assim? Muito simples – 

introduzimos uma nova regra e o conflito fica resolvido’” (MONK, 1995, p. 279). No 

entanto, com esse “método”, Wittgenstein não resolveu o conflito do chamado paradoxo 

de Russell, assim explicado pelo próprio: 

 

Fui levado a essa contradição ao considerar a prova de Cantor de que não existe o 

maior número cardinal. Eu pensava, em minha inocência, que o número de todas as 

coisas que existem no mundo devia ser o maior número possível, e apliquei a prova 

de Cantor a esse número para ver o que acontecia. Esse processo me conduziu à 

consideração de uma classe muito peculiar. Pensando de acordo com as ideias que 

até então me haviam parecido adequadas, parecia-me que uma classe às vezes é, às 

vezes não é um membro de si própria. A classe de colherinhas de chá, por exemplo, 

não é outra colherinha, mas a classe de coisas que não são colherinhas é uma das 

coisas que não são colherinhas. Parecia haver casos que não são negativos: a classe 

de todas as classes, por exemplo, é uma classe. A aplicação do argumento de Cantor 

levou-me a considerar as classes que não são membros de si próprias – sendo que 

estas, parecia-me, deviam formar uma classe. Perguntei a mim mesmo se esta classe 
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é ou não é um membro de si própria. Se é um membro de si própria, deve possuir a 

propriedade definidora da classe, que não deve ser um membro de si própria. Se não 

é um membro de si própria, não deve possuir a propriedade definidora da classe, 

devendo ser, por conseguinte, um membro de si própria. Assim, cada alternativa 

conduz ao seu oposto, e há uma contradição (RUSSELL, 1960, p. 60-61).   

  

Com o intuito de resolver esse conflito, Russell elaborou a “teoria dos tipos”, 

segundo a qual existe uma hierarquia de objetos: em primeiro lugar, as coisas 

particulares; depois, as classes; em seguida, as classes das classes, e assim por diante. 

Como cada classe deve ser uma coleção de objetos do mesmo tipo, fica impossibilitada 

a existência de uma classe que possa ser um membro de si mesmo. Contrário à 

“abominável teoria dos tipos” (MONK, 1995, p. 91), como a denominou, o autor do 

Tractatus logico-philosophicus estava certo de ter “liquidado” o paradoxo de Russell a 

sua própria maneira (3.333). Anos mais tarde, porém, Wittgenstein ainda estaria 

ocupado com ele, tentando de fato liquidá-lo – ou melhor, tentando simplesmente 

descartá-lo como bobagem...    

 

3.3 Ataque quixotesco à lógica matemática 

 

Como complemento a seu ataque quixotesco à matemática pura, Wittgenstein 

também atacou quixotescamente a lógica matemática, atribuindo ao logicismo uma 

suposta má interpretação da linguagem natural. Nas Observações sobre os fundamentos 

da matemática (V, § 48), por exemplo, Wittgenstein afirma: 
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A ‘lógica matemática’ deformou totalmente o pensamento de matemáticos e 

filósofos, já que, como análise das estruturas dos atos, instaurou uma interpretação 

superficial das formas de nossa linguagem corrente. O único que fez a este respeito, 

certamente, é ter continuado edificando sobre a lógica aristotélica.36    

 

Mas a quem a lógica matemática poderia parecer ter instaurado uma 

interpretação superficial das formas de nossa linguagem corrente? Reveladoramente, 

Wittgenstein argumenta na Gramática filosófica (p. 207): 

 

A real dificuldade encontra-se no conceito de “(∃n)” e, em geral, de “(∃x)”. A fonte 

original dessa notação é a expressão de nossa linguagem de palavras: “Existe um... 

com tais e tais propriedades”. E, no caso, o que substitui os pontos é algo como 

“livro da minha biblioteca” ou “coisa (corpo) nesta sala”, “palavra nesta carta” etc. 

Pensamos em objetos pelos quais podemos passar um após o outro. Como tantas 

vezes acontece, um processo de sublimação transformou essa forma em “há um 

objeto tal que...” e, aqui também, as pessoas imaginaram originalmente os objetos 

do mundo como iguais a “objetos” na sala (mesas, cadeiras, livros etc.), embora 

esteja claro que, em muitos casos, a gramática dessa “(∃x) etc.” não seja a mesma 

que a gramática do caso primitivo que serve como paradigma. A discrepância entre a 

imagem original e aquela à qual a notação agora é aplicada torna-se particularmente 

palpável quando uma proposição como “há dois círculos neste quadrado” é 

traduzida como “não há nenhum objeto que tenha a propriedade de ser um círculo 

neste quadrado”. A proposição “há apenas duas coisas que são círculos neste 

quadrado” (interpretada sobre o modelo da proposição “há apenas dois homens que 

escalaram esta montanha”) parece louca, com boa razão. Isto é, não se ganha nada 

                                                           
36 “La ‘lógica matemática’ ha deformado totalmente el pensamiento de matemáticos y filósofos, por 

cuanto, como análisis de las estructuras de los hechos, instauró una interpretación superficial de las 

formas de nuestro lenguaje corriente. Lo único que ha hecho a este respecto, ciertamente, es haber 

seguido edificando sobre la lógica aristotélica.”  
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ao forçar a proposição “há dois círculos neste quadrado” nessa forma; só ajuda a 

ocultar que não esclarecemos a gramática da proposição. Mas, ao mesmo tempo, a 

notação russelliana, no caso, nos dá uma aparência de exatidão que faz as pessoas 

acreditarem que os problemas são resolvidos colocando a proposição em uma forma 

russelliana. (...) 

“Uma das quatro pernas desta mesa não se segura”, “Há ingleses com cabelos 

negros”, “Há uma mancha nesta parede”, “Os dois vasos têm o mesmo peso”, “Há o 

mesmo número de palavras em cada uma das duas páginas”. Em todos esses casos, 

na notação russelliana, o “(∃...)...” é usado e, cada vez, com uma gramática 

diferente. O que quero dizer é que se ganha pouca coisa traduzindo tal sentença da 

linguagem das palavras para a notação russelliana. 

 

E o que quero dizer é que se ganha pouca coisa com a interpretação feita por 

Wittgenstein das formas de nossa linguagem corrente. Quero dizer ainda que o filósofo 

G. F. Warnock, um dos adeptos de WII, fez críticas semelhantes à notação russelliana 

antes da publicação da Gramática filosófica, as quais foram devidamente refutadas por 

Russell com o auxílio de uma fábula sobre os “isidianos”. Segundo Russell (1960, p. 

206-213), os isidianos eram um povo cuja linguagem continha as palavras 

“barrigudinho”, “truta”, “perca” e “lúcio”, mas não a palavra “peixe”. Certo dia, um 

grupo de isidianos pescou o que chamamos de salmão. Sem terem um nome próprio 

para aquele animal, eles discutiram furiosamente sobre como deveriam chamá-lo. Um 

desconhecido que os viu naquela situação disse-lhes que sua tribo tinha uma palavra que 

se aplicava igualmente a barrigudinhos, trutas, percas, lúcios e àquele animal que eles 

tinham pescado: “peixe”. Os isidianos, no entanto, consideraram essa palavra como um 

pedantismo inútil. “Diz Mr. Warnock que o numeral existencial confunde coisas que a 

linguagem comum distingue”, observa Russell ao fim da fábula. “Isso é exatamente 
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como se os isidianos tivessem se queixado de que um homem que usa a palavra ‘peixe’ 

confunde barrigudinhos com lúcios” (ibid., p. 208).  

Convencido como Warnock de que a notação russelliana confunde coisas que a 

linguagem comum distingue, Wittgenstein apresentou em seu curso de filosofia da 

matemática de 1939 detalhadas interpretações das formas de nossa linguagem corrente e 

por fim concluiu: 

 

Essas discussões tiveram um ponto: mostrar a diferença essencial entre os usos de 

proposições matemáticas e os usos de proposições não matemáticas que parecem ser 

exatamente análogas com elas. 

Proposições matemáticas são em primeiro lugar sentenças inglesas; não apenas 

sentenças inglesas, mas cada proposição matemática tem uma semelhança com 

algumas proposições não matemáticas. – Matemáticos, quando começam a filosofar, 

sempre cometem o erro de ignorar a diferença de função entre proposições 

matemáticas e proposições não matemáticas37 (WITTGENSTEIN, 1989, p. 111).  

 

Mas quais matemáticos, quando começam a filosofar, sempre cometem o erro de 

ignorar a diferença de função entre proposições matemáticas e proposições não 

matemáticas? E a quem as proposições matemáticas poderiam parecer exatamente 

análogas às proposições não matemáticas? Mais uma vez sem identificar a quem se 

dirigiam suas críticas, Wittgenstein enfatizou na Gramática filosófica (p. 382): 

                                                           
37 “These discussions have had one point: to show the essential difference between the uses of 

mathematical propositions and the uses of non-mathematical propositions which seem to be exactly 

analogous to them. 

Mathematical propositions are first of all English sentences; not only English sentences, but each 

mathematical proposition has a resemblance to certain non-mathematical propositions. – Mathematicians, 

when they begin to philosophize, always make the mistake of overlooking the difference in function 

between mathematical propositions and non-mathematical propositions.” 
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Todos os erros que foram cometidos neste capítulo da filosofia da matemática 

baseiam-se na confusão entre propriedades internas de uma forma (uma regra como 

uma entre uma lista de regras) e o que chamo de “propriedades” na vida cotidiana (o 

vermelho como uma propriedade deste livro). Também poderíamos dizer: as 

contradições e obscuridades são ocasionadas por pessoas usando uma única palavra, 

por exemplo, “número”, para designar em uma ocasião um conjunto definido de 

regras e, em outro, um conjunto variável, como designar como “xadrez” em uma 

ocasião o jogo definido que jogamos hoje e, em outra, o substrato de um 

desenvolvimento histórico particular. 

 

Na verdade, todos os erros que foram cometidos por Wittgenstein neste capítulo 

da filosofia da matemática aparentemente baseiam-se na sua confusão entre 

propriedades internas de uma forma (uma regra como uma entre uma lista de regras) e o 

que ele chamou de “propriedades” na vida cotidiana (o vermelho como uma propriedade 

deste livro). Também poderíamos dizer: suas contradições e obscuridades eram 

aparentemente ocasionadas por pessoas usando uma única palavra, por exemplo, 

“número”, para designar em uma ocasião um conjunto definido de regras e, em outro, 

um conjunto variável, como designar como “xadrez” em uma ocasião o jogo definido 

que jogamos hoje e, em outra, o substrato de um desenvolvimento histórico particular. 

Erros, contradições e obscuridades que Wittgenstein estendeu aos matemáticos e aos 

filósofos. Em reação a essa injustiça, os matemáticos, ao contrário dos filósofos, desde 

sempre, sem um entusiasmo real ou uma admiração real, dão de ombros à filosofia 

wittgensteiniana – muitas vezes, de maneira enfática e mesmo irritada, como o fez 

Georg Kreisel, que chegou ao Trinity College em 1942 como aluno de graduação de 

matemática e assistiu aos cursos de filosofia da matemática dados por Wittgenstein. 
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“Mas Kreisel não possuía as qualidades que fazem um bom discípulo”, pondera Monk 

(1995, p. 441), certamente contrastando-o com os “discípulos inocentes e demasiado 

tímidos” de Cambridge (ibid., p. 244) e com homens patéticos como Drury, Malcolm e 

Bouwsma, que nunca saíram da menoridade. Conforme Monk (ibid., p. 441), após 

deixar Cambridge, Kreisel foi estudar com Kurt Gödel e acabou se tornando não apenas 

uma figura central da lógica matemática como um feroz crítico da filosofia 

wittgensteiniana: “Os pontos de vista de Wittgenstein sobre lógica matemática não têm 

muito valor”, escreveu Kreisel, “pois ele conhecia muito pouco do assunto e esse pouco 

restringia-se às mercadorias da linhagem Frege–Russell”. Em resenha ao Livro azul e ao 

Livro castanho, na opinião de Monk, Kreisel expressou sua crítica “em termos ainda 

mais severos, talvez até mesmo cruéis”: 

  

Como introdução aos problemas mais importantes da filosofia tradicional, os livros 

são deploráveis. Esta afirmação decorre em grande medida de minha experiência 

pessoal, pois acredito que o contato precoce que tive com o ponto de vista de 

Wittgenstein foi um estorvo, não uma ajuda, à consideração da filosofia como 

disciplina autônoma.  

 

O próprio Gödel também expressaria sua crítica à filosofia wittgensteiniana em 

termos severos, até mesmo cruéis.  

 

3.4 Gödel contra Wittgenstein  
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Em 1930, foi realizado em Königsberg um congresso sobre a “Epistemologia 

das ciências exatas” no qual expoentes das principais escolas da filosofia da matemática 

defenderam seus respectivos pontos de vista. O matemático holandês Arend Heyting 

representou os intuicionistas; o matemático húngaro John von Neumann, os formalistas; 

Carnap, os logicistas; Waismann, por sua vez, falou pelo recluso Wittgenstein, 

resumindo suas novas ideias sobre a natureza da matemática. Um breve comunicado, 

porém, do jovem lógico e matemático Kurt Gödel apresentando seu famoso teorema da 

incompletude acabaria por superar em importância as demais palestras. Mais tarde, 

Gödel publicaria ainda um segundo teorema, como desdobramento do primeiro. Com 

seus dois teoremas da incompletude, Gödel provou que em qualquer sistema formal 

consistente haverá sempre uma sentença cuja veracidade ou falsidade não pode ser 

provada e que a consistência de um sistema formal de aritmética não pode ser provada 

de dentro do próprio sistema.  

O primeiro teorema ganhou notoriedade porque prova que a matemática não 

pode ser reduzida à lógica, como acreditavam logicistas como Frege e Russell. “Se 

Wittgenstein aceitou ou não esta interpretação dos resultados de Gödel é uma questão 

em aberto”, observa Monk (ibid., p. 270). “Seus comentários sobre o teorema de Gödel 

(veja Observações sobre os fundamentos da matemática, apêndice da parte I) parecem à 

primeira vista, para alguém treinado em lógica matemática, espantosamente primitivos.” 

À segunda, terceira, quarta vista, os comentários de Wittgenstein sobre o teorema de 

Gödel se confirmam espantosamente primitivos. Além disso, não é uma questão em 

aberto se Wittgenstein aceitou ou não esta interpretação dos resultados de Gödel (veja 

Observações sobre os fundamentos da matemática, VII, § 19). Nessa seção do livro, 

Wittgenstein afirma:  
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Minha tarefa não é atacar de dentro a lógica de Russell, mas de fora.  

Ou seja: não atacá-la matematicamente – então faria matemática –, mas sua posição, 

seu ofício.  

Minha tarefa não é falar sobre o teorema de Gödel, por exemplo, mas evitar fazê-

lo.38  

 

A tarefa de Wittgenstein, que “retorna, repetidamente, em suas Observações 

sobre os fundamentos da matemática, ao teorema da incompletude de Gödel, 

desconstruindo-o, como diriam os pós-modernistas, tentando mostrar que seu 

significado está em conflito com sua intenção, que ele não pode significar o que 

pretende significar” (GOLDESTEIN, 2008, p. 161), não era falar sobre o teorema de 

Gödel, mas evitar fazê-lo. E por que motivo se deveria ficar perplexo com essa 

afirmação de Wittgenstein, que “tende a irritar os matemáticos” (GOLDESTEIN, 2008, 

p. 161). E por que motivo se deveria ficar perplexo com o fato de Wittgenstein ter 

julgado a prova de Gödel um mero resultado de “truques lógicos” (WITTGENSTEIN, 

1987, I, apêndice III, § 19)? Na verdade, tendo sido arrastado irresistivelmente pela 

analogia entre a matemática e um jogo, Wittgenstein considerava que a matemática, 

como qualquer jogo, “não pode ser incompleta, assim como não pode haver um sentido 

incompleto” (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 156). Por isso, “não surpreende que 

Wittgenstein descartasse o resultado de Gödel com uma descrição depreciadora como 

‘logische Kunststücken’, truques lógicos, claramente destituídos da importância 

metamatemática atribuída por Gödel e outros matemáticos. A prova de Gödel, a própria 

possibilidade de uma prova daquele tipo, é proibida por motivo dos objetivos 

                                                           
38 “Mi tarea no es atacar desde dentro la lógica de Russell, sino desde fuera. 

O sea: no atacarla matemáticamente – entonces haría matemática –, sino su posición, su oficio. 

Mi tarea no es hablar sobre el teorema de Gödel, por ejemplo, sino evitar hacerlo.” 
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wittgensteinianos (...). Ele foi inflexível sobre a impossibilidade de falar sobre uma 

linguagem formal como a prova de Gödel fala” (GOLDESTEIN, 2008, p. 160). Pior: 

“Ele foi, em termos mais gerais, inflexível ao negar que resultados matemáticos, sendo 

os resultados de mera sintaxe, pudessem ter consequências amplas e interessantes fora 

da matemática. (...) Ele foi, em suma, inflexível ao negar a possibilidade de uma prova 

como a de Gödel” (ibid., p. 160-161). Gödel, por sua vez, declarou que os 

espantosamente primitivos comentários de Wittgenstein sobre sua prova eram “uma 

interpretação errônea, totalmente trivial e desinteressante” (ibid., p. 100). Uma opinião 

largamente aceita pelos matemáticos desde a publicação das Observações sobre os 

fundamentos da matemática... 

 

3.5 Turing contra Wittgenstein 

 

Mais do que desqualificar a prova de Gödel, porém, o objetivo de Wittgenstein 

era desqualificar toda a lógica matemática. Com esse intuito, Wittgenstein depreciou 

vários aspectos da discussão sobre os fundamentos da matemática em seu curso de 1939 

sobre o tema. Inclusive o paradoxo de Russell:        

 

Tomemos a contradição de Russell. Existem conceitos que chamamos predicados – 

“homem”, “cadeira” e “lobo” são predicados, mas “Jack” e “John” não. Alguns 

predicados aplicam-se a si mesmos e outros não. Por exemplo, “cadeira” não é uma 

cadeira, “lobo” não é um lobo, mas “predicado” é um predicado. Vocês podem achar 

isso uma bobagem. E em certo sentido é mesmo (MONK, 1995, p. 372). 
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Na opinião de Monk, essa “falta de sofisticação” de Wittgenstein ao examinar o 

paradoxo de Russell – “do ponto de vista matemático, (...) extraordinariamente 

primitiva” – tinha “uma finalidade propagandística”: “O uso de uma linguagem 

corriqueira e cotidiana para discutir problemas de lógica matemática e, de resto, 

descartar como ‘bobagem’ o modo como esses problemas foram apresentados serve de 

antídoto contra a seriedade e o zelo com que foram discutidos por aqueles que se 

deixaram seduzir pelo seu ‘fascínio’ (entre os quais se inclui, por exemplo, o próprio 

Wittgenstein em 1911)”. Um “antídoto” que os matemáticos obviamente jamais levaram 

a sério. A começar por um dos ouvintes desse curso, o matemático Alan Turing.  

Coincidentemente, naquele mesmo ano Turing havia dado um curso em 

Cambridge intitulado “Fundamentos da matemática” no qual os alunos eram 

apresentados à técnica de demonstrar teoremas matemáticos a partir de um sistema 

rigorosamente axiomático de lógica – ou seja, a fonte do fascínio matemático que 

Wittgenstein tentou descartar como “bobagem”. Dessa forma, a divergência de opiniões 

entre Wittgenstein e Turing a respeito da matemática era inevitável: de um lado, 

Wittgenstein atacava a importância da lógica matemática; de outro, Turing a defendia. 

Ao longo do curso, Wittgenstein atacou ainda a ideia amplamente aceita pelos 

matemáticos, incluindo Turing, de que cabe a eles descobrir verdades matemáticas que 

existem independentemente de nós: “Tentarei repetidas vezes mostrar que o que se 

chama descoberta matemática deveria chamar-se invenção matemática” (ibid., p. 373). 

Para Wittgenstein (1987, I, § 168), “o matemático é um inventor, não um 

descobridor”39, já que a matemática é “apenas um jogo” (WITTGENSTEIN, 2003, p. 

227). Mas, se a matemática é apenas um jogo e o matemático é um inventor, não um 

descobridor, por que não há diferentes matemáticas, inventadas com diferentes axiomas 

                                                           
39 “El matemático es un inventor, no un descubridor.” 
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por diferentes matemáticos, assim como há diferentes jogos inventados com diferentes 

regras? E, se o que se chama descoberta matemática deveria chamar-se invenção 

matemática, por que você não pode arredondar a matemática, como admitiu o próprio 

Wittgenstein? Quanto a isso, “a dificuldade parece repousar em conciliar a visão de que 

a matemática é uma invenção humana com ela aparentemente nos forçar a aceitar certas 

conclusões, que em muitos casos nós temos de nos esforçar para descobrir. Então, nós 

estamos livres para definir um número primo como aquele que é divisível apenas por 1 

ou por si mesmo, mas, tendo introduzido esse conceito, nós não controlamos sua 

aplicação; nós temos de descobrir quais números são primos”40 (AYER, 1985, p. 64).  

Sem conseguir conciliar a visão de que a matemática é uma invenção humana 

com ela aparentemente nos forçar a aceitar certas conclusões, Wittgenstein 

contraditoriamente disse aos alunos no mesmo curso: “Nós não estamos desprezando os 

matemáticos; nós só estamos traçando uma importante distinção – entre descobrir 

alguma coisa e inventar alguma coisa. Mas os matemáticos fazem as mais importantes 

descobertas”41 (WITTGENSTEIN, 1989, p. 67). Contraditoriamente, Wittgenstein 

também escreveria, talvez pensando nas leis maravilhosas que o Criador imprimiu nos 

números: “Eu gostaria de poder expor como é que às vezes a matemática nos parece 

como história natural do domínio do número, e, às vezes, como uma coleção de 

regras”42 (WITTGENSTEIN, 1987, IV, § 13). E eu gostaria de poder expor como é que 

Wittgenstein recorrentemente escrevia uma frase, e depois outra, que diz precisamente o 

                                                           
40 “(...) the difficulty seems to lie in reconciling the view that mathematics is a human invention with its 

seeming to compel us to accept certain conclusions, which in many cases we have to labour to discover. 

Thus, we are at liberty to define a prime number as one that is divisible only by 1 or itself, but having 

introduced this concept, we do not go on to control its application; we have to discover which numbers 

are prime.”    
41 “We are anot despising the mathematicians; we are only drawing a most important distinction – 

between discovering something and inventing something. But mathematicians make most important 

discoveries.”  
42 “Me gustaría poder exponer cómo es que a veces la matemática nos aparece como historia natural del 

dominio del número, y, a veces, como uma colección de reglas.” 
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contrário, sem saber qual haveria de ser mantida, como admitiu ao fim da vida (cf. 

BOUWSMA, 2005, p. 121). Em todo caso, como esclarece Monk (1995, p. 373), o fato 

é que Wittgenstein acreditava que, se conseguisse convencer Turing a ver a matemática 

sob sua ótica, poderia convencer qualquer um. No entanto, Wittgenstein obviamente não 

conseguiu convencer Turing, que, indagado se compreendia o que Wittgenstein estava 

dizendo, teria respondido: “Compreendo, mas não concordo que se trate apenas de uma 

questão de dar novos significados a palavras”. Wittgenstein, por sua vez, “de maneira 

um tanto bizarra”, retrucou: “Turing não faz objeção a nada do que eu digo. Ele 

concorda com cada palavra. Mas objeta à ideia que acredita estar subjacente. Pensa que 

estamos solapando a matemática, introduzindo o bolchevismo na matemática. 

Absolutamente não” (ibid., p. 374). Ou seja, como sempre, Wittgenstein acreditava estar 

“persuadindo as pessoas a mudar seu estilo de pensar” (ibid., p. 361). Incapaz de 

efetivamente persuadir Turing, Wittgenstein, de maneira um tanto bizarra, negou-se a 

reconhecer suas objeções. Quanto a isso, Monk (ibid., p. 374) é taxativo: 

 

Do modo como Wittgenstein concebia seu método filosófico, era importante que não 

pudesse haver discordância de opinião entre ele e Turing. Se na sua filosofia ele não 

estava propondo teses, como poderia haver algo do que discordar? Quando Turing 

usou certa vez a expressão “Entendo aonde você quer chegar”, Wittgenstein reagiu 

vigorosamente: “Não quero chegar a parte alguma”. Se Turing sentia-se inclinado a 

objetar ao que Wittgenstein estava dizendo, só podia ser porque ele usava as 

palavras de uma maneira diferente – só podia ser uma questão dos significados das 

palavras. Ou melhor, só podia ser uma questão de Turing não entender o uso que 

Wittgenstein fazia de certas palavras. 
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Ou melhor ainda, só podia ser uma questão de Wittgenstein não entender que 

havia de fato discordância de opinião entre ele e Turing. No entanto, de maneira ainda 

mais bizarra, Wittgenstein disse aos alunos: “(...) obviamente o aspecto essencial da 

questão (sobre os fundamentos da matemática) é que não devo ter uma opinião”43 

(WITTGENSTEIN, 1989, p. 55). Mas obviamente Wittgenstein tinha uma opinião 

sobre a questão dos fundamentos da matemática. Na verdade, Wittgenstein “claramente 

tinha opiniões bastante fortes (sobre a questão dos fundamentos da matemática) – e 

opiniões que, ademais, divergiam da maneira como a maioria dos matemáticos 

profissionais concebiam a disciplina” (MONK, 1995, p. 374). E, “se estiverem em 

conformidade com sua metodologia da ‘não opinião’, suas próprias observações podem 

não constituir uma contribuição genuína ao debate filosófico. Por outro lado, na 

hipótese de não estarem em conformidade com ela, sua prática desmente seus 

declarados pontos de vista metodológicos – ele estaria propondo a tese não óbvia de que 

não há teses filosóficas não óbvias” (GLOCK, 1998, p. 167). Por isso, é bem óbvio que 

nós somos forçados no fim a fazer uma escolha entre aceitar a teoria de Wittgenstein e 

seguir sua prática. Mas mais óbvio ainda é o fato de que o inflexível Wittgenstein 

sempre se negou a reconhecer objeções a sua opinião sobre a questão dos fundamentos 

da matemática, que para ele só poderiam surgir porque se usavam as palavras de uma 

maneira diferente – só podia ser uma questão dos significados das palavras. Em relação 

a isso, Monk (1995, p. 374) é novamente esclarecedor:  

 

(...) Turing afirmava ser possível haver experimentos em matemática, isto é, ser 

possível empreender uma investigação matemática no mesmo espírito com que se 

realizam experimentos de física: “Não sabemos no que isso vai dar, mas vamos 

                                                           
43 “(…) obviously the whole point is that I must not have an opinion.” 
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tentar...” Para Wittgenstein, isso era absolutamente impossível; toda e qualquer 

analogia entre matemática e física era equivocada, constituindo mesmo uma das 

fontes mais importantes das confusões que estava tentando retificar. Porém, como 

tornar isso claro sem opor ao ponto de vista de Turing um ponto de vista próprio? 

Ele precisava: (a) fazer com que Turing admitisse que ambos estavam usando a 

palavra ‘experimento’ no mesmo sentido; e (b) fazê-lo ver que, neste sentido, os 

matemáticos não fazem experimentos.  

 

Wittgenstein, no entanto, obviamente não fez com que Turing admitisse que 

ambos estavam usando a palavra “experimento” no mesmo sentido nem o fez ver que, 

neste sentido, os matemáticos não fazem experimentos. Incapaz de efetivamente 

persuadir Turing, Wittgenstein mais uma vez atribuiu a disputa a uma questão dos 

significados das palavras, acreditando que, se se expressasse com clareza, a objeção 

seria “dissolvida”: 

 

Turing acha que ele e eu estamos usando a palavra “experimento” de duas maneiras 

diferentes. Mas quero mostrar-lhe que não. Ou seja, acho que se me expressasse com 

clareza, ele desistiria de afirmar que na matemática se fazem experimentos. Se eu 

conseguisse dispor na ordem apropriada certos fatos bem conhecidos, ficaria claro 

que Turing e eu não estamos usando a palavra “experimento” de maneira diferente. 

Alguém poderia perguntar: “Como é possível haver um mal-entendido tão difícil de 

corrigir?”. 

Talvez se explique em parte por uma diferença de formação cultural (MONK, 1995, 

p. 374). 
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Como bem observou Monk, para Wittgenstein, esse mal-entendido tão difícil de 

corrigir “não se explicava por talvez existir uma diferença real de opinião entre ambos”. 

Para Wittgenstein, claro, só podia ser uma questão dos significados das palavras... Por 

esse motivo, Wittgenstein tampouco reconheceu que sua disputa com Turing sobre a 

preocupação dos matemáticos em evitar que haja uma contradição em um sistema se 

explicava por talvez existir uma diferença real de opinião entre ambos. Ao tratar dessa 

questão, Wittgenstein abordou o paradoxo do mentiroso descartando-o como bobagem, 

o que gerou mais uma disputa com Turing: 

 

É muito estranho que (o paradoxo do mentiroso) possa ter constituído um enigma 

para alguém – muito mais extraordinário do que acreditar que esse gênero de coisa 

possa preocupar os seres humanos. Pois a coisa funciona assim: se um homem disser 

“Estou mentindo”, dizemos que segue que ele não está mentindo, do que se segue 

que ele está mentindo e assim por diante. Bem, e daí? Podemos levar isso adiante a 

perder de vista. Por que não? Não tem a mínima importância (ibid., p. 375). 

 

“Em geral usamos uma contradição como critério para discernir algo errado”, 

disse-lhe Turing. “Neste caso, porém, não encontramos nada que tenha sido feito 

errado.” “Claro”, rebateu Wittgenstein, enunciando algo que Turing não admitiria, “pois 

nada foi feito errado. Alguém poderia dizer: ‘Isso só pode ser explicado por uma teoria 

dos tipos’. Mas o que há que precise ser explicado?” Turing, então, explicou não só por 

que o paradoxo era enigmático, mas também por que era importante. Os danos causados 

por um sistema que contenha uma contradição, argumentou, “podem não aparecer até 

que haja alguma aplicação – quando então uma ponte poderá desabar ou coisa parecida” 

(MONK, 1995, p. 375). Assim, “Turing, comprometido com lógica matemática e 
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sabendo do emprego de Gödel de paradoxos tradicionais como o do mentiroso, tinha a 

forte impressão de que o paradoxo do mentiroso – de que os paradoxos e contradições 

em geral – importa sim, e que às vezes indica o caminho para verdades quase 

necessariamente surpreendentes” (GOLDESTEIN, 2005, p. 166). Wittgenstein, no 

entanto, foi inflexível sobre a desimportância do paradoxo do mentiroso e 

consequentemente a discussão com Turing continuou na aula seguinte: 

 

Turing: Você não pode aplicar um cálculo com confiança se não tiver certeza que 

ele não apresenta contradições latentes. 

Wittgenstein: Parece-me haver um enorme equívoco aqui. Pois o seu cálculo produz 

certos resultados e você quer que a ponte não caia. Eu digo que as coisas só podem 

dar errado de duas maneiras: ou a ponte desaba ou você cometeu algum erro em seus 

cálculos – por exemplo, multiplicou errado. Mas você parece acreditar que pode 

haver uma terceira maneira: o cálculo estar errado. 

Turing: O que eu objeto é que a ponte não desabe. 

Wittgenstein: Mas como você sabe que ela irá desabar? Não é uma questão de física? 

Pode acontecer de alguém jogar dados para calcular uma ponte que jamais desabará. 

Turing: Se for adotado o simbolismo de Frege e ensinar-se uma pessoa a técnica de 

multiplicar com ele, então, usando o paradoxo de Russell, essa pessoa pode efetuar 

uma multiplicação errada. 

Wittgenstein: Isso só poderá acontecer se ela efetuar algo que não podemos chamar 

de multiplicação. Seguindo uma regra de multiplicação, quando essa pessoa chega a 

determinado ponto, ela poderá prosseguir de duas maneiras, uma das quais a levará a 

um caminho totalmente errado (MONK, 1995, p. 375-376). 
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“‘Você parece estar dizendo que se usarmos um pouco de bom senso 

ninguém se sairá mal’, sugeriu Turing. ‘Não’, trovejou Wittgenstein, ‘absolutamente 

NÃO é isso que eu quero dizer’.” Conforme Monk, “o que ele queria dizer é que 

uma contradição não pode extraviar ninguém, pois ela própria não leva a lugar 

algum. Não se pode calcular errado com uma contradição, pois uma contradição 

simplesmente não pode ser usada para calcular. Não é possível fazer coisa alguma 

com as contradições – exceto desperdiçar tempo quebrando a cabeça em cima 

delas”. Pouco depois dessa discussão, Turing desistiu de assistir às aulas de 

Wittgenstein, “convencido, por certo, que se Wittgenstein não admitia que uma 

contradição é uma deficiência fatal em um sistema matemático, não poderia haver 

terreno comum entre eles” (ibid., p. 376). Ou melhor, convencido, por certo, que se 

Wittgenstein não admitia que uma contradição é uma deficiência fatal em um 

sistema matemático, dialogar com ele seria desperdiçar tempo. 

 

3.6 Paradoxo de Wittgenstein  

 

Ainda tentando descartar como bobagens as contradições, Wittgenstein disse a 

seus alunos em 1939:  

 

Nós, de forma natural, comparamos uma contradição com algo que emperra. Eu 

diria que qualquer coisa que nós damos e concebemos como uma explicação de por 
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que uma contradição não funciona é sempre apenas uma outra maneira de dizer que 

nós não queremos que ela funcione44 (WITTGENSTEIN, 1989, p. 187). 

 

Ou seja, para Wittgenstein, definitivamente não é possível fazer coisa alguma 

com as contradições – exceto desperdiçar tempo quebrando a cabeça em cima delas. 

Cinco anos mais tarde, porém, Wittgenstein adotaria uma postura bem diferente em 

relação às contradições ao se deparar com o chamado “paradoxo de Moore”. Conforme 

Monk (1995, p. 478), esse foi o nome que Wittgenstein deu ao absurdo de enunciar uma 

proposição e afirmar que não se acredita nela, como “A sala está pegando fogo, mas eu 

não acredito que esteja”. O interesse de Wittgenstein pelo “paradoxo”, ainda de acordo 

com Monk (ibid., p. 479), vinha do fato de que, apesar de normalmente se dizer que 

alguém que faça esse tipo de afirmação está se contradizendo, o enunciado em si não é 

uma contradição em termos formais. Segundo Monk, Wittgenstein tomou conhecimento 

do “paradoxo” em uma monografia que Moore apresentou no Moral Science Club em 

outubro de 1944 e imediatamente lhe escreveu pedindo que publicasse sua “descoberta” 

– ou seja, Wittgenstein imediatamente esqueceu que havia dito a seus alunos no início 

dos anos 1930 que “a lógica é um cálculo, não uma ciência natural, e nela podem-se 

fazer invenções, mas não descobertas”45 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 139), além de 

imediatamente ter esquecido o que havia escrito no § 126 das Investigações filosóficas, 

na segunda metade dos anos 1930: “Pode-se chamar também de ‘filosofia’ o que é 

possível antes de todas as novas descobertas e invenções”. Na carta a Moore, 

Wittgenstein pontificou: 

                                                           
44 “We most naturally compare a contradiction to something which jams. I would say that anything which 

we give and conceive to be an explanation of why a contradiction does not work is always just another 

way of saying that we do not want it to work.” 
45 “(...) logic is a calculus, not a natural science, and in it one can make inventions, but not discoveries.” 
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Você afirmou algo sobre a lógica das asserções. A saber: faz sentido dizer 

“Suponhamos: p se aplica e eu não acredito que p se aplica”, ao passo que não faz 

sentido afirmar “Eu-p se aplica e eu não acredito que p se aplica”. Esta asserção 

deve ser descartada e é descartada pelo “senso comum”, como a contradição também 

o é. E isso apenas mostra que a lógica não é tão simples quanto os lógicos querem 

crer. Em particular: que a contradição não é a coisa singular que as pessoas pensam 

que seja. Não é a única forma logicamente inadmissível e é, sob certas 

circunstâncias, admissível. E mostrar isso parece-me o principal mérito de seu 

ensaio (MONK, 1995, p. 479). 

 

De acordo com Monk, Moore não via assim a questão e achava que, devido ao 

fato de o “paradoxo” não resultar em contradição formal, era um absurdo por motivos 

psicológicos e não lógicos. Wittgenstein, porém, “vigorosamente rejeitou” a posição de 

Moore e lhe escreveu: “Se eu perguntar a alguém: ‘A sala ao lado está pegando fogo?’ e 

a pessoa responder ‘Acredito que sim’, não posso dizer: ‘Não divague. Perguntei sobre 

o incêndio, não sobre seu estado mental!’”. Para Wittgenstein, conforme Monk, 

qualquer exame sobre o que faz ou não faz sentido afirmar é parte da lógica. Assim, “o 

‘paradoxo de Moore’ interessava Wittgenstein como uma ilustração de que, 

contrariando o desejo de simplicidade dos lógicos, as formas da nossa linguagem não 

podem ser enfiadas sem distorções nos escaninhos criados para elas pelas categorias da 

lógica formal. A afirmação ‘Acredito que a sala ao lado está pegando fogo’ é usada para 

afirmar, ainda que timidamente, que há um incêndio na sala ao lado – não para expor 

um estado mental”. E o “paradoxo de Moore” me interessa como uma ilustração de que, 

contrariando o desejo de simplicidade dos wittgensteinianos, Wittgenstein 

recorrentemente dizia uma frase, e depois outra, que diz precisamente o contrário, sem 
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saber qual haveria de ser mantida. Além disso, o “paradoxo de Moore” me interessa 

como uma ilustração do fato de que, por anos, Wittgenstein descartou as contradições e 

os paradoxos como bobagens, mas, ao se deparar com um suposto paradoxo que 

supostamente confirma sua “verdade intocável e definitiva” de que “a lógica não é tão 

simples quanto os lógicos querem crer”, ele não teve dúvidas em atestar a sua 

importância. 

 

3.7 Wittgenstein abandona sua principal contribuição filosófica 

 

Dadas as inconsistências do ataque quixotesco de Wittgenstein à lógica e à 

matemática pura, não admira que ele nunca tenha ficado satisfeito com a segunda parte 

das Investigações filosóficas, que seria dedicada à filosofia da matemática, e por isso a 

tenha excluído do livro (cf. MONK, 1995, p. 369, p. 371 e p. 417). Muito menos admira 

o fato de Wittgenstein ter abandonado seu trabalho em filosofia da matemática. 

Curiosamente, segundo Monk (ibid., p. 414), em meados dos anos 1940, John Wisdom 

escreveu uma breve nota a respeito de Wittgenstein para incluir em um dicionário 

biográfico e, antes de publicá-la, pediu-lhe que a comentasse. Wittgenstein fez apenas 

uma modificação, acrescentando uma última sentença ao texto: “A principal 

contribuição de Wittgenstein foi na filosofia da matemática”. No entanto, dois ou três 

meses depois, quando Rhees lhe perguntou por seu trabalho em matemática, 

Wittgenstein lhe respondeu “com um gesto de mão”: “Ah, alguém mais pode fazer 

isso”. E por que motivo se deveria ficar perplexo com o fato de Wittgenstein ter 

abandonado sua principal contribuição filosófica? E por que motivo se deveria ficar 

perplexo com o fato de o principal livro de Wittgenstein sobre filosofia da matemática, 
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Observações sobre os fundamentos da matemática, ter sido “o que teve a recepção 

menos favorável, ao menos pelos lógicos”46 (AYER, 1985, p. 60)? E por que motivo se 

deveria ficar perplexo com o fato de que mesmo wittgensteinianos eminentes como 

Merrill B. Hintikka e Jaakko Hintikka deixam de lado sua filosofia da matemática (cf. 

HINTIKKA & HINTIKKA, 1994, p. 51)? “Não estamos convencidos (...) de que a 

filosofia da matemática de Wittgenstein tenha a mesma profundidade que a sua filosofia 

da linguagem ou a sua filosofia da psicologia” (ibid., p. 14). Por nossa vez, estamos 

convencidos de que a filosofia da linguagem e a filosofia da psicologia de Wittgenstein 

têm a mesma superficialidade que a sua filosofia da matemática... 

 

 

  

 

4 Uma analogia arrasta Wittgenstein irresistivelmente: a analogia 

entre a linguagem e um jogo 

 

“(...) ‘É a glória para você!’  

‘Não sei o que você quer dizer com ‘glória’, disse Alice.  

Humpty Dumpty sorriu, desdenhoso. “Claro que não sabe... até que eu lhe diga. Quero dizer ‘é um 

belo e demolidor argumento para você!’ 

‘Mas ‘glória’ não significa ‘um belo e demolidor argumento’, Alice objetou. 

‘Quando eu uso uma palavra’, disse Humpty Dumpty num tom bastante desdenhoso, ‘ela significa 

exatamente o que quero que signifique: nem mais nem menos.’ 

                                                           
46 “(...) the one that has met with the least favourable reception, at any rate from the logicians.” 
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‘A questão é’, disse Alice, ‘se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes.’ 

‘A questão’, disse Humpty Dumpty, ‘é saber quem vai mandar – só isto.’”  

(CARROLL, 2009, p. 244-245) 

  

 

4.1 Jogos de signos, jogos de linguagem 

 

Se a pedra angular da primeira filosofia de Wittgenstein é a teoria pictórica do 

significado – derivada da analogia entre a proposição e o modelo de acidente de carro 

no tribunal de Paris – e a pedra angular da filosofia da matemática do segundo 

Wittgenstein é a analogia entre a matemática e um jogo, a pedra angular da filosofia da 

linguagem do segundo Wittgenstein é a analogia entre a linguagem e um jogo. De 

acordo com Malcolm (1990, p. 69), a analogia entre a linguagem e um jogo teria 

surgido a Wittgenstein enquanto ele passeava com Freeman Dyson por um campo onde 

viu pessoas jogando futebol. A mesma analogia, no entanto, já havia sido feita no século 

19 por linguistas como Whitney, que faz referência ao “jogo da língua” em suas 

reflexões sobre a linguagem (2010, p. 265), e Saussure, que nos manuscritos analisa 

detalhadamente esse “jogo de signos que se chama língua” (SAUSSURE, 2004, p. 38). 

No Curso, Saussure volta a recorrer a essa analogia, afirmando por exemplo que os 

valores tanto das peças de um jogo de xadrez quanto dos termos de uma língua 

“dependem (...) de uma convenção imutável: a regra do jogo, que existe antes do início 

da partida e persiste após cada lance” (p. 130). Ou seja, conforme Saussure, “assim 

como o jogo de xadrez está todo inteiro na combinação das diferentes peças, assim 

também a língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição de 

suas unidades concretas” (ibid., p. 152). Dessa forma, ressalta Saussure, a língua “é, ao 
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mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 

faculdade nos indivíduos” (ibid., p. 41). Além disso, observa Saussure, mostrando mais 

uma vez que não pode haver nenhuma “língua privada”, “a coletividade é necessária 

para estabelecer os valores cuja única razão de ser está no uso e no consenso geral: o 

indivíduo, por si só, é incapaz de fixar um que seja” (ibid., p. 160). 

A analogia entre a linguagem e um jogo também já havia sido feita antes de 

Wittgenstein por um dos autores que ele lia quando jovem, o filósofo austro-húngaro 

Fritz Mauthner: “A linguagem é apenas uma convenção, como as regras de um jogo: 

quanto maior o número de participantes, mais atraente ele será. Entretanto, não irá 

apreender nem alterar o mundo real”, ponderou Mauthner (1901-1903, I, p. 25 apud 

JANIK & TOULMIN, 1991, p. 140). Conforme Janik e Toulmin, para Mauthner a 

linguagem é “parte integrante de um complexo social específico”, “um fenômeno social, 

a ser apreendido juntamente com outros costumes associados dos indivíduos que a 

usam”. Assim,   

 

os escritos subsequentes de Wittgenstein reviveram muitas posições e teses já 

expostas por Mauthner em 1901 – por exemplo, a ideia de que as regras da 

linguagem são como as regras de um jogo, e de que a própria palavra “linguagem” é 

um termo abstrato geral, que precisamos desembrulhar para ver como, na prática 

real, os homens empregam as expressões de suas linguagens, nos contextos de todas 

as suas variadas culturas (ibid., p. 273).       
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Mas os adeptos de WII gostam de ressaltar, como se isso constituísse uma 

descoberta, que “o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de 

vida”... Ora, considerando-se a obra de Mauthner, fica bem óbvio que “a ideia de que 

Wittgenstein, nas Investigações filosóficas, ‘propôs uma filosofia da linguagem 

inteiramente nova’ (Hacker, 1995, p. 9)47 é absurda. Essa alegada nova filosofia era um 

lugar-comum no clima em que Malinowski e Wittgenstein cresceram”48 (GELLNER, 

1998, p. 156). De qualquer modo, o fato é que, diferentemente de Whitney, de Saussure 

e de Mauthner, Wittgenstein foi arrastado irresistivelmente pela analogia entre a 

linguagem e um jogo, o que mais uma vez o levou a cair em contradições grosseiras. No 

§ 108 das Investigações filosóficas, por exemplo, Wittgenstein afirma: “(...) falamos 

deles (dos fenômenos espaciais e temporais da linguagem) tal como falamos de figuras 

do jogo de xadrez, indicando suas regras, e não descrevendo suas propriedades físicas”. 

Realmente, falamos de figuras do jogo de xadrez indicando suas regras, e não 

descrevendo suas propriedades físicas, porque, “se eu substituir as peças de madeira por 

peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema; mas se eu reduzir ou aumentar 

o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a ‘gramática’ do jogo” 

(SAUSSURE, 2014, p. 56). Mais: 

 

Tomemos um cavalo; será por si só um elemento do jogo? Certamente que não, pois, 

na sua materialidade pura, fora de sua casa e das outras condições do jogo, não 

representa nada para o jogador e não se torna elemento real e concreto senão quando 

revestido de seu valor e fazendo corpo com ele. Suponhamos que, no decorrer de 

uma partida, essa peça venha a ser destruída ou extraviada: pode-se substituí-la por 

                                                           
47 HACKER, P. M. S. “Thought, language and reality.”  
48 “The idea that Wittgenstein, in Philosophical Investigations, ‘propounded a wholly novel philosophy of 

language’ (Hacker 1995: 9) is absurd. That allegedly novel philosophy was a commonplace in the climate 

in which both Malinowski and Wittgenstein grew up.”    
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outra equivalente? Decerto: não somente um cavalo, mas uma figura desprovida de 

qualquer parecença com ele será declarada idêntica, contanto que se lhe atribua o 

mesmo valor (ibid., p. 156). 

 

Indo, no entanto, além de Saussure no emprego da analogia entre a linguagem e 

um jogo, Wittgenstein afirma no § 199 das Investigações filosóficas: “(...) Seguir uma 

regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez são hábitos 

(costumes, instituições). Compreender uma frase significa compreender uma linguagem. 

Compreender uma linguagem significa dominar uma técnica”. E completa mais à frente: 

“Quando sigo a regra não escolho. Sigo a regra cegamente” (§ 219). Nas Observações 

sobre os fundamentos da matemática (VI, § 43), Wittgenstein retoma a analogia entre a 

linguagem e um jogo e declara: “As palavras ‘linguagem’, ‘proposição’, ‘ordem’, 

‘regra’, ‘operação de cálculo’, ‘experimento’, ‘seguir uma regra’ remetem a uma 

técnica, a um costume”49. Realmente, essas palavras remetem a uma técnica, a um 

costume, e as regras do jogo de xadrez, como as regras de qualquer jogo, são seguidas 

“cegamente”, mas não as regras linguísticas. Afinal, como bem ponderou Saussure no 

Curso de linguística geral, “entre todos os indivíduos (...) unidos pela linguagem, 

estabelecer-se-á uma espécie de meio-termo; todos reproduzirão – não exatamente, sem 

dúvida, mas aproximadamente – os mesmos signos unidos aos mesmos conceitos” (p. 

44). “Assim, se o sistema da língua pode ser comparado a uma partida de xadrez, suas 

regras estão fixadas de maneira imutável, o que não é o caso para a língua. De fato, que 

os signos linguísticos sejam tomados em uma coletividade, que sejam o jogo de uma 

sociedade – em jogo na sociedade –, explica por que eles não se comportam como 

simples peças de um jogo de xadrez, cujo modo de funcionamento e movimentações 

                                                           
49 “Las palabras ‘lenguage’, ‘proposición’, ‘orden’, ‘regla’, ‘operación de cálculo’, ‘experimento’, ‘seguir 

una regla’ remiten a una técnica, a una costumbre.” 
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sobre o tabuleiro permanecem imutáveis e sempre idênticos” (DEPECKER, 2012, p. 

180). Tendo, no entanto, ignorado o fato bem óbvio de que os signos linguísticos não se 

comportam como simples peças de um jogo de xadrez, Wittgenstein afirmou 

categoricamente na Gramática filosófica (p. 34): “‘Posso usar a palavra ‘amarelo’” é 

como “‘Sei como mover o rei no xadrez’”. No mesmo período em que redigiu os textos 

posteriormente reunidos na Gramática filosófica, Wittgenstein disse a seus alunos 

também categoricamente: “Palavras e peças de xadrez são análogas; saber como usar 

uma palavra é como saber como mover uma peça de xadrez”50 (WITTGENSTEIN, 

2001, p. 3). Mais tarde, ainda ignorando o fato bem óbvio de que os signos linguísticos 

não se comportam como simples peças de um jogo de xadrez, Wittgenstein afirmaria 

nas Investigações filosóficas (II, XI) que “o gênero de certeza é o gênero do jogo de 

linguagem”. E, tendo definitivamente ignorado o fato bem óbvio de que os signos 

linguísticos não se comportam como simples peças de um jogo de xadrez, Wittgenstein 

pontificaria: “A filosofia não deve, de modo algum, tocar no uso efetivo da linguagem; 

em último caso, pode apenas descrevê-lo. (...) A filosofia deixa tudo como está” (ibid., § 

124). Pelo contrário: é bem óbvio que a filosofia deve tocar no uso efetivo da 

linguagem; não apenas descrevê-lo. A filosofia não deixa tudo como está. Prova disso é 

que “a linguagem comum é um cemitério de restos da especulação filosófica do 

passado. Seria bom se ocasionalmente se lembrassem disto aqueles que tendem a 

deificar o discurso corrente como algo inatingível pelos cânones da investigação” 

(RUSSELL, 2013, p. 101).  

Mas mais óbvio ainda que o fato de que a filosofia deve tocar no uso efetivo da 

linguagem é o fato de que “Wittgenstein não hesitou em introduzir sua própria 

terminologia técnica ou semitécnica em filosofia (e.g. ‘jogos de linguagem’, ‘conceito 

                                                           
50 “Words and chess pieces are analogous: knowing how to use a word is like knowing how to move a 

chess piece.” 
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de semelhança de família’, ‘proposição gramatical’)”51 (HACKER, 1996, p. 234). Ou 

seja, é bem óbvio que Wittgenstein não hesitou em tocar no uso efetivo da linguagem. 

Por isso, entre outros motivos, “eu não acho que no fim seja possível conciliar a 

explicação da filosofia feita por Wittgenstein com a totalidade de sua atividade 

filosófica nas Investigações. Nós somos forçados no fim a fazer uma escolha entre 

aceitar sua teoria e seguir sua prática”52 (KENNY, 2006, p. xix). 

 

4.2 O método por exemplos não afasta as dificuldades 

 

Além de estar fundamentada na analogia entre a matemática e um jogo e, mais 

ainda, na analogia entre a linguagem e um jogo, a segunda filosofia de Wittgenstein é 

essencialmente caracterizada por seu método por exemplos. Conforme Monk (1995, p. 

271), no início dos anos 1930, Wittgenstein passou a acreditar que, em vez de ensinar 

doutrinas e desenvolver teorias, como ele havia feito no Tractatus, caberia ao filósofo 

demonstrar uma técnica, um método para chegar à clareza: “Queremos substituir as 

conjecturas e explicações desordenadas pela serena consideração dos fatos linguísticos”, 

afirmou Wittgenstein (1992b, § 447). Na verdade, tendo voltado para Cambridge em 

janeiro de 1929 com o intuito de resolver de vez os problemas filosóficos, já em outubro 

de 1930 Wittgenstein declararia que o nimbo da filosofia havia se perdido porque tinha 

obtido “uma concepção clara do método correto em filosofia” (MONK, 1995, p. 272): 

“O nimbo da filosofia se perdeu. Pois agora temos um método para fazer filosofia, e 

podemos falar de filósofos hábeis. Compare-se a diferença entre alquimia e química: a 

                                                           
51 “(...) Wittgenstein did not hesitate to introduce his own technical or quasi-technical terminology in 

philosophy (e.g. ‘language-game’, ‘family resemblance concept’, ‘grammatical proposition’).” 
52 “I do not believe that it is in the end possible to reconcile Wittgenstein´s account of philosophy with the 

entirety of his philosophical activity in the Investigations. We are forced in the end to make a choice 

between accepting his theory and following his practice.”  
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química possui um método e nós podemos falar de químicos hábeis”. O método de 

Wittgenstein para fazer filosofia é o método por exemplos: 

 

(...) a clareza à qual aspiramos é na verdade uma clareza completa. Mas isto 

significa apenas que os problemas filosóficos devem desaparecer completamente.  

A verdadeira descoberta é a que me torna capaz de romper com o filosofar, quando 

quiser. – A que acalma a filosofia, de tal modo que esta não seja mais fustigada por 

questões que colocam ela própria em questão. – Mostra-se agora, isto sim, um 

método por exemplos, e a série desses exemplos pode ser interrompida. – Resolvem-

se problemas (afastam-se dificuldades), não um problema (WITTGENSTEIN, 1999, 

§ 133). 

 

Wittgenstein “sustentou que seu ‘novo método’ de fazer filosofia constituiu uma 

‘guinada’ no ‘desenvolvimento do pensamento humano’, comparável à revolução 

promovida por Galileu na ciência” (GLOCK, 1998, p. 163). Mais que isso: Wittgenstein 

sustentou que o método por exemplos levaria à clareza completa, com a qual acreditava 

que os problemas filosóficos desapareceriam completamente. Mas o método por 

exemplos, evidentemente, jamais resolveria de vez os problemas, já que “aquilo que 

cada um entende por schön (bonito), hässlich (feio), gut (bom), e schlecht (mau), por 

Tugend (virtude) e Laster (vício), não se pode reunir assim sem mais nada numa noção 

geral, sobre a qual não haja discussão possível” (PAUL, 1983, § 74). Em outras 

palavras, diferentes pessoas dão diferentes exemplos, sem haver quem possa decidir 

com objetividade quem está certo e quem está errado. Wittgenstein, porém, 

desconsiderou esse entrave bem óbvio a seu novo método. Um entrave que foi apontado 
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por Rhees em uma aula em 1938 – e simplesmente descartado como sem importância 

por Wittgenstein: 

 

[Rhees fez a Wittgenstein uma pergunta sobre a sua ‘teoria’ da deterioração.] 

Pensam que tenho uma teoria? Pensam que estou a dizer aquilo que a deterioração 

é? Aquilo que faço é descrever diferentes coisas a que se chama deterioração. 

Poderia concordar com a deterioração – “A vossa bela cultura musical é ótima, mas 

estou muito contente que as crianças já não tenham de aprender harmonia.” [Rhees: 

Será que aquilo que diz não implica uma preferência por certos modos de usar 

‘deterioração’?] Muito bem, se se quiser, mas isso, já agora – não, não tem 

importância. O meu exemplo de deterioração é um exemplo de uma coisa que 

conheço, talvez de uma coisa de que não gosto – não sei. ‘Deterioração’ aplica-se à 

pequena parte das coisas que é possível que eu saiba (WITTGENSTEIN, 2009b, p. 

29-30). 

 

Aquilo que Wittgenstein dizia implicava uma preferência por certos modos de 

usar “deterioração” e é bem óbvio que isso tem importância. O exemplo de 

deterioração de Wittgenstein é um exemplo de uma coisa que ele conhecia, talvez de 

uma coisa de que não gostava – não sei. “Deterioração” aplicava-se à pequena parte 

das coisas que é possível que ele soubesse. Mas também é possível que ele não 

soubesse. No entanto, sem nunca se ver pelos olhos dos outros e sem ter outros 

padrões a não ser os seus, conforme o caracterizou Fania Pascal (1984, p. 47), 

Wittgenstein desconsiderou esse fato bem óbvio ao elaborar seu método por exemplos, 

bem como ao refletir sobre seguir regras.  



 

120 
 

Mais uma vez se valendo da analogia entre a linguagem e um jogo, Wittgenstein 

afirmou que “nosso uso da linguagem é como jogar um jogo de acordo com as regras”53 

(2001, p. 32). No entanto, é bem óbvio que as regras “sempre admitem interpretações 

divergentes” (PEARS, 1973, p. 171) – especialmente as regras do uso da linguagem, 

como bem observaram Paul e Saussure. Tendo no entanto desconsiderado esse fato bem 

óbvio, Wittgenstein afirmou no § 54 das Investigações filosóficas: “(...) dizemos que se 

joga segundo esta ou aquela regra, porque um observador pode ler essas regras nas 

práxis do jogo (...). – Mas como o observador distingue, nesse caso, entre um erro de 

quem joga e uma jogada certa? Há para isso indícios no comportamento dos jogadores”. 

Mas como o observador distingue, no uso da palavra “deterioração”, entre um erro de 

quem fala e um uso certo? Há para isso indícios no comportamento dos falantes? E 

quem poderia distinguir, no uso dessa palavra, entre um erro de quem fala e um uso 

certo? E quem poderia ensinar às pessoas o uso certo da palavra “deterioração” até a 

clareza completa? “Pois não pertence ao seguir uma regra a técnica (a possibilidade) de 

treinar o outro nela? E por meio de exemplos, ademais. E o critério de sua compreensão 

há de ser a coincidência das ações individuais (...)”54 (WITTGENSTEIN, 1987, VII, § 

53). Portanto, quem usasse a palavra “deterioração” sem coincidência com o treinador 

Wittgenstein não teria compreendido a regra? Quem usasse a palavra “deterioração” 

sem coincidência com o treinador Wittgenstein cometeria um erro? E que regra seguir 

cegamente no uso da palavra “bom”? “‘É bom porque Deus assim o ordenou’ é a 

expressão correta para a ausência de fundamento” (WITTGENSTEIN, 2010a, p. 65), 

anotou o treinador Wittgenstein em seu caderno no início dos anos 1930. Os ateus 

                                                           
53 “Our use of language is like playing a game according to the rules.”  
54 “Pues ¿no pertenece al seguimiento de una regla la técnica (la posibilidad) de adiestrar a otro en él? Y 

por medio de ejemplos, además. Y el critério de su comprensión ha de ser la coincidencia de las acciones 

individuales.”   
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Nietzsche e Russell, por exemplo, jamais seguiriam a mesma regra no uso da palavra 

“bom” – muito menos cegamente. Cometeriam, portanto, um erro? 

 

4.3 As regras estéticas ensinadas pelo treinador Wittgenstein  

 

Estendendo o método por exemplos à estética, Wittgenstein passou a defender 

nos anos 1930 que, em vez de ensinar doutrinas e desenvolver teorias sobre o belo, 

caberia ao filósofo explicitar a beleza de uma obra de arte, explicando-a: “Poderia se 

pensar que a estética é uma ciência que nos diz o que é belo – quase ridículo demais 

para pôr em palavras. Suponho que devesse incluir também quais tipos de café são 

saborosos” (MONK, 1995, p. 362). Para Wittgenstein, em vez de teorias, é necessário 

“dar uma explicação que seja aceita. Este é o propósito da explicação” (ibid., p. 364). 

Mas quem seria o treinador que poderia explicitar a beleza de uma obra de arte, 

explicando-a? Quem seria o treinador que poderia dar uma explicação que fosse aceita? 

Quem seria o treinador que pontificaria sobre arte? Certo de estar com a razão, e de 

estar certo orgulhoso, Wittgenstein desconsiderou em estética todas essas questões, ou 

seja, Wittgenstein desconsiderou o fato bem óbvio de que explicitar a beleza de uma 

obra de arte implica uma preferência e isso evidentemente tem importância. Afinal, 

“cada um tem seu gosto” (KANT, 2012, p. 201) e por isso “é absolutamente impossível 

fornecer um determinado princípio objetivo do gosto” (ibid., p. 202).  

Musicalmente, o gosto de Wittgenstein restringia-se a seis compositores: Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms e Labor (cf. MONK, 1995, p. 23). Assim, 

acreditar que alguma explicação da música de compositores que Wittgenstein detestava, 

como Mahler e Schönberg (cf. MONK, 1995, p. 83), poderia convencê-lo é quase 
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ridículo demais para pôr em palavras. É também quase ridículo demais para pôr em 

palavras acreditar que uma explicação dos textos de Shakespeare, o “poeta dos poetas” 

(KIERKEGAARD, 2010, p. 56), poderia convencer Wittgenstein, que confessou: 

“Tenho uma profunda desconfiança perante a maior parte dos admiradores de 

Shakespeare” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 123). Na verdade, Wittgenstein tinha uma 

profunda desconfiança perante a maior parte dos admiradores de muitos dos escritores 

mais prestigiados de seu tempo, como Rainer Maria Rilke e T. S. Eliot (cf. 

BOUWSMA, 2005, p. 118). Mais que isso: Wittgenstein tinha uma profunda 

desconfiança perante outras culturas que não a sua, a germânica; em especial, perante a 

cultura inglesa: “Acerca de um arquiteto ou músico (talvez de um artista em geral) 

inglês pode-se estar quase seguro de que se trata de um charlatão!”, pontificou 

Wittgenstein (2010a, p. 73). Pior ainda: Wittgenstein simplesmente menosprezava o que 

não fosse de sua cultura:  

 

A educação (aquisição da cultura) restitui a uma pessoa um bem que já lhe pertence. 

Com ela tal pessoa aprende, por assim dizer, a conhecer a herança paterna. Ao passo 

que outra pessoa assimila por meio dela formas cuja natureza lhe é estranha. E aí 

seria melhor se permanecesse inculta ainda que ficando repugnante & tosca (ibid., p. 

70-71). 

 

O menosprezo de Wittgenstein por uma educação, por uma cultura que não fosse 

a sua alicerça seu método por exemplos, elaborado para explicar conceitos e proferir 

julgamentos sempre de seu ponto de vista, de sua cultura, de sua forma de vida, nunca 

do ponto de vista do outro, da cultura do outro, da forma de vida do outro. “É como se 

disséssemos: ‘Classifico as obras de arte do seguinte modo: umas admiro, outras 
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desprezo’. Este modo de classificação podia ser interessante” (WITTGENSTEIN, 

2009b, p. 33). Sim, este modo de classificação podia ser interessante para alguém cujas 

“opiniões sobre a maioria dos assuntos era absoluta, não permitindo argumentos”55 

(PASCAL, 1984, p. 17), mas é bem óbvio que não afasta as dificuldades... 

 

4.4 As regras éticas ensinadas pelo treinador Wittgenstein  

 

Além da estética, Wittgenstein estendeu o método por exemplos à ética, 

evidentemente ignorando fatos bem óbvios como o de que “nenhuma definição humana 

pode fazer que aquilo que uns consideram o mal seja considerado pelos demais como 

tal” (TOLSTOI, 2011, p. 72), já que “não há, nem pode haver, uma autoridade externa 

que dê uma definição do mal que seja reconhecida por todos” (ibid., p. 74). Na verdade, 

sempre designando as coisas de boas ou más, ou certas e erradas, Wittgenstein era 

“implacável” ao julgar os outros e, na opinião de Bouwsma (ibid., p. 74-75), sabia 

julgar, sendo “sensível a toda a mesquinhez e a toda a impostura”. Além disso, 

Wittgenstein desprezava os que exibiam as suas “pretensões”. Em especial, os filósofos 

que escreveram sobre ética: “(Wittgenstein) falou de todo o mal que os filósofos fazem 

em matéria de ética”, relata Bouwsma (ibid., p. 85). “Quando um homem acredita 

seriamente no que deve fazer, então podemos ver a que ponto é incrível o que os 

filósofos fazem.” Ainda de acordo com Bouwsma (ibid., p. 91), Wittgenstein 

considerava impossível o ensino da ética: 

  

                                                           
55 “(…) opinions on most matters were absolute, allowing of no argument.” 
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(...) como poderá seja quem for aconselhar outrem? Imaginemos alguém que 

aconselha outra pessoa que está apaixonada e prestes a casar-se, indicando-lhe todas 

as coisas que não poderá fazer se se casar. Que imbecilidade! Como pode alguém 

saber o que são essas coisas na vida de um outro homem? 

 

Exibindo sua pretensão, porém, Wittgenstein perguntou a John King quando este 

lhe disse que estava prestes a casar-se: “Você não tem preocupações e problemas 

suficientes para enfrentar sem isto (casar-se)?” (KING, 1984, p. 74). Em outra ocasião, 

novamente exibindo sua pretensão, Wittgenstein aconselhou sua amiga Marguerite 

Respinger, por quem era apaixonado, a não se casar com Talle Sjögren, tendo-a alertado 

sobre os perigos de sua decisão: “Você está tomando um barco e o mar será 

tempestuoso; permaneça sempre ligada a mim para não soçobrar” (MONK, 1995, p. 

306), aconselhou-a Wittgenstein. Mas Marguerite não permaneceu ligada a Wittgenstein 

e se casou com Sjögren. Os jovens alunos de Cambridge nas décadas de 1930 e 1940, 

por sua vez, como Bouwsma, tinham total confiança na capacidade de Wittgenstein de 

julgar e aconselhar e permaneciam sempre ligados a ele. Drury, por exemplo, que 

sempre manteria uma “atitude obsequiosa” (MONK, 1995, p. 349) em relação a 

Wittgenstein, tomaria praticamente todas as principais decisões de sua vida sob a sua 

influência (ibid., p. 242-243). “Não pense nem por um minuto que eu ache isso ridículo, 

mas não posso aprová-lo; não, não posso aprovar. Teria medo que um dia aquele 

colarinho acabasse por enforcá-lo”, disse-lhe Wittgenstein quando soube de seu plano 

de se ordenar padre anglicano. Isso aconteceu na segunda ou terceira vez que os dois se 

encontraram. “Pense, Drury”, aconselhou-o Wittgenstein, “o que significa ter de pregar 

um sermão todas as semanas; você não conseguiria.” Por fim, Drury obsequiosamente 

seguiria o conselho de Wittgenstein e, encorajado por ele, arranjaria um emprego entre 
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“pessoas comuns” – conselho que Wittgenstein daria a todos os seus discípulos, em 

detrimento de uma vida acadêmica (cf. MALCOLM, 1990, p. 40-41). Alguns anos mais 

tarde, porém, Drury decidiria estudar medicina, o que Wittgenstein podia aprovar: “Não 

há mais o que discutir. Já foi tudo acertado; você irá começar seus estudos de medicina 

imediatamente” (MONK, 1995, p. 302), disse-lhe Wittgenstein, mais uma vez exibindo 

sua pretensão.  

Na realidade, “a postura moral de Wittgenstein era, do ponto de vista pessoal, 

egocêntrica e contemplativa” (GLOCK, 1998, p. 142). E, se não se pode dizer que sua 

postura estética e sua postura linguística também eram contemplativas, pode-se com 

toda a tranquilidade dizer que ambas eram igualmente egocêntricas. Afinal, a questão 

para Wittgenstein era saber quem ia mandar – só isto. Tal postura podia ser interessante 

para alguém que nunca se via pelos olhos dos outros e não tinha outros padrões a não 

ser os seus, mas definitivamente não afasta as dificuldades... 

 

4.5 Usos de palavras e expressões que você nem sonhou  

 

Além de ter desenvolvido no início dos anos 1930 o método por exemplos, no 

mesmo período, Wittgenstein foi “estimulado” por Sraffa até abandonar a teoria 

pictórica do significado, passando então a ressaltar, como se isso constituísse uma 

descoberta, que “a significação de uma palavra é seu uso na linguagem” 

(WITTGENSTEIN, 1999, § 43). De fato, a significação de uma palavra é seu uso na 

linguagem, mas é bem óbvio que as pessoas não usam as palavras exatamente da mesma 

forma, seguindo estritamente as mesmas regras. Por isso, “o mais sábio e mais profundo 

dos homens pensaria ser impossível dar às palavras definições muito precisas a fim de 
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evitar todo mal-entendido, todo falso raciocínio, sobretudo nas matérias subjetivas em 

que é difícil conduzir os conceitos a verificações exatas; de modo que as diferenças de 

opiniões nos filósofos tomam a forma de disputas de palavras, a controvérsia 

repousando na interpretação dos termos” (WHITNEY, 2010, p. 41). Essa controvérsia 

não apenas não é afastada pelo método por exemplos como evidencia a sua ineficácia 

para resolver os problemas filosóficos. No entanto, tendo ignorado esse entrave bem 

óbvio a seu método, Wittgenstein convida o leitor no § 66 das Investigações filosóficas 

a considerar o que chamamos de “jogos”, alertando que não há um traço em comum que 

una todos os jogos: jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de bola, etc. Assim, 

observa Wittgenstein, os exemplos de jogos têm “semelhanças de família”, conceito 

cuja ideia remonta ao poema de Goethe “A metamorfose das plantas”, que Wittgenstein 

muito apreciava (MONK, 1995, p. 276), e que ele teria adquirido de Spengler 

(MCGUINNESS, 2012, p. 9, n. 16, e p. 301 e WITTGENSTEIN, 2010a, p. 175), sem 

no entanto ter-lhe dado o devido crédito por esse “estímulo” nem nas Investigações 

filosóficas, nem no Livro azul, no qual o apresentou: 

 

Sentimo-nos por exemplo inclinados a pensar que deve existir algo em comum a 

todos os jogos, e que esta propriedade comum é a justificação para a aplicação do 

termo geral ‘jogo’ aos diversos jogos; ao passo que os jogos formam uma família 

cujos membros têm parecenças. Alguns têm o mesmo nariz, outros as mesmas 

sobrancelhas e outros ainda a mesma maneira de andar; e estas parecenças 

sobrepõem-se (p. 45). 

 

Mas considere agora o que chamamos de “ciência”. Kant refere-se a ciências 

como a matemática, a lógica, a metafísica, a moral, a estética e a filosofia na Lógica (p. 
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18-28), em que define ciência como “o conjunto de um conhecimento enquanto 

sistema” (ibid., p. 72). Schopenhauer, por sua vez, refere-se a ciências como a filosofia, 

as matemáticas (aritmética e geometria), a química, a física, a zoologia, a botânica e a 

fisiologia (ciências naturais), a lógica e a história (esta, “para falar com rigor, é um 

saber mais do que uma ciência” (§ 14)) no Mundo como vontade e representação (§ 7, 

§ 9 e § 17), em que afirma que “aquilo que distingue as ciências do conhecimento 

vulgar é simplesmente a sua forma: elas são sistemáticas; elas facilitam o conhecimento 

fazendo, graças à subordinação dos conceitos, a síntese de todos os casos particulares, e 

atingem, por esse fato, a universalidade” (§ 33). Já para Heidegger (2006, p. 47), “em 

geral, pode-se definir a ciência como o todo de um conjunto de fundamentação de 

proposições verdadeiras”. Mas Heidegger admite logo em seguida a essa afirmação: 

“Essa definição não é completa nem alcança o sentido de ciência”. As definições de 

Kant e de Schopenhauer também não são completas nem alcançam o sentido de ciência. 

E qual definição seria completa e alcançaria o sentido de ciência?  

Em sua Introdução à filosofia (p. 44), Heidegger apresenta outra definição de 

ciência, que também não é completa nem alcança o sentido de ciência: “A ciência existe 

onde há institutos nos quais, com a ajuda do aparato técnico, são realizadas 

investigações”. Mas, antecipando-se às “semelhanças de família”, Heidegger pondera:  

 

Talvez esse enunciado seja válido para todas as ciências naturais e para a medicina, 

mas não para as ciências humanas. E como se dão as coisas em relação à ciência da 

música, que computamos às ciências históricas? Ela também possui institutos e até 

mesmo ‘instrumentos’ como o cravo e o piano. Entretanto, esses instrumentos 

possuem uma função completamente diversa do que, por exemplo, um eletroscópio 

ou um termômetro. No fundo, porém, todas as ciências necessitam de instrumentos 
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técnicos – mesmo que sejam apenas livros. A ciência está impressa em livros. É 

certo que o livro possui na filologia uma função diversa do código civil na ciência 

do direito ou da bíblia na teologia. É questionável se com esse instrumento, com os 

livros – de qualquer modo não são todos os livros que se mostram como 

instrumentos –, a essência da ciência é caracterizada. Talvez se possa mesmo 

concluir a partir da essência da ciência que ela depende de uma tal técnica, de 

institutos, de livros, de aparatos etc. Todavia, a consequência da essência não se 

confunde com a própria essência, e, assim, indicar a concreção técnica na ciência 

pode ser muito essencial e, contudo, pode ser algo apenas extrínseco. Em 

contrapartida, exigimos uma determinação interna e talvez a encontremos ao 

perguntarmos para que serve todo esse dispositivo técnico (HEIDEGGER, 2009, p. 

44).  

 

Mais à frente, Heidegger retoma a discussão e apresenta uma terceira definição 

de ciência: “Ciência é conhecimento metódico, sistemático, exato e universalmente 

válido” (ibid., p. 45). Uma definição que também não é completa nem alcança o sentido 

de ciência. Ciente disso, Heidegger observa:  

 

Justamente os dois últimos predicados valem desde sempre como determinações 

insignes da ciência. As pessoas reportam-se frequentemente a Kant, que disse certa 

vez: “Afirmo, contudo, que em toda doutrina particular da natureza só se consegue 

encontrar tanta ciência propriamente dita quanto se puder encontrar aí matemática”. 

Uma ciência só é científica na medida em que for matematizável. Dessa forma, as 

ciências humanas de modo algum são ciências, uma vez que se opõem por princípio 

à matematização. Por outro lado, a matemática se mostra como a ciência 

propriamente dita, pois é de fato a mais exata das ciências e seus resultados são, de 

modo puro e simples, universalmente válidos (HEIDEGGER, 2009, p. 45).  
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 Wittgenstein, por sua vez, seguindo regras diferentes das de Kant, de 

Schopenhauer e de Heidegger, não considerava a matemática uma ciência propriamente 

dita, mas sim uma série de técnicas, sem verdades a descobrir (cf. MONK, 1995, p. 

298): “(A matemática) não é uma ciência natural. (Similarmente, você não pode 

confundir uma vassoura com parte da mobília de um quarto enquanto a usa para limpar 

a mobília.)” (WITTGENSTEIN, 2003, p. 297). Mas a matemática, para Heidegger 

(2006, p. 45) “a ciência aparentemente mais rigorosa e de estrutura mais sólida”, é uma 

ciência ou não? E a filosofia, que Kant e Schopenhauer classificaram como ciência, ao 

contrário de Wittgenstein e de Heidegger, para quem “a filosofia jamais pode ser 

denominada ciência” (HEIDEGGER, 2009, p. 28)? E o direito? E a teologia? E a 

história? E a música? E as ciências humanas são realmente científicas? Para responder a 

essas perguntas, é necessário responder à pergunta fundamental: o que é a ciência? Uma 

pergunta intocada pelo método por exemplos. Uma pergunta que “foi frequentemente 

formulada pelos gregos. Ela é uma questão antiga, ou seja, uma questão sempre nova. 

Ela constitui uma daquelas questões que não se aquietam quando dela já temos à mão 

uma definição” (HEIDEGGER, 2009, p. 28). Mais que isso: ela constitui uma daquelas 

questões que não se aquietam quando dela só temos à mão exemplos.  

Sem perceber isso, Wittgenstein pergunta-se no § 69 das Investigações 

filosóficas como explicaríamos a alguém o que é um jogo e afirma: “Creio que lhe 

descreveríamos jogos, e poderíamos acrescentar à descrição: ‘isto e outras coisas 

semelhantes chamamos de ‘jogos’’”. E como explicaríamos a alguém o que é a ciência? 

Creio que, seguindo o método wittgensteiniano, lhe descreveríamos exemplos, e 

poderíamos acrescentar à descrição: “isto e outras coisas semelhantes chamamos de 

‘ciência’”. Mas entre esses exemplos deveríamos incluir ou não a matemática, a 
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filosofia, o direito, a teologia, a história, a música e as ciências humanas? No § 71 das 

Investigações filosóficas, Wittgenstein retoma a questão de como explicar o que é jogo 

e afirma:   

 

(...) exatamente assim explica-se o que é um jogo. Dão-se exemplos e quer-se que 

eles sejam compreendidos num certo sentido. – Mas com essa expressão não quero 

dizer que essa pessoa deva ver agora nesses exemplos o algo em comum que eu – 

por alguma razão – não posso exprimir. Mas sim que tal pessoa deva agora 

empregar esses exemplos de um determinado modo. A exemplificação não é aqui 

um meio indireto de elucidação, – na falta de outro melhor. Pois toda elucidação 

geral pode também ser mal compreendida. Eis como jogamos o jogo. (Refiro-me ao 

jogo de linguagem com a palavra “jogo”.) 

 

De acordo com Wittgenstein, exatamente assim explica-se o que é a ciência. 

Dão-se exemplos e quer-se que eles sejam compreendidos num certo sentido e que se 

empreguem esses exemplos de um determinado modo. Wittgenstein, no entanto, 

desconsiderou o fato bem óbvio de que diferentes pessoas dão diferentes exemplos e os 

empregam de diferentes modos. Eis como jogamos o jogo. (Refiro-me ao jogo de 

linguagem com a palavra “ciência”.)  

Mais à frente, no § 116 das Investigações filosóficas, Wittgenstein aconselha: 

“Quando os filósofos usam uma palavra – ‘saber’, ‘ser’, ‘objeto’, ‘eu’, ‘proposição’, 

‘nome’ – e procuram apreender a essência da coisa, deve-se sempre perguntar: essa 

palavra é usada de fato desse modo na língua em que ela existe?” E, quando os filósofos 

consideram o modo como uma palavra é de fato usada na língua em que ela existe, 

aspirando à clareza completa, deve-se sempre perguntar: esse método resolve os 
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problemas, afasta as dificuldades? Esse método torna os filósofos capazes de romper 

com o filosofar, quando quiserem? Esse método acalma a filosofia, de tal modo que esta 

não seja mais fustigada por questões que colocam ela própria em questão? 

Estranhamente, Wittgenstein acreditava que “os filósofos usam uma linguagem que já 

se encontra deformada, como que por sapatos muito apertados” (1992a, p. 66), e, com o 

intuito de lhes aliviar o “embaraço mental”, passou anos considerando o modo como 

uma palavra é “de fato” usada na língua em que ela existe: 

 

O que eu dou é a morfologia do uso de uma expressão. Mostro que ela tem usos que 

você nem sonhou. Em filosofia, sentimo-nos forçados a examinar um conceito de 

uma certa maneira. O que eu faço é sugerir, ou talvez inventar, outras maneiras de 

examiná-lo. Sugiro possibilidades que você não havia cogitado anteriormente. Você 

pensa que havia uma possibilidade, ou duas quando muito. Mas eu o fiz pensar em 

outras. Além disso, fiz que visse o absurdo de esperar que o conceito satisfaça 

aquelas estreitas possibilidades. Desse modo, alivia-se seu embaraço mental e você 

fica livre para ver o campo de uso da expressão e descrever suas diferentes maneiras 

de uso56 (MALCOLM, 1990, p. 57-58). 

 

A fim de esclarecer a afirmação de Wittgenstein, vejamos um típico exemplo 

dado por ele de como uma expressão pode ser usada de uma maneira que você nem 

sonhou: 

  

                                                           
56 “Lo que yo do es la morfología del empleo de una expresión. Muestro que tiene clases de empleos que 

tú no has llegado a soñar. En filosofía, uno se siente forzado a mirar un concepto de una cierta manera. Lo 

que yo hago es sugerir, o incluso inventar, otras maneras de mirarlo. Sugiero posibilidades en las que no 

has pensado previamente. Tú pensaste que hay una posibilidad, o solo dos cuando mucho. Pero yo te hice 

pensar en otras. Además, hice que veas lo absurdo de esperar que el concepto satisfaga aquellas estrechas 

posibilidades. De este modo se alivia tu traba mental y quedas libre para mirar alrededor del campo de 

empleo de la expresión y describir sus diferentes clases de empleos.”    
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Imagine que eu sou um engenheiro invisível. Você, que está prestes a lançar os 

dados, vê-me, e sabe que eu vou estar presente dentro de quatro segundos e que 

controlarei o cair do dado. Aqui está um gênero de imagem, entre outras, que 

poderia adequar-se à frase (BOUWSMA, 2005, p. 65). 

 

A frase em questão é do filósofo Max Black, como informa Bouwsma: “Black 

disse: ‘Se eu atirar esta moeda de penny dentro dos próximos quatro segundos, ela vai 

cair de cara – e, depois, acabo por não a atirar. Não a atiro. Podemos dizer: Estão a ver, 

eu já vos tinha dito’. Entendia, de certo modo, dar assim um exemplo de ‘se-então’”.  

Wittgenstein também dava em suas aulas exemplos de como uma expressão 

pode ser usada de uma maneira que você nem sonhou, mas ele mesmo os considerava 

absurdos, assim como alguns alunos menos submissos, como o testemunhou Malcolm 

(1990, p. 40):  

 

Uma coisa curiosa, que observei inúmeras vezes, era que, quando Wittgenstein 

inventava um exemplo durante suas aulas com o objetivo de ilustrar um ponto, ele 

sorria ante o absurdo do que havia imaginado. Mas, se quem sorria era algum outro, 

sua expressão mudava a severa e ele exclamava reprovando: “Não, não; digo-o 

seriamente!” Os eventos imaginários e as circunstâncias eram tão infrequentes e tão 

além do alcance da possibilidade natural que ele mesmo não podia evitar mostrar-se 

divertido; no entanto, a intenção do exemplo era séria.57  

 

                                                           
57 “Una cosa curiosa, que he observado innumerables veces, era que cuando Wittgenstein inventaba un 

ejemplo durante sus clases con el fin de ilustrar un punto, él mismo sonreía entre dientes ante lo absurdo 

de lo que había imaginado. Pero si quien sonreía era algún otro, su expresión cambiaba a la severidad y 

exclamaba como reproche: ‘¡No, no; lo digo en serio!’ Los eventos imaginarios y las circunstancias eran 

tan infrecuentes y tan más allá del alcance de la posibilidad natural, que él mismo no podía evitar 

mostrarse divertido; sin embargo, la intención del ejemplo, desde luego, era seria.”   
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Eu também não posso evitar mostrar-me divertido com os eventos imaginários e 

as circunstâncias tão infrequentes e tão além do alcance da possibilidade natural dos 

típicos exemplos de Wittgenstein; especialmente porque a intenção dos exemplos é 

levada a sério... 

 

4.6 A meta final do modo de fazer filosofia de Wittgenstein  

 

Certa vez, Wittgenstein resumiu seu objetivo filosófico declarando: “A meta 

final do meu modo de fazer filosofia é conferir a uma expressão uma forma tal que 

certas inquietudes desapareçam (Hertz)” (MONK, 1995, p. 397). Em Os princípios da 

mecânica, o físico Heinrich Hertz investiga o conceito de “força”, empregado na física 

newtoniana, e propõe que, em vez de responder diretamente à pergunta “o que é 

força?”, deve-se reformular a física sem usar “força” como um conceito básico. 

“Quando essas excruciantes contradições são removidas”, escreveu Hertz (ibid., p. 38), 

“a questão da natureza da força não terá sido resolvida; mas nossa mente, não mais 

exasperada, deixará de fazer-se perguntas improcedentes.” Segundo Monk (ibid., p. 

397), Wittgenstein achava a solução de Hertz um modelo perfeito de como dissipar a 

confusão filosófica e nela se baseia seu modo de fazer filosofia. Hertz, no entanto, não 

conseguiu reformular a física sem usar “força” como um conceito básico e sua solução 

não conferiu a esse conceito uma forma tal que certas inquietudes desaparecessem. Essa 

constatação não poderia ser mais esclarecedora quanto à meta final do modo de fazer 

filosofia de Wittgenstein. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein proporia ainda outro “método” 

para afastar uma dificuldade. De acordo com Monk (ibid., p. 396), ao longo do conflito, 
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o Dr. R. T. Grant atendia no Guy´s Hospital, em Londres, pacientes com “choque 

traumático” em decorrência dos bombardeios alemães e, num memorando sobre o 

assunto, expressou objeções ao uso desse conceito, propondo “evitar o diagnóstico de 

‘choque’ e substituí-lo por um registro preciso e completo do estado e progresso do 

paciente paralelamente ao seu tratamento” (ibid., p. 397). Portanto, assim como Hertz 

propunha reformular a física sem usar “força” como um conceito básico, o Dr. Grant 

propunha uma medicina sem o uso do conceito de “choque”. A abordagem do Dr. 

Grant, no entanto, foi contestada por um coronel do Serviço de Transfusão de Sangue 

do Exército, que afirmou: “Grant lançaria fora toda a valiosa literatura do MRC da 

última guerra porque os registros não alcançam seu grau de detalhamento” (ibid., p. 

397-398). Nem o grau de detalhamento de Wittgenstein, que estava trabalhando no 

Guy´s Hospital e considerou interessante a abordagem do Dr. Grant, a ponto de, ao 

redigir um relatório anual com o colega Basil Reeve, ter sugerido que imprimissem a 

palavra “choque” de cabeça para baixo, para ressaltar sua imprecisão (ibid., p. 398). Na 

Gramática filosófica, no entanto, escrita certa de 10 anos antes, a imprecisão das 

palavras “proposição” e “linguagem” não levou Wittgenstein a cogitar eliminá-las ou 

imprimi-las de cabeça para baixo:  

 

O uso das palavras “proposição”, “linguagem” etc. tem a nebulosidade do uso 

normal de palavras-conceito em nossa linguagem. Pensar que isso os torna inúteis 

ou mal adaptados ao seu propósito seria como querer dizer “o calor desse fogão não 

tem utilidade porque você não consegue sentir onde começa e onde acaba” (p. 89). 

 

Na verdade, como afirmou Wittgenstein no Livro azul (p. 60), “são muitas as 

palavras que não têm um significado preciso. Mas isto não é um defeito. Pensar o 
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contrário seria como afirmar que a luz do meu candeeiro não é uma luz verdadeira 

porque não tem um limite bem definido”. E pensar que a nebulosidade do uso normal de 

palavras-conceito como “choque”, “proposição” e “linguagem” as torna inúteis ou mal 

adaptadas ao seu propósito seria como querer dizer “o calor desse fogão não tem 

utilidade porque você não consegue sentir onde começa e onde acaba”. No próprio 

Livro azul (p. 57), Wittgenstein também observa acertadamente:  

 

Os médicos usam nomes de doenças sem nunca decidirem quais os fenômenos que 

devem ser considerados como critérios e quais como sintomas; e isto não constitui 

necessariamente uma falta deplorável de clareza. Devem lembrar-se de que não 

utilizamos geralmente a linguagem de acordo com regras rigorosas.  

 

Além disso, “estamos sempre concluindo dos sintomas para as doenças e 

sabemos que os sintomas mais diferentes podem ser sintomas da mesma coisa” 

(WITTGENSTEIN, 2003, p. 286). E os mais diferentes sintomas dos pacientes 

atendidos pelo Dr. Grant podiam ser sintomas da mesma coisa: choque traumático. 

Afinal, os médicos usam nomes de doenças sem nunca decidirem quais os fenômenos 

que devem ser considerados como critérios e quais como sintomas; e isto não constitui 

necessariamente uma falta deplorável de clareza. Por isso, é inútil eliminar ou imprimir 

palavras-conceito de cabeça para baixo, para ressaltar sua imprecisão. Também é inútil 

simplesmente omitir tais palavras, como se fez no título do relatório final sobre 

“choque”, “Observações sobre os efeitos gerais de ferimentos no homem”, talvez escrito 

por Wittgenstein (cf. MONK, 1995, p. 402).  
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Mais uma vez atento ao fato bem óbvio de que são muitas as palavras que não 

têm um significado preciso, o contraditório Wittgenstein observa nas Fichas (§ 374): 

“Conceitos com limites fixos exigiriam uma uniformidade de comportamento. Mas 

onde eu estou seguro, um outro está inseguro. E isto é um fato da natureza”. E onde eu 

estou seguro quanto ao uso de “bom”, “choque”, “proposição”, “linguagem” e “ciência” 

um outro está inseguro. E isto é um fato da natureza. Por isso, seria definitivamente 

inútil eliminar ou imprimir palavras de cabeça para baixo, para ressaltar sua imprecisão. 

Também seria inútil considerar a linguagem como um jogo com regras fixas, como o 

fez Wittgenstein recorrentemente em sua filosofia: 

 

Se observamos o uso efetivo de uma palavra, o que vemos é algo constantemente 

flutuando. 

Em nossas investigações, sobrepomos a essa flutuação algo mais fixo, exatamente 

como alguém pinta uma imagem estacionária do aspecto em constante alteração da 

paisagem. 

Quando estudamos a linguagem, nós a consideramos como um jogo com regras 

fixas. Nós a comparamos e confrontamos com um jogo desse tipo. 

(...) 

Assim, poderíamos dizer que o uso da palavra “bom” (num sentido ético) é uma 

combinação de um grande número de jogos inter-relacionados, sendo cada um deles, 

por assim dizer, uma faceta do uso. O que faz um conceito único no caso é 

precisamente a ligação, a relação entre essas facetas (WITTGENSTEIN, 2003, p. 

55). 
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Também poderíamos dizer que o uso da palavra “choque” (num sentido médico) 

é uma combinação de um grande número de jogos inter-relacionados, sendo cada um 

deles, por assim dizer, uma faceta do uso. Em suas investigações, Wittgenstein sobrepõe 

à flutuação do uso efetivo dessa palavra algo mais fixo, sugerindo imprimi-la de cabeça 

para baixo, para ressaltar sua imprecisão. Mas por que Wittgenstein não sugeriu 

imprimir na Gramática filosófica a palavra “bom” (num sentido ético) de cabeça para 

baixo, para ressaltar sua flutuação? Acertadamente, Wittgenstein afirma no § 142 das 

Investigações filosóficas: “Apenas em casos normais o uso das palavras nos é 

claramente prescrito; não temos nenhuma dúvida, sabemos o que é preciso dizer neste 

ou naquele caso. Quanto mais o caso é anormal, tanto mais duvidoso torna-se o que 

devemos dizer”. De fato, apenas em casos normais o uso das palavras nos é claramente 

prescrito; não temos nenhuma dúvida, sabemos o que é preciso dizer neste ou naquele 

caso. Isso mostra que a dúvida pertence à linguagem e, por isso, certas inquietudes 

jamais desaparecerão. Então por que Wittgenstein insistia em considerar a linguagem 

como um jogo com regras fixas? A seus alunos, Wittgenstein disse: “O uso de uma 

palavra é o que é definido pelas regras, assim como o uso do rei do xadrez é definido 

pelas regras”58 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 48). Mas ponderou: 

 

Devemos comparar o uso da linguagem a jogar um jogo de acordo com regras exatas 

porque todos os problemas filosóficos surgem de estabelecer-se um sistema tão 

simples de regras. Os filósofos tentam tabular as regras, e porque há tantas coisas a 

extraviá-los, por exemplo, analogias, eles estabelecem errado as regras.59 

                                                           
58 “The use of a word is what is defined by the rules, just as the use of the king of chess is defined by the 

rules.” 
59 “We shall compare the use of language to playing a game according to exact rules, because all 

philosophical troubles arise from making up too simple a system of rules. Philosophers try to tabulate the 
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Mas que filósofos tentaram tabular as regras, e porque há tantas coisas a 

extraviá-los, por exemplo, analogias, eles estabeleceram errado as regras? Tendo 

tentado estabelecer as regras corretamente, Wittgenstein afirmou no § 130 das 

Investigações filosóficas: 

 

Nossos claros e simples jogos de linguagem não são estudos preparatórios para uma 

futura regulamentação da linguagem, – como que primeiras aproximações, sem 

considerar o atrito e a resistência do ar. Os jogos de linguagem figuram muito mais 

como objetos de comparação, que, através de semelhanças e dissemelhanças, devem 

lançar luz sobre as relações de nossa linguagem.  

 

Em conversa com Bouwsma poucos anos depois de ter escrito as Investigações 

filosóficas, Wittgenstein lhe disse: “(Meu trabalho) não é nada de importante, mas se 

alguém estiver interessado, é uma coisa que faço benfeita e que poderá ser útil. Não o 

recomendo. Destina-se às pessoas que não o possam dispensar” (BOUWSMA, 2005, p. 

115). O trabalho de Wittgenstein, com seus pouco claros e confusos jogos de linguagem 

e com seus eventos imaginários e circunstâncias tão infrequentes e tão além do alcance 

da possibilidade natural, de fato não é nada de importante, nem uma coisa que ele fazia 

benfeita e que poderia ser útil. Também não o recomendo, apesar de concordar que se 

destina às pessoas que não o possam dispensar...  

 

                                                                                                                                                                          
rules, and because there are so many things to mislead them, for instance, analogies, they lay down the 

rules wrongly.” 
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4.7 Diferenças linguísticas, culturais e individuais: um meio seguro de permanecer 

em confusão 

  

Aparentemente desconsiderando o fato bem óbvio de que “as palavras mudam de 

significação” (SAUSSURE, 2014, p. 194), ou seja, aparentemente desconsiderando o 

fato bem óbvio de que “as mesmas palavras podem tomar, por força da mutabilidade da 

linguagem pelo decorrer do tempo, um outro sentido, expressar um outro pensamento” 

(FREGE, 2002, p. 37), Wittgenstein tinha por meta final do seu modo de fazer filosofia 

conferir a uma expressão uma forma tal que certas inquietudes desaparecessem. Mas “o 

tempo, que assegura a continuidade da língua, tem um outro efeito, em aparência 

contraditório com o primeiro: o de alterar mais ou menos rapidamente os signos 

linguísticos e, em certo sentido, pode-se falar, ao mesmo tempo, da imutabilidade e 

mutabilidade do signo” (SAUSSURE, 2014, p. 114-115). Assim, inevitavelmente, “o 

jogo de linguagem muda com o tempo” (WITTGENSTEIN, 1998, § 256). Além disso, 

“se imaginamos os fatos diferentemente do que são, certos jogos de linguagem perdem 

alguma importância, enquanto outros se tornam importantes. E, desse modo, há uma 

alteração – gradual – no uso do vocabulário de uma língua” (ibid., § 63). E, desse modo, 

é bem óbvio que as inquietudes jamais desaparecerão. Na verdade, “os conceitos, assim 

como os indivíduos, têm sua história e, tal como eles, não conseguem resistir ao poder 

do tempo” (KIERKEGAARD, 2013, p. 25-26) – ao contrário do jogo de xadrez, porque, 

“se você segue outras regras que não as do xadrez você está jogando outro jogo” 

(WITTGENSTEIN, 2003, p. 139). Justamente por isso, “deve-se ver quanto é 

necessário que nosso conhecimento de uma língua seja apoiado na história”, já que “só 

a história pode dar às palavras o grau de precisão de que temos necessidade para 

compreendê-las bem” (BRÉAL, 1992, p. 83). Não por acaso, “quanto mais antiga é uma 
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palavra, tanto mais fundo ela vai” (WITTGENSTEIN, 2004, p. 62). E, quanto mais 

antiga é uma palavra, tanto mais fundo vai o problema de dissipar a confusão quanto a 

seu uso em outra época, em outra forma de vida, como o reconheceu o próprio 

Wittgenstein:  

 

Se encontrássemos uma sentença como “Os assírios conheciam vários jogos” num 

livro de história, sem mais qualificações, isso nos causaria uma impressão muito 

curiosa pois não teríamos certeza de que poderíamos oferecer um exemplo que, 

mesmo toscamente, correspondesse ao significado da palavra “jogo” nesse caso 

(WITTGENSTEIN, 2003, p. 88). 

 

No entanto, contraditoriamente, Wittgenstein também disse a seus alunos: “Uma 

diferença óbvia (entre o linguista e o filósofo) é que o linguista está preocupado com a 

história, e com qualidades literárias, nenhuma das quais é de nossa preocupação”60 

(WITTGENSTEIN, 2001, p. 31). Wittgenstein, portanto, não estava preocupado com a 

história, ignorando que “não há verdades eternas. Cada filosofia é expressão do seu 

tempo, e só dele” (SPENGLER, 1973, p. 55). Em Cultura e valor (p. 18), Wittgenstein 

reitera sua posição e afirma: “Mas parece-me também que há outra maneira de 

apreender o mundo sub specie aeterni, para além do trabalho do artista. É o caminho do 

pensamento, que, por assim dizer, voa sobre o mundo e o deixa tal como é – 

observando-o de cima, em voo” (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 18). E parece-me que 

Wittgenstein e seus adeptos “acreditam fazer uma honra a uma coisa quando a des-

historicizam, sub specie aeterni [sob a perspectiva da eternidade] – quando fazem dela 

                                                           
60 “One obvious difference is that the linguist is concerned with history, and with literary qualities, neither 

of which is of concern to us.” 
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uma múmia” (NIETZSCHE, 2013, III, 1). Os conceitos, porém, estão constantemente a 

mudar, comprovando que “tudo veio a ser; não existem fatos eternos: assim como não 

existem verdades absolutas. – Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e 

com ele a virtude da modéstia” (NIETZSCHE, 2005, § 2). Mas Wittgenstein nunca 

primou pela modéstia e, preso à “verdade intocável e definitiva” de que seu mundo era o 

primeiro e o único, muitas vezes ignorou o fato bem óbvio de que “a corrente da vida – 

ou a corrente do mundo – está em constante fluxo, e as nossas proposições são, por 

assim dizer, verificadas somente em instantes [desse fluxo]” (WITTGENSTEIN, 2005a, 

p. 65). Por isso, afirma no § 92 das Investigações filosóficas: “‘A essência nos é oculta’: 

esta é a forma que toma agora nosso problema. Perguntamos: ‘o que é a linguagem?’, ‘o 

que é a proposição?’. E a resposta a estas questões deve ser dada de uma vez por todas; 

e independentemente de toda experiência futura”. Ora, a corrente da vida – ou a corrente 

do mundo – está em constante fluxo, e as nossas proposições são, por assim dizer, 

verificadas somente em instantes [desse fluxo]: esta é a forma que toma agora o nosso 

problema. Perguntamos: “o que é a linguagem?”, “o que é a proposição?”, “o que é a 

ciência?” Mas a resposta a estas questões não pode ser dada de uma vez por todas; e 

independentemente de toda experiência futura. Perguntamos: “o que é a linguagem?”, 

“o que é a proposição?”, “o que é a ciência?”. Perguntas que foram frequentemente 

formuladas pelos gregos. Mas, em nossa forma de vida, fazemos a mesma pergunta que 

os gregos em sua forma de vida? 

No § 339 das Investigações filosóficas, Wittgenstein afirma: “Um modo de 

expressão inadequado é um meio seguro de permanecer em confusão. Ele como que 

impede o caminho para fora dela”. Mas qual o modo de expressão adequado quanto ao 

uso das palavras “linguagem”, “proposição” e “ciência” para não permanecermos em 

confusão? E Wittgenstein apresentou o modo de expressão adequado quanto ao uso 
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dessas palavras? Wittgenstein apresentou o modo de expressão adequado quanto ao uso 

de alguma palavra? Segundo Wittgenstein (2007, I, § 830), “os filósofos dispõem para 

muitas palavras um emprego ideal que depois para nada serve”. Contrário a isso, com 

seus pouco claros e confusos jogos de linguagem, em que supostamente analisa o modo 

como as palavras são de fato usadas na língua em que elas existem, sem dispor para elas 

um emprego ideal que depois para nada serve, Wittgenstein pretendia dissipar 

completamente as confusões, sendo a filosofia para ele “simplesmente um exercício que 

prepara para pensar – que nos ajuda a dissipar as confusões” (BOUWSMA, 2005, p. 

73). E, “uma vez dissipadas estas, estamos em condições de trabalhar noutra coisa”. 

Mas que confusões Wittgenstein realmente dissipou com seus pouco claros e confusos 

jogos de linguagem? É bem óbvio que Wittgenstein não dissipou confusão alguma. Mais 

óbvio ainda é o fato de que não há um meio seguro de dissipar a confusão, porque, 

como bem disse Russell na introdução ao Tractatus, “na prática a linguagem é sempre 

mais ou menos vaga, de modo a nunca ser completamente preciso o que se afirma”. E 

este é um meio seguro de permanecer em confusão, agravado pelas diferenças 

linguísticas, culturais e individuais entre as pessoas, que nem a análise lógica, nem a 

serena consideração dos fatos linguísticos podem dissipar completamente. Porém, 

desconsiderando esse fato bem óbvio, Wittgenstein continuaria pretendendo conferir a 

uma expressão uma forma tal que certas inquietudes desaparecessem. 

 

4.8 Uma das ideias menos perigosas de Wittgenstein 

 

Como consequência da meta final de seu modo de fazer filosofia, Wittgenstein 

pretendia reduzir as investigações filosóficas a investigações conceituais 



 

143 
 

(WITTGENSTEIN, 1992b, § 458), sendo, claro, livre para isso. No entanto, 

surpreendentemente, Wittgenstein não apenas pretendia restringir quaisquer 

investigações filosóficas a investigações conceituais como pretendia restringir quaisquer 

investigações psicológicas a investigações conceituais. Em seu curso sobre a filosofia 

da psicologia de 1946-1947, Wittgenstein justificou sua posição:  

 

A psicologia costuma ser definida como a ciência dos fenômenos mentais. Isso é um 

pouco estranho, é como se disséssemos: contrapõe-se à física como a ciência dos 

fenômenos físicos. É a palavra “fenômeno” que talvez seja problemática. Ficamos 

com a ideia que, de um lado, temos fenômenos de um gênero que fazem certas 

coisas e, de outro, fenômenos de outro gênero que fazem outras coisas: como se 

comparam os dois gêneros de coisas? Porém, talvez não faça sentido afirmar que 

ambas fazem o mesmo gênero de coisas. “A ciência dos fenômenos mentais” – 

entendemos por isso o que todos entendem, a saber, a ciência que lida com pensar, 

decidir, querer, desejar, questionar. (...) E uma antiga interrogação vem à tona. O 

psicólogo, para estabelecer suas correlações, observa as pessoas fazendo coisas 

como torcer o nariz, ter aumentos na pressão sanguínea, sentir ansiedade, aceitar 

algo após S segundos, refletir sobre isso depois de S mais três segundos, escrever 

“Não” numa folha de papel, e assim por diante. Mas onde está a ciência dos 

fenômenos mentais? Resposta: devemos observar nossas próprias ocorrências 

mentais. Como? Mediante introspecção. No entanto, se observarmos, isto é, se nos 

pusermos a observar nossos eventos mentais, iremos alterá-los e criar novos eventos: 

mas observar implica não se fazer isso – a observação deveria ser exatamente o que 

evita isso. De modo que a ciência dos fenômenos mentais apresenta este enigma: 

não posso observar os fenômenos mentais alheios e também não posso observar os 

meus próprios, no sentido correto de “observar”. Como ficamos então? (MONK, 

1995, p. 442). 
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De acordo com Monk, “a resposta de Wittgenstein a esta última pergunta é: 

numa névoa, num conjunto de confusões que não podem ser resolvidas pelo acúmulo de 

novos dados – seja mediante introspecção ou análise comportamental – nem por uma 

teoria do pensar. A única coisa capaz de dissipar essa neblina é uma investigação 

conceitual, uma análise do uso de palavras como ‘intenção’, ‘querer’, ‘esperança’, etc., 

que mostre que essas palavras adquirem seu significado a partir de uma forma de vida, 

isto é, de um ‘jogo de linguagem’ muito diferente daquele que descreve e explica os 

fenômenos físicos”. Não convencidos, porém, da relevância de sua investigação 

conceitual, alunos aparentemente menos submissos que os de costume fizeram objeções 

a Wittgenstein, que lhes respondeu:  

 

Vejamos o que aconteceu na última aula. Vocês devem se lembrar que eu sugeri (i) 

que queremos a análise. Mas isso não serviria a menos que eu quisesse dizer (ii) que 

queremos uma definição de pensar. Eu então dei um passo meio dúbio. Sugeri: 

talvez na realidade tenhamos em vista o uso do “pensar”. “Mas”, dizem vocês, “nós 

claramente não queremos saber sobre o ‘uso das palavras’.” E, em certo sentido, é 

claro que não (ibid., p. 443). 

 

“Ou seja”, comenta Monk, “não queremos saber sobre o uso das palavras por 

elas mesmas. O propósito de descrever o uso (real ou imaginado) das palavras é 

abandonar a maneira confusa de examinar as coisas – produtos da ‘dieta pobre de 

exemplos’ dos filósofos.” Mas a maneira confusa de Wittgenstein de examinar as 

coisas, com sua “dieta rica de exemplos”, dissipou alguma neblina? Ou melhor, a 

maneira confusa de Wittgenstein de examinar as coisas, com sua “dieta rica de 

exemplos”, dissipou alguma neblina nossa? Além disso, “se se pode explicar a 
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formação de conceitos por fatos da natureza, não nos deveria interessar, em vez da 

gramática, aquilo que na natureza lhe serve de base?” (WITTGENSTEIN, 1999, II, 

XII). Obviamente, aos psicólogos interessam os fatos da natureza, mas a Wittgenstein 

interessava saber sobre o uso das palavras: “Não analisamos um fenômeno (por 

exemplo, o pensar), mas um conceito (por exemplo o do pensar), e portanto o emprego 

de uma palavra” (ibid., § 383). Para justificar seu interesse conceitual em oposição ao 

interesse dos psicólogos pelos fatos da natureza, Wittgenstein, “alguém que nunca 

permitiu que fatos interferissem em suas intuições compulsivas”61 (GELLNER, 1998, p. 

90), de maneira um tanto bizarra, enunciou mais um disparate: a ideia de que não 

pensamos com as nossas cabeças ou nelas. Na Gramática filosófica (p. 78), por 

exemplo, Wittgenstein afirma: 

 

Na consideração de nossos problemas, uma das ideias mais perigosas é a de que 

pensamos com as nossas cabeças ou nelas. 

A ideia de um processo na cabeça, em um espaço completamente fechado, torna o 

pensar algo oculto. 

“Pensar ocorre na cabeça” realmente significa apenas “a cabeça está ligada ao 

pensar”. – Naturalmente, podemos dizer também “Penso com minha caneta” e essa 

localização é, no mínimo, igualmente boa. 

 

 De maneira ainda mais bizarra, Wittgenstein (1992a, p. 34) insistiu: “Penso de 

fato com a minha caneta, pois é frequente que a minha cabeça nada saiba sobre o que a 

                                                           
61 “(…) never one to allow facts to stand in the way of his compulsive intuitions.” 
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minha mão está a escrever”. E bizarramente afirmou nas Observações sobre a filosofia 

da psicologia (I, § 1063): 

 

Pensar usando conceitos de processos fisiológicos é extremamente perigoso para o 

esclarecimento dos problemas conceituais da psicologia. Pensar em hipóteses 

fisiológicas às vezes nos ilude com falsas dificuldades, às vezes com falsas soluções. 

O melhor remédio contra isso é o pensamento de que absolutamente não sei se as 

pessoas que conheço realmente têm um sistema nervoso. 

 

Nas Fichas, Wittgenstein reafirma o artifício de escamoteação que fundamenta 

sua filosofia da psicologia declarando: 

 

Uma das ideias mais perigosas para um filósofo é, estranhamente, que pensemos 

com a cabeça ou dentro da cabeça (§ 605). 

Nenhuma suposição me parece mais natural do que a de não existir no cérebro um 

processo relacionado com o associar ou o pensar; de forma que seria impossível 

recolher os processos do pensamento a partir dos processos do cérebro (...) (§ 608). 

É, pois, perfeitamente possível que determinados fenômenos psicológicos não 

possam investigar-se fisiologicamente, porque nada lhes corresponde no plano 

fisiológico (§ 609). 

 

Sem poder ser investigados fisiologicamente, tais fenômenos psicológicos 

deveriam ser investigados conceitualmente, conforme Wittgenstein. Nas Investigações 



 

147 
 

filosóficas (II, IX), Wittgenstein analisa, por exemplo, o uso da expressão “tenho 

medo”, ensinando-nos diferenças: 

 

Digo: “tenho medo”. Alguém me pergunta: “Que foi isso? Um grito de medo; ou 

você quer me comunicar como você se sente; ou é uma consideração sobre seu 

estado atual?” – Poderia dar-lhes sempre uma resposta clara? Não poderia nunca 

dar-lhes uma resposta? 

Podemos representar-nos coisas muito diferentes, por exemplo: “Não, não! Tenho 

medo!” 

“Tenho medo. Infelizmente devo confessá-lo.”  

“Tenho medo um pouco ainda, mas não tanto como antes.” 

“No fundo ainda tenho medo, embora não queira confessá-lo a mim mesmo.” 

“Torturo a mim mesmo com toda espécie de pensamentos temerosos.” 

“Tenho medo – agora que não devia tê-los!” 

A cada uma dessas frases corresponde uma entoação especial, um contexto 

diferente. 

 

Mas a análise do uso da expressão “tenho medo” feita por Wittgenstein dissipou 

alguma neblina nossa? Além disso, queremos saber: quem levaria a sério as 

investigações de conceitos psicológicos feitas por alguém que afirmou que, na 

consideração de seus problemas, uma das ideias mais perigosas é a de que pensamos 

com as nossas cabeças ou nelas? Saussure certamente não levaria a sério os exemplos 

dos conceitos psicológicos dados por Wittgenstein, já que não apenas estava ciente dos 

trabalhos de Broca sobre afasia que o levaram a descobrir uma região cerebral 



 

148 
 

relacionada à linguagem (cf. SAUSSURE, 2014, p. 42) como definiu o objeto concreto 

da ciência linguística como “o produto social depositado no cérebro de cada um, isto é, 

a língua” (ibid., p. 57). Dado revelador, Saussure, ciente do “fato tão conhecido de que a 

faculdade da linguagem é absolutamente localizada no cérebro” (2004, p. 182), chega a 

substituir em seus manuscritos a expressão “do espírito” por “psicológico” 

(DEPECKER, 2012, p. 25-26). Assim, “em vez de permanecer em um ponto de vista 

geral, Saussure decide (...) se situar em uma perspectiva que une a linguística à 

psicologia” (ibid., p. 26). Uma perspectiva em que, evidentemente, nunca foram levados 

a sério os exemplos dos conceitos psicológicos dados por Wittgenstein.    

 

4.9 Ataque quixotesco à ciência 

 

Mais importante, porém, do que explicitar os disparates da filosofia da 

psicologia wittgensteiniana é explicitar o fato de que o ataque quixotesco de 

Wittgenstein à psicologia se insere em seu ataque quixotesco à ciência como um todo, 

contra a qual escreveu:  

 

Não é absurdo acreditar, por exemplo, que a era da ciência e da tecnologia é o 

princípio do fim da humanidade; que a ideia de um enorme progresso é uma ilusão, 

bem como a ideia de que a verdade será finalmente conhecida; que nada há de bom 

ou desejável no conhecimento científico e que a humanidade, ao procurá-lo, está a 

cair numa armadilha. Não é de modo algum óbvio que as coisas não sejam assim 

(WITTGENSTEIN, 1992a, p. 86). 
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Para Wittgenstein, também não era absurdo acreditar que, se a ciência não era 

parte da solução, só podia ser parte do problema. Reveladoramente, Wittgenstein 

escreveu a Ramsey pouco depois de seu retorno a Cambridge, quando eles se reuniam 

com frequência para discutir questões de lógica e de filosofia da matemática: “Não 

gosto de caminhar pelos campos da ciência sozinho” (MONK, 1995, p. 238). Trata-se 

de uma declaração significativa porque mostra que àquela altura Wittgenstein ainda não 

tinha identificado na ciência a raiz dos problemas da humanidade. Mas pouco tempo 

depois, ao concluir, “estimulado” por Sraffa, que caminhar pelos campos da ciência – 

dando prosseguimento ao que chamou na resenha do livro The science of logic de “o 

grande trabalho dos lógicos matemáticos modernos” (ibid., p. 80) – não o levaria a 

resolver de vez os problemas, Wittgenstein trocaria a ciência da lógica pela serena 

consideração dos fatos linguísticos e passaria a atacar quixotescamente a “nossa 

repugnante, untuosa ciência” (ibid., p. 429). Curiosamente, no entanto, Wittgenstein 

nunca trocou a ciência por outros “estilos de pensamento” quando esteve doente (cf. 

MONK, 1995, p. 65, 129, 147-8, 473-4, 476, 496, 503). Além disso, contraditoriamente, 

por muitos anos, Wittgenstein cogitou estudar medicina e se especializar em psiquiatria 

(cf. MONK, 1995, p. 303 e p. 321). Uma especialização na qual, obviamente, nunca se 

levou a sério o seu conceitual “tratamento correto de todos (os fenômenos da vida 

mental)” (WITTGENSTEIN, 1992b, § 465). Muito menos o seu disparate de afirmar 

que, na consideração de seus problemas, uma das ideias mais perigosas é a de que 

pensamos com as nossas cabeças ou nelas... 

 

4.10 Metáforas e símiles esclarecedores 
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Segundo Monk (1995, p. 391), Wittgenstein pensava em se tornar psiquiatra por 

acreditar que seu estilo de fazer filosofia e a psicanálise exigiam “um dom similar”. 

Esse dom, para Wittgenstein, se traduzia essencialmente na capacidade de inventar 

símiles: “Ao que tudo indica”, comenta Monk, “era essa aptidão de chegar a uma visão 

sinóptica por meio de metáforas e símiles esclarecedores que ele desejava oferecer para 

a medicina psiquiátrica”. Mas, obviamente, as metáforas e símiles esclarecedores de 

Wittgenstein nunca foram levados a sério na psiquiatria. Nem suas críticas à psicologia 

e à psicanálise em particular (cf. WITTGENSTEIN, 2009b), as quais, aliás, já haviam 

sido feitas por outros autores, como Karl Kraus (cf., p. ex., KRAUS, 2010), cujo 

periódico Die Fackel Wittgenstein acompanhou por muitos anos. 

Conforme Monk (ibid., p. 399-400), Wittgenstein achava que Freud havia sido 

seduzido pelo método da ciência e pela “ânsia de generalidade”, cometendo o erro de 

tentar apresentar um único modelo para todos os sonhos, que seriam apenas expressões 

de desejos e não de medos, por exemplo. Em oposição a Freud, Wittgenstein ressaltava 

que não há apenas um tipo de sonho, nem apenas uma maneira de interpretar os 

símbolos de um sonho: “Os símbolos oníricos”, explica-nos Monk, “significam algo – 

‘Obviamente há certas semelhanças com a linguagem’ –, mas compreendê-los exige não 

uma teoria geral dos sonhos, e sim o gênero de habilidade multifacetada exigida, 

digamos, para a compreensão de uma peça musical”. Desnecessário dizer quem seria 

para o treinador Wittgenstein a pessoa com a habilidade multifacetada exigida para a 

compreensão da linguagem, para a compreensão de uma peça musical, para a 

compreensão dos símbolos oníricos... 
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5 O pensamento grandioso e atormentado de Saussure 

 

“Nós estamos (...) profundamente convencidos de que qualquer um que ponha o pé no terreno da língua 

está, pode-se dizer, abandonado por todas as analogias do céu e da terra” (SAUSSURE, 2004, p. 189). 
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5.1 A analogia entre a língua e o jogo de xadrez na linguística de Saussure e na 

filosofia de Wittgenstein à luz dos filtros duplos de Bühler 

  

Tendo explicitado no capítulo anterior como a analogia entre a linguagem e um 

jogo feita por Wittgenstein implicou não apenas contrassensos mas também sérios 

problemas à sua filosofia por ter sido levada longe demais, cabe-me agora mostrar mais 

detalhadamente como Saussure evitou as conclusões equivocadas de Wittgenstein por 

ter recorrido à mesma analogia mais ponderadamente. Com esse intuito, analisarei a 

analogia entre a língua e o jogo de xadrez nos textos dos dois autores à luz dos filtros 

duplos de Karl Bühler. Antes, porém, analisarei as outras duas analogias feitas por 

Wittgenstein à luz dos filtros duplos de Bühler, a fim de ressaltar que ele foi “arrastado 

irresistivelmente” por suas analogias mais de uma vez. 

Conforme Bühler (1950, p. 392-395), uma analogia, uma metáfora, nada mais é 

do que é a superposição de características reais e/ou de características imaginárias entre 

conceitos ou ideias. Assim, de acordo com Bühler, pela analogia, pela metáfora, é 

estabelecida alguma relação de semelhança entre o plano real e/ou o plano imaginário 

de um conceito ou de uma ideia e o plano real e/ou o plano imaginário de outro conceito 

ou outra ideia. Nesse processo, observa Bühler, as características dos conceitos ou 

ideias superpostas são filtradas, ou seja, nem todas as características dos respectivos 

conceitos ou ideias superpostas são consideradas. Ao superpor o conceito de homem ao 

conceito de leão, por exemplo, na velha metáfora de dizer que algum homem é um leão, 

a característica do homem de ser bípede e a característica do leão de ter juba, entre 

tantas outras, são desconsideradas, já que as características “leoninas” do homem 

realçadas nessa analogia são a força, a coragem, a virilidade, etc., etc. Dado que há um 
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filtro para cada um dos conceitos ou ideias superpostas, Bühler refere-se a eles como 

filtros duplos. 

Como vimos no segundo capítulo, ao fazer a superposição analógica entre a 

proposição e o modelo de acidente de carro apresentado no tribunal de Paris, 

Wittgenstein elaborou a teoria pictórica do significado, de acordo com a qual as 

palavras da linguagem denominam objetos e as frases são ligações de tais 

denominações. Ora, de fato havia correspondência entre as partes do modelo e o 

acidente – ou seja, casas, carros e pessoas em miniatura e as coisas reais: casas, carros e 

pessoas. No entanto, é evidente que tal correspondência só se daria com substantivos 

concretos, não com substantivos abstratos ou com palavras de outras classes 

gramaticais, como adjetivos, numerais e advérbios. Assim, pode-se perceber facilmente 

que o autor do Tractatus logico-philosophicus levou essa superposição analógica longe 

demais por ter filtrado excessivamente as características da proposição – que não é 

constituída apenas de ligações de nomes –, o que acarretou os graves erros do livro. 

 Anos mais tarde, por volta de 1930, Wittgenstein passou a fazer outra 

superposição analógica fundamental em sua filosofia: a superposição entre a matemática 

e um jogo. É claro que há características em comum entre a matemática e um jogo, 

como a existência de regras que os “jogadores” devem seguir a fim de que haja o 

“jogo”; a independência tanto da matemática quanto de um jogo em relação a tudo que 

lhes é exterior, etc., etc. No entanto, há também diferenças gritantes entre a matemática 

e um jogo que Wittgenstein ignorou por ter filtrado inadequadamente as características 

dos dois conceitos. A principal dessas diferenças, detalhada no terceiro capítulo, é o fato 

de que um jogo é criado e alterado arbitrariamente pelos jogadores, enquanto a 

matemática não pode ser simplesmente “arredondada”. Dessa maneira, fica mais uma 
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vez nítido como Wittgenstein levou essa superposição analógica longe demais, o que 

acarretou os graves erros de sua filosofia da matemática já discutidos. 

Pouco tempo depois de começar a fazer a superposição analógica entre a 

matemática e um jogo, Wittgenstein começou a fazer também a superposição analógica 

entre a linguagem e um jogo. Sem dúvidas, assim como há características em comum 

entre a matemática e um jogo, há características em comum entre a linguagem e um 

jogo – por exemplo, a arbitrariedade e a convencionalidade das regras a serem seguidas 

pelos “jogadores”. Mas há também diferenças gritantes entre um simples jogo como o 

xadrez e a linguagem que Wittgenstein ignorou por ter mais uma vez filtrado 

inadequadamente as características desses conceitos. A maior dessas diferenças é o fato 

de que as regras de um jogo como o xadrez são seguidas uniformemente pelos 

jogadores – do contrário, não haveria jogo –, mas as regras linguísticas não são seguidas 

“cegamente” e uniformemente pelos “jogadores”, cujas diferenças pessoais, culturais, 

ideológicas, etc. se traduzem na maneira como usam as palavras. Por ter desconsiderado 

esse fato bem óbvio, Wittgenstein não percebeu que seu método por exemplos jamais 

poderia afastar as dificuldades, já que, ao contrário das descrições de como usamos 

peças de xadrez, “as descrições de ‘como usamos as palavras’ não são neutras”62 

(GELLNER, 1968, p. 71).  

Saussure, por sua vez, jamais proporia algo como o método por exemplos 

wittgensteiniano justamente por nunca ter desconsiderado o fato bem óbvio de que os 

sujeitos falantes de uma comunidade linguística reproduzem os mesmos signos unidos 

aos mesmos conceitos, mas não exatamente da mesma forma – ou seja, Saussure nunca 

                                                           
62 “The descriptions of ‘how we use words’ are anything but neutral.” 

 



 

155 
 

desconsiderou o fato bem óbvio de que as regras linguísticas não são seguidas 

uniformemente pelos “jogadores”. Além disso, diferentemente de Wittgenstein, 

Saussure chegou mesmo a explicitar em um de seus manuscritos onde a analogia entre a 

língua e o jogo de xadrez deixa de valer, dadas as diferentes características dos dois 

conceitos: 

 

Na comparação do jogo de xadrez, há decerto que a função (valor) é convencionável 

mas, quando se trata da estrutura, essa comparação não oferece nenhuma base, visto 

que cada peça é indesmontável, não contém, como a unidade da palavra, partes 

diversas, com funções diversas (SAUSSURE, 2004, p. 102).    

 

 No próprio Curso de linguística geral, ao discutir a natureza da língua como um 

sistema sincrônico que se constituiu diacronicamente, Saussure elenca uma série de 

semelhanças entre “o jogo da língua e uma partida de xadrez” (p. 130), mas por fim 

ressalta “um ponto em que a comparação falha” (p. 131): trata-se do fato de que o 

jogador de xadrez tem a intenção de mover uma peça e assim afeta todo o sistema do 

jogo, ao passo que as mudanças linguísticas são espontâneas, isto é, não são 

premeditadas pelos sujeitos falantes. Assim, conclui Saussure, “para que a partida de 

xadrez se parecesse em tudo com a língua, seria mister imaginar um jogador 

inconsciente ou falto de inteligência” (p. 131). Longe, porém, de invalidar a analogia 

entre a língua e o jogo de xadrez, esse ponto em que a comparação falha, na opinião de 

Saussure, na verdade apenas a reforça: 

 



 

156 
 

(...) essa única diferença torna a comparação ainda mais instrutiva, ao mostrar a 

absoluta necessidade de distinguir em linguística as duas ordens de fenômenos. Pois 

se os fatos diacrônicos são irredutíveis ao sistema sincrônico que condicionam, 

quando a vontade preside a uma mudança dessa espécie, com maior razão sê-lo-ão 

quando põem uma força cega em luta com a organização de um sistema de signos 

(SAUSSURE, 2014, p. 131). 

 

 Considerando-se, portanto, que Saussure explicitou em seus manuscritos e no 

Curso tanto semelhanças entre o jogo da língua e uma partida de xadrez como pontos 

em que a comparação falha, torna-se nítido que ele recorreu à analogia entre a língua e 

um jogo de xadrez para melhor explicar sua concepção linguística, não para 

fundamentá-la, como o fez Wittgenstein. Além disso, e muito mais importante: 

considerando-se os pontos em que Saussure recorreu à analogia entre a língua e um jogo 

de xadrez, torna-se nítido que ele o fez justamente quando não tinha “posse da verdade”, 

quando não tinha clareza das “realidades absolutas da linguagem”. Esse fato é 

comprovado não apenas pela leitura dos manuscritos, mas também pela leitura do Curso 

de linguística geral. 

 A comparação entre a língua e o jogo de xadrez é feita no Curso pela primeira 

vez no quinto capítulo da Introdução, “Elementos internos e elementos externos da 

língua”, com o intuito de melhor compreender as diferenças entre a linguística externa e 

a linguística interna: “Nesse jogo (o xadrez), é relativamente fácil distinguir o externo 

do interno; o fato de ele ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa; interno, 

ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras” (p. 56). Conforme Saussure 

(ibid., p. 53), sua definição de língua – “o verdadeiro e único objeto” da ciência 

linguística (ibid., p. 31) – supõe que se elimine dela tudo o que seja estranho ao 
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“organismo”63, ao “sistema”, ou seja, tudo o que seja do âmbito da linguística externa: 

as relações entre a história de uma língua e de uma civilização; as relações entre a 

língua e a história política, etc. Ciente de que não tinha “posse da verdade” de tal 

eliminação, que não é nada fácil, Saussure recorre à analogia entre a língua e o jogo de 

xadrez para esclarecer sua posição, já que nesse jogo é muito mais simples distinguir o 

externo do interno. 

 Mais à frente, no § 4 do terceiro capítulo da primeira parte do Curso, Saussure 

compara a autonomia e interdependência do sincrônico com a projeção de um corpo 

sobre um plano e compara a língua com o tronco de um vegetal. Seu objetivo ao fazê-lo 

é ilustrar a diferença entre a ordem sincrônica e a ordem diacrônica da língua, sendo 

esta para ele “um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em 

sua solidariedade sincrônica” (ibid., p. 128). Nenhuma comparação, porém, na opinião 

de Saussure, é mais demonstrativa de tal diferença do que aquela entre o jogo da língua 

e uma partida de xadrez, à qual ele mais uma vez recorre (ibid., p. 130-131) para 

esclarecer sua posição, pois tampouco tinha “posse da verdade” da diferença entre a 

ordem sincrônica e a ordem diacrônica da língua. Sintomaticamente, mais adiante, no 

primeiro capítulo da segunda parte do Curso, intitulada “Linguística sincrônica”, 

Saussure afirma que “é muito mais difícil fazer a linguística estática que a histórica” 

porque “os fatos de evolução são mais concretos; falam mais à imaginação; as relações 

que neles se observam se estabelecem entre termos sucessivos que são percebidos sem 

dificuldades; é cômodo e, com frequência, até divertido acompanhar uma série de 

transformações” (ibid., p. 145). Não por acaso, no capítulo seguinte, “As entidades 

concretas da língua”, Saussure novamente recorre à analogia entre a língua e o jogo de 

                                                           
63 É de se ressaltar que é empregada aqui no Curso uma das expressões dos comparatistas que foram 

reprovadas pelos neogramáticos, mas sem que tenha sido levada às últimas consequências a analogia 

entre a língua e um organismo, como o fizeram Schleicher, Müller e Hovelacque, os quais Saussure 

critica veementemente (e.g. SAUSSURE, 2004, p. 130 e p. 135). 
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xadrez (ibid., p. 152) com o objetivo de compreender tais entidades. Muito menos por 

acaso, no capítulo seguinte, “Identidades, realidades, valores”, Saussure recorre à 

mesma analogia a fim de entender como são estabelecidos os valores no sistema 

linguístico (ibid., p. 156). 

 Assim, em sua linguística, Saussure comparou a língua a um jogo de xadrez 

essencialmente nos pontos em que não tinha “posse da verdade”, não para fundamentar 

uma concepção trivial da linguagem, como o fez Wittgenstein. Outras comparações 

estabelecidas por Saussure tanto no Curso quanto nos manuscritos servem exatamente 

ao mesmo propósito: tentar esclarecer as “realidades absolutas da linguagem”. Um 

trabalho a que Saussure se dedicou obstinadamente por décadas, apesar de estar 

convicto de que a língua “já se encontra na impossibilidade absoluta de ser (...) uma 

coisa diretamente captável, pelo nosso espírito, em sua maneira de ser” (2004, p. 189).  

   

5.2 Em busca das realidades absolutas da linguagem 

 

 Em sua primeira conferência na Universidade de Genebra, em novembro de 

1891, Saussure declarou aos ouvintes: “Não existe objeto comparável à língua, que é 

um ser muito complexo, e é isso que faz com que todas as comparações e todas as 

imagens de que nos servimos habitualmente acabem, regularmente, por nos dar uma 

ideia falsa” (SAUSSURE, 2004, p. 133). No entanto, nenhum instrumento foi mais 

utilizado por Saussure em sua tentativa desesperançada de captar a língua em sua 

maneira de ser do que comparações e imagens. Provam esse fato tanto o Curso quanto 

os manuscritos, que são perpassados por metáforas e analogias as mais diversas, 

relativas aos mais diferentes aspectos da linguagem. Entre os textos descobertos em 
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1996 e reunidos sob a rubrica “Sobre a essência dupla da linguagem”, encontramos, por 

exemplo, a comparação entre uma figura vocal e um pedaço de pano que se torna um 

sinal num navio (ibid., p. 38); a comparação entre o sistema da língua e um sistema de 

sinais marítimos obtidos por meio de bandeiras de diversas cores (ibid., p. 52) e a tão 

frequente comparação entre a língua e o jogo de xadrez (ibid., p. 63). Já nos textos 

reunidos na seção “Antigos documentos”, vemos Saussure comparar, por exemplo, a 

língua com as grandes morainas das geleiras (ibid., p. 131-132); a “pretensa sucessão do 

latim pelo francês” com uma rua muito longa a que se poderia dar um único nome ou 

vários nomes a frações dela (ibid., p. 143-144) e os idiomas congêneres com geleiras 

divergentes (ibid., p. 155). No quarto capítulo da Introdução do Curso de linguística 

geral, por sua vez, Saussure não apenas compara a língua a uma sinfonia (p. 50) como 

afirma que “a língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais 

depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário cujos exemplares, 

todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos” (p. 51). No capítulo seguinte, 

Saussure compara uma vez mais a língua ao jogo de xadrez (p. 55-56), e voltará a fazê-

lo em outras partes do livro, como no terceiro capítulo dos “Princípios gerais” (p.130-

131) e no segundo capítulo da seção “Linguística sincrônica” (p. 142).       

 Essa pequena lista de imagens e comparações encontradas nos manuscritos e no 

Curso, por si só, parece-me o bastante para desabonar a afirmação de Bouquet de que “a 

reflexão saussuriana sobre uma reforma dos fundamentos teóricos da linguística 

consegue abandonar em grande parte as imagens e os neologismos” (2016, p. 71). Ora, a 

reflexão saussuriana sobre a reforma dos fundamentos teóricos da linguística é na 

verdade alicerçada em imagens e comparações, além de ser pontuada por neologismos. 

Logo no início da seção “Sobre a essência dupla da linguagem”, por exemplo, Saussure 

recorre a comparações na tentativa de entender o que constitui uma identidade 



 

160 
 

linguística e explicitar por que é tão árdua a tarefa que se impõe ao linguista de 

apreender essas identidades. Conforme Saussure (2004, p. 21-22), uma identidade 

linguística implica a associação de dois elementos heterogêneos: uma ideia, que é 

psicológica, e uma forma, que é física. Para Saussure, é justamente devido à 

heterogeneidade dos elementos constituintes das identidades linguísticas que é difícil 

compreender a sua natureza. A fim de tornar mais claro esse entrave com que se depara 

o linguista, Saussure observa que acharíamos fácil determinar a espécie química de uma 

barra de ferro, de ouro, de cobre, bem como determinar a espécie zoológica de um 

cavalo, de um boi, de um carneiro, mas não acharíamos nada fácil determinar a 

“espécie” de um “conjunto bizarro” de uma barra de ferro presa a um cavalo, de uma 

barra de ouro em cima de um boi ou de um carneiro com um enfeite de cobre. Afinal, 

trata-se neste segundo caso da associação de dois elementos heterogêneos. “É 

precisamente diante dessa tarefa absurda que é preciso que o linguista entenda que está, 

de repente e antes de tudo, colocado”, afirma Saussure. O linguista, completa Saussure, 

“ignora o que constitui o objeto formal do seu estudo e de suas classificações, a saber, 

exclusivamente, o ponto de junção dos dois domínios”. Para reforçar sua posição, 

Saussure pondera que as identidades linguísticas não são comparáveis a um corpo 

químico simples nem a uma combinação química, mas são comparáveis a uma mistura 

química como a mistura do azoto e do oxigênio no ar, já que o ar não é mais ar sem um 

elemento ou outro, mas um independe do outro. 

Mais à frente, Saussure volta a abordar os dois domínios do objeto formal dos 

estudos linguísticos apresentando novas dificuldades sobre a questão:  
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Há, na língua, um lado físico e um lado psíquico. Mas o erro irremissível, que se 

traduzirá de mil maneiras em cada parágrafo de uma gramática, é acreditar que o 

lado psíquico é a ideia enquanto o lado físico é o som, a forma, a palavra. 

As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. 

Não é verdade, é profundamente errado imaginar que há oposição entre o som e a 

ideia, que são, ao contrário, indissoluvelmente unidos pelo nosso espírito. 

A oposição [    ] 

Assim, há, de um lado, uma palavra (entidade física), de outro sua significação 

(entidade psíquica). Há, na língua, um lado físico e um lado psíquico. Essa verdade 

de sentido comum tem um sentido que deve ser absolutamente preciso para quem 

quer estudar a língua: trata-se de saber quais são as coisas a serem dispostas no 

domínio físico e quais são as coisas a serem dispostas no domínio psíquico. 

A cômoda distinção tradicional, e desastrosa, que anula, na realidade, no germe, 

todo estudo racional da língua, é supor que o lado psíquico é, simplesmente, a 

IDEIA ou a significação, enquanto que o lado físico [    ]  (ibid., p. 60).     

 

Em um dos manuscritos descobertos em 1996 que foram reunidos na seção 

“Novos item”, Saussure explicita uma vez mais que o linguista ignora o ponto de junção 

dos dois domínios do objeto formal do seu estudo e de suas classificações: 

 

Se existe uma verdade a priori, e que exija apenas bom senso para se estabelecer, é 

que se há realidades psicológicas, e se há realidades fonológicas, nenhuma das duas 

séries separadas seria capaz de dar origem, por um instante, ao menor fato 

linguístico. 
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Para que haja fato linguístico, é necessária a união das duas séries, mas uma união 

de um gênero particular – da qual seria absolutamente vão querer explorar, por um 

instante que fosse, as características, ou dizer de antemão o que ela será (ibid., p. 

93).  

 

 Contrariando-se, porém, Saussure tentou explorar a união das séries psicológica 

e fonológica recorrendo à conhecida analogia da folha de papel, também presente na 

seção “Novos item”: 

  

Quando se diz “signo”, imaginando-se, falsamente, que ele poderá, depois, ser 

separado à vontade de “significação” e que designa apenas a “parte material”, nada 

se teria a aprender, senão considerando que o sujeito tem um limite material, como 

sua lei absoluta, e que esse limite já é, em si mesmo, um “signo”, um portador de 

significação. É, portanto, inteiramente ilusório opor, em qualquer instante, o signo à 

significação. São duas formas do mesmo conceito do espírito, visto que a 

significação não existiria sem um signo e que ela é apenas a experiência às avessas 

do signo, assim como não se pode cortar uma folha de papel sem cortar o avesso e o 

direito desse papel com a mesma tesourada (ibid., p. 87-88).   

 

 No Curso, todo o segundo capítulo da segunda parte, “As entidades concretas da 

língua”, é dedicado à questão dos dois domínios do signo, já denominados significante e 

significado. Dada a dificuldade do tema, Saussure volta a recorrer à comparação entre 

“essa unidade de duas faces” com uma composição química, após descartar como pouco 

satisfatória a comparação entre a entidade linguística e a unidade da pessoa humana, 

composta de alma e de corpo: “(...) a água por exemplo; é uma combinação de 
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hidrogênio e de oxigênio; tomados separadamente, nenhum desses elementos tem as 

propriedades da água” (p. 148). Em seguida, Saussure também descarta a comparação 

entre os signos linguísticos e os signos visuais, já que estes são materiais e coexistem no 

espaço visual sem se confundir, enquanto aqueles são abstratos e precisam ser 

identificados no espírito do sujeito falante pela junção entre o aspecto fônico e o aspecto 

significativo: “Quando ouvimos uma língua desconhecida”, exemplifica Saussure, 

“somos incapazes de dizer como a sequência de sons deve ser analisada; é que essa 

análise se torna impossível se se levar em conta somente o aspecto fônico do fenômeno 

linguístico. Mas quando sabemos que significado e que papel cumpre atribuir a cada 

parte da sequência, vemos então tais partes se desprenderem umas das outras e a fita 

amorfa partir-se em fragmentos; ora, essa análise nada tem de material”. 

 Com base nessas considerações, Saussure define a unidade linguística como 

“uma porção de sonoridade que, com exclusão do que precede e do que segue na cadeia 

falada, é significante de um certo conceito” (2014, p. 148). Trata-se, no entanto, de uma 

definição demasiadamente vaga, que em nada auxilia o linguista a delimitar as unidades 

linguísticas, como se depreende do método de delimitação apresentado no § 2 do 

capítulo e das dificuldades práticas da delimitação explicitadas no § 3. Não por 

coincidência, ao fim do capítulo, Saussure volta a comparar a língua ao jogo de xadrez, 

ponderando: “(...) assim como o jogo de xadrez está todo inteiro na combinação das 

diferentes peças, assim também a língua tem o caráter de um sistema baseado 

completamente na oposição de suas unidades concretas” (p. 152). Mas completa, ciente 

de ainda ignorar o que constitui o objeto formal do seu estudo e de suas classificações: 

“Não podemos dispensar-nos de conhecê-las, nem dar um passo sem recorrer a elas; e, 

no entanto, sua delimitação é um problema tão delicado que nos perguntamos se elas, as 

unidades, existem de fato” (p. 152). 
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 No capítulo seguinte, “Identidades, realidades, valores”, Saussure passa à 

investigação desses três conceitos, diretamente dependentes da noção de unidade, como 

afirma logo no primeiro parágrafo. Após apresentar o conceito de “identidade” e 

explicitar as dificuldades de delimitá-lo, Saussure mais uma vez se vale de comparações 

para tentar esclarecê-lo: compara “identidade” com os expressos “Genebra-Paris, 8h45 

da noite”, que partem com 24 horas de intervalo; com uma rua que é arrasada e 

reconstruída, sem que subsista nada de material da antiga; com um traje que é roubado e 

reencontrado em uma loja. Feitas as comparações, declara: “O vínculo entre os dois 

empregos da mesma palavra não se baseia na identidade material nem na exata 

semelhança de sentido, mas em elementos que cumprirá investigar e que nos farão 

chegar bem perto da verdadeira natureza das unidades linguísticas” (p. 155). Bem perto, 

mas não atingi-las... 

 Em relação ao conceito de “realidade”, Saussure chama a atenção para o fato de 

não ser nada óbvia a tradicional classificação das palavras em substantivos, adjetivos, 

verbos, etc., já que não é nada óbvio quais elementos concretos ou abstratos da língua 

podem ser chamados de realidades sincrônicas. Tendo em vista esse obstáculo teórico, 

Saussure afirma: “(...) a linguística trabalha incessantemente com conceitos forjados 

pelos gramáticos, e sem saber se eles correspondem realmente a fatores constitutivos do 

sistema da língua. Mas como sabê-lo? E se forem fantasmas, que realidade opor-lhes?” 

(p. 155). Sem apresentar uma solução ao problema, Saussure passa à noção de “valor”, 

que não apenas “recobre as de unidade, de entidade concreta e de realidade” (p. 156) 

como é o “aspecto primordial” das unidades (p. 157). Para explicar o conceito de 

“valor” – sobre o qual já vinha refletindo desde o fim do século 19, como o comprovam 

seus manuscritos (cf. SAUSSURE, 2004, p. 27-30) –, Saussure se vale de novo da 

comparação entre a língua e o jogo de xadrez, ressaltando que o valor de uma entidade 
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concreta não está em sua materialidade, assim como o valor do cavalo no xadrez 

independe da peça em si.  

 Adiante, no capítulo “O valor linguístico”, Saussure parte da constatação de que 

a língua é um sistema de valores constituído por ideias e sons para voltar a abordar o 

problema da junção desses dois elementos heterogêneos, chamando a atenção para o 

fato “de certo modo misterioso” de “o ‘pensamento-som’ implicar divisões e de a língua 

elaborar suas unidades constituindo-se entre duas massas amorfas” (p. 159). Ainda sem 

a posse dessa verdade, Saussure imediatamente se utiliza de uma comparação para 

tentar aproximar-se dela: “Imaginemos o ar em contato com uma capa de água: se muda 

a pressão atmosférica, a superfície da água se decompõe numa série de divisões, vale 

dizer, de vagas; são essas ondulações que darão uma ideia da união e, por assim dizer, 

do acoplamento do pensamento com a matéria fônica”. Não satisfeito, Saussure também 

retoma a comparação entre a língua e uma folha de papel para tentar esclarecer a junção 

entre as ideias e os sons. 

 Mais à frente, após reconhecer novamente que não podia captar diretamente as 

entidades concretas ou unidades da língua, Saussure elege as palavras como objeto de 

estudo, por acreditar que elas dão uma ideia aproximada do que seja uma unidade 

linguística. Feito isso, passa a mostrar as diferenças entre valor e significação, 

argumentando que os dois conceitos não são sinônimos. Conforme Saussure, os valores 

são sempre constituídos (1) por uma coisa dessemelhante, que pode ser trocada por 

outra cujo valor resta determinar e (2) por coisas semelhantes que se podem comparar 

com aquela cujo valor está em causa. Tentando se fazer entender, Saussure apresenta 

mais uma comparação:  
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(...) para determinar o que vale a moeda de cinco francos, cumpre saber: 1º – que se 

pode trocá-la por uma quantidade determinada de uma coisa diferente, por exemplo 

pão; 2º – que se pode compará-la com um valor semelhante do mesmo sistema, por 

exemplo uma moeda de um franco ou uma moeda de algum outro sistema (um dólar 

etc.). Do mesmo modo, uma palavra pode ser trocada por algo dessemelhante: uma 

ideia; além disso, pode ser comparada com algo da mesma natureza: outra palavra 

(p. 162). 

    

 Em seguida, Saussure elenca exemplos para ilustrar seu ponto de vista, 

começando pela contraposição entre o francês mouton e o inglês sheep, que têm a 

mesma significação, mas não o mesmo valor, já que ao se referir à carne servida à mesa 

o inglês diz mutton, e não sheep, enquanto o francês usa o mesmo termo para se referir 

tanto ao animal quanto à carne a ser comida. Sem se limitar às palavras, Saussure cita 

ainda exemplos referentes ao valor de plural e de flexão em diferentes línguas, 

concluindo que, em vez de ideias dadas de antemão, são valores que emanam do 

sistema. Assim, “quando se diz que os valores correspondem a conceitos, subentende-se 

que são puramente diferenciais, definidos não positivamente por seu conteúdo, mas 

negativamente por suas relações com os outros termos do sistema. Sua característica 

mais exata é ser o que os outros não são” (p. 164). 

 Ao fim do capítulo, Saussure retoma o conceito de unidade, afirmando que o que 

é verdadeiro do valor também é verdadeiro da unidade. Além disso, afirma que o que se 

chama de “fato de gramática” responde à definição de unidade, já que exprime uma 

oposição de termos. Para exemplificar sua argumentação, Saussure cita a formação do 

plural alemão do tipo Nacht : Nächte. De acordo com Saussure, esses termos, tomados 

isoladamente, não são nada, o que mostra que tudo é oposição. Tentando se fazer mais 
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claro, Saussure elabora mais uma comparação: “(...) pode-se expressar a relação Nacht : 

Nächte por uma fórmula algébrica a/b em que a e b não são termos simples, mas 

resultam cada um de um conjunto de relações. A língua é, por assim dizer, uma álgebra 

que teria somente termos complexos” (p. 169). 

 No capítulo seguinte, “Relações sintagmáticas e relações associativas”, Saussure 

não apenas continua empregando o conceito de unidade como se utiliza de mais uma 

comparação para tentar explicá-lo, logo após ter apresentado os conceitos de sintagma e 

de relações associativas:         

 

(...) uma unidade linguística é comparável a uma parte determinada de um edifício, 

uma coluna, por exemplo; a coluna se acha, de um lado, numa certa relação com a 

arquitrave que a sustém; essa disposição de duas unidades igualmente presentes no 

espaço faz pensar na relação sintagmática; de outro lado, se a coluna é de ordem 

dórica, ela evoca a comparação mental com outras ordens (jônica, coríntia etc.), que 

são elementos não presentes no espaço: a relação é associativa (p. 172).  

 

 Mais à frente, Saussure recorre ainda a outra comparação ao detalhar o que 

entende por relações associativas: “Um termo dado é como o centro de uma 

constelação, o ponto para onde convergem outros termos coordenados cuja soma é 

indefinida (p. 175)”. Abaixo, a famosa figura com que Saussure ilustra sua comparação: 
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No sexto capítulo da segunda parte do Curso, “Mecanismo da língua”, Saussure 

conclui, com base nas relações sintagmáticas e associativas, que “na língua tudo se 

reduz a diferenças, mas tudo se reduz também a agrupamentos” (p. 177). Para aclarar 

sua afirmação, Saussure formula mais uma comparação: “Esse mecanismo, que consiste 

num jogo de termos sucessivos, se assemelha ao funcionamento de uma máquina cujas 

peças tenham todas uma ação recíproca, se bem que estejam dispostas numa só 

dimensão” (p. 177). Trata-se, claro, de uma comparação com a qual Saussure lança luz 

sobre um dos múltiplos aspectos da língua, ciente de que “em nenhuma parte se nos 

oferece integral o objeto da linguística” (ibid., p. 40). Além disso, estando atento ao fato 

de que a língua também se caracteriza como “uma instituição atual e um produto do 

passado” (p. 40), Saussure recorreria a outras comparações com o intuito de iluminar 

esse outro aspecto do objeto da linguística.  

 No terceiro capítulo dos “Princípios gerais” do Curso, Saussure propõe dividir a 

linguística em duas partes exatamente devido à duplicidade da língua, esse “mecanismo 

que continua a funcionar, não obstante as deteriorações que lhe são causadas” (p. 128): 

uma linguística evolutiva e uma linguística estática, também denominadas de linguística 

sincrônica e linguística diacrônica. Conforme Saussure, é sincrônico tudo que se 
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relacione com o lado estático da língua e diacrônico tudo que é relativo a seu lado 

evolutivo, ou seja, “sincronia e diacronia designarão respectivamente um estado de 

língua e uma fase de evolução” (p. 123). Para melhor justificar essa divisão do trabalho 

do linguista, Saussure emprega mais uma comparação geológica: 

 

A primeira coisa que surpreende quando se estudam os fatos da língua é que, para o 

indivíduo falante, a sucessão deles no tempo não existe: ele se acha diante de um 

estado. Também o linguista que queira compreender esse estado deve fazer tabula 

rasa de tudo quanto produziu e ignorar a diacronia. Ele só penetra na consciência 

dos indivíduos que falam suprimindo o passado. A intervenção da história apenas 

lhe falsearia o julgamento. Seria absurdo desenhar um panorama dos Alpes 

focalizando-o simultaneamente de vários picos do Jura; um panorama deve ser 

focalizado de um só ponto. O mesmo para a língua: não podemos descrevê-la nem 

fixar normas para o seu uso sem nos colocarmos num estado determinado. Quando o 

linguista segue a evolução da língua, semelha o observador em movimento, que vai 

de uma a outra extremidade do Jura para anotar os deslocamentos da perspectiva (p. 

123).        

 

 E, para explicar o conceito de estado de língua, Saussure volta a comparar a 

língua com uma partida de xadrez, afirmando que “uma posição de jogo corresponde de 

perto a um estado de língua” (p. 130). Mas o que é, de fato, um estado de língua? E 

como delimitar tais estados? Em sua terceira conferência na Universidade de Genebra, 

de novembro de 1891, Saussure já expunha toda a dificuldade de responder a essas 

questões, com as quais se ocuparia por anos a fio: 
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(...) existem apenas estados de língua que são, perpetuamente, a transição entre o 

estado da véspera e o do dia seguinte; querer reunir um certo número de estados de 

língua sob um nome como latim ou francês é a mesma operação e tem exatamente o 

mesmo valor de opor o século 19 ao 18 ou ao 12. São vagos pontos de referência, 

sem a pretensão de evocar a ideia de uma ordem finita de coisas, e menos ainda de 

descartar a ideia da ordem pouco diferente que precedia e que se seguirá 

(SAUSSURE, 2004, p. 144). 

 

 Sem ter encontrado uma solução satisfatória ao problema de determinar os 

estados de língua, Saussure se limita no Curso a apresentar caracterizações vagas desse 

conceito, ponderando por exemplo que “um estado de língua não é um ponto, mas um 

espaço de tempo, mais ou menos longo, durante o qual a soma de modificações 

ocorridas é mínima. Pode ser de 10 anos, uma geração, um século e até mais” (p. 146). 

Sem surpresa alguma, Saussure também se vale de uma comparação para tentar apanhar 

o conceito de estado de língua, afirmando que “estudar um estado de língua vem a ser, 

praticamente, desdenhar as transformações pouco importantes, do mesmo modo que os 

matemáticos desprezam as quantidades infinitesimais em certas operações, tal como no 

cálculo de logaritmos” (p. 146). Dada essa condição para estudar um estado de língua, 

Saussure admite: “A noção de estado de língua não pode ser senão aproximativa. Em 

linguística estática, como na maior parte das ciências, nenhuma demonstração é possível 

sem uma simplificação convencional dos dados” (p. 146). Nada indica, porém, que 

Saussure tenha ficado satisfeito com essa solução – ou melhor, pseudossolução – ao 

problema fundamental de determinar os estados de língua. Tampouco há indícios de que 

Saussure tenha se contentado em trabalhar com dados simplificados, ainda que isso seja 

praxe na maior parte das ciências. Muito menos se encontram evidências de que 

Saussure estivesse convencido de ter elaborado uma teoria de linguística geral, como 
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acredita Depecker, que chega a afirmar com base na leitura dos manuscritos que tal 

teoria “aparece, afinal, em toda a sua coerência, sem que Saussure tenha podido chegar 

a um belo livro” (2012, p. 169). Na realidade, o que se encontram são testemunhos da 

angústia de Saussure, já no fim da vida, diante dos impasses com que se defrontava em 

suas reflexões sobre a linguagem. Entre esses testemunhos, nenhum é tão eloquente – 

nem tão citado – quanto o de Leopold Gautier, um dos alunos do último curso de 

linguística geral ministrado por Saussure, que anotou uma conversa particular com o 

professor datada de 6 de maio de 1911 na qual ele lhe confidenciou:    

 

Vejo-me diante de um dilema: ou expor o assunto em toda a sua complexidade e 

confessar todas as minhas dúvidas, o que não pode convir para um curso que deve 

ser matéria de exame, ou fazer algo simplificado, mais bem adaptado a um auditório 

de estudantes que não são linguistas. Mas a cada passo me vejo retido por 

escrúpulos.64  

 

Dessa maneira, “devemos ter sempre em mente que o próprio Saussure, até o fim 

da vida, recusou-se a publicar qualquer coisa que fosse sobre linguística geral. Ele 

estava convicto de que não havia alcançado o ponto em que se sentisse confiante de que 

tal publicação fosse possível. Ele insistia que existiam, a seu ver, muitos problemas que 

permaneciam sem solução e que a única coisa de que ele estava certo era que qualquer 

coisa que tivesse sido publicada até então sobre linguística geral era, em sua opinião, de 

pouco valor” (BOUISSAC, 2012, p. 194). Uma opinião que Saussure expressou com 

toda a clareza em suas “Notas para um livro de linguística geral”: 

                                                           
64 Citado pelo professor Isaac Nicolau Salum em seu prefácio à edição brasileira do Curso (SAUSSURE, 

2014, p. 15). 
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(...) nós não consideramos a linguística como uma ciência em que há um bom 

princípio de divisão a encontrar mas, fora uma ou duas reservas, como uma ciência 

que procura juntar, em um único todo, dois objetos completamente discordantes 

desde o princípio, persuadindo-se de que eles formam um único objeto. O mais 

grave é que nossa ciência está satisfeita com essa associação, não parece nada 

atormentada com o vago sentimento de que há alguma coisa errada na base; não 

manifesta nenhum mal-estar diante das concepções as mais oblíquas que aceita a 

cada dia, sente-se, mesmo, tão de posse de seu objeto que não tem nenhuma 

dificuldade para extrair, de tempos em tempos, dessa desordem geral de ideias, 

teorias da linguagem, apresentadas com total candura (SAUSSURE, 2004, p. 194).   

 

Assim, “mais do que um questionamento profundo do CLG, a leitura dos 

manuscritos, com suas hesitações, suas rasuras, suas repetições e também seus silêncios, 

obriga a renunciar à imagem de uma teoria acabada; mas isso seria, a bem dizer, a 

impressão que se poderia retirar da leitura do próprio Curso” (NORMAND, 2009, p. 

109). De fato, o que se retira da leitura tanto do Curso quanto dos manuscritos – 

inclusive das notas preparatórias para os cursos de linguística geral – é “um pensamento 

inacabado, atormentado, em que as fronteiras são demarcadas não sem certo grau de 

hesitação” (CRUZ, 2016b, p. 48). Prova maior disso é o uso constante que Saussure faz 

de imagens e de comparações tentando se aproximar das “realidades absolutas da 

linguagem” e da língua em particular, com sua “irritante duplicidade que faz com que 

jamais seja alcançada” (SAUSSURE, 2004, p. 186).  
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5.3 A caminho de Saussure, a caminho de Wittgenstein, a caminho da linguagem 

 

 Em 1916, ano da publicação póstuma do Curso, Gautier lembrava-se de seu 

falecido professor como “um senhor honrado e educado, aparentemente cansado e 

sonhador, com um toque de perplexidade e tristeza ansiosa” (BOUISSAC, 2012, p. 62). 

Se não se tem essa impressão de Saussure lendo o Curso, nenhuma outra surge da 

leitura de seus manuscritos, nos quais transbordam as “dolorosas hesitações da reflexão 

de Saussure” (ARRIVÉ, 2010, p. 51, n. 12). Entre os primeiros textos reunidos sob a 

rubrica “Sobre a essência dupla da linguagem”, por exemplo, encontra-se um fragmento 

intitulado “Quatro pontos de vista”. Nele, Saussure expõe aqueles que considera os 

quatro únicos pontos de vista legítimos da linguagem: (1) o ponto de vista do estado de 

língua em si mesmo – ou seja, o ponto de vista sincrônico; (2) o ponto de vista das 

identidades transversais – ou seja, o ponto de vista diacrônico; (3) “o ponto de vista 

ANACRÔNICO, artificial, intencional e puramente didático, da PROJEÇÃO de uma 

morfologia (ou de um ‘estado de língua antiga’) sobre uma morfologia (ou sobre um 

outro estado de língua posterior)”; (4) “o ponto de vista HISTÓRICO da fixação de dois 

estados de língua sucessivos, tomados cada qual em si mesmo, em primeiro lugar, e sem 

subordinação de um ao outro, seguida da explicação”. Feita essa categorização da 

linguagem, Saussure lamenta o fato de que seus colegas prestavam atenção quase que 

somente ao segundo e terceiro pontos de vista, havendo “uma verdadeira ausência de 

reflexão por parte dos autores” quanto aos outros pontos. A fim de mudar essa situação, 

Saussure iria se dedicar visceralmente por décadas para legitimar o estudo sincrônico da 

língua a par do estudo diacrônico, ainda que estivesse dolorosamente ciente do caráter 

quixotesco de seu projeto: 
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(...) uma profissão de fé: assim como estamos convencidos, com ou sem razão, de 

que por fim será preciso tudo reduzir, teoricamente, aos nossos quatro pontos de 

vista legítimos, que repousam sobre dois pontos de vista necessários, assim também 

duvidamos de que alguma vez seja possível estabelecer, com pureza, a quádrupla, 

ou, ao menos, a dupla terminologia que seria necessária (SAUSSURE, 2004, p. 25). 

 

 O efeito dessa profissão de fé no trabalho de Saussure é absolutamente 

desconcertante. Se por um lado a certeza do fracasso não o impediu de continuar em 

busca de uma teoria de linguística geral, por outro tal certeza o impossibilitou de levar a 

cabo a grande obra de sua vida. Diante desse fato perturbador, parece-me interessante 

comparar muito brevemente aqui a linguística de Saussure, bem como a filosofia de 

Wittgenstein, com a filosofia de Heidegger para tentar compreender melhor tanto a “não 

obra” saussuriana quanto as obras do segundo Wittgenstein, que não podem ser 

consideradas “acabadas e definitivas”, como bem ponderou Monk (1995, p. 289), já que 

foram organizadas e editadas postumamente por seus testamenteiros literários. 

 Assim como Saussure e Wittgenstein, Heidegger se dedicou obstinadamente 

por décadas, até a morte, a um grande projeto: responder à questão sobre o sentido de 

“ser”. No entanto, assim como Saussure, e ao contrário de Wittgenstein, Heidegger 

não tinha a mínima ilusão de que poderia ser bem-sucedido. A certeza da falha, 

porém, diferentemente do que aconteceu com Saussure, não o impediu de escrever e 

de publicar seus textos. Afinal, “indagar, não responder, era a paixão de Heidegger” 

(SAFRANSKI, 2005, p. 17). Com isso, a certeza da falha na verdade compeliu 

Heidegger a elaborar sua obra-prima, Ser e tempo, conforme explicitou na introdução 

do livro, publicado em 1927: “O conceito de ‘ser’ é indefinível. Essa é a conclusão 

tirada de sua máxima universalidade” (p. 39), admitiu, para logo adiante declarar que 
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“a indefinibilidade de ser não dispensa a questão de seu sentido; ao contrário, 

justamente por isso a exige” (p. 39). Diante dessa exigência, Heidegger recolocou a 

questão do sentido de “ser” em diálogo com Aristóteles, que nos ensina que “a 

questão que hoje, como no passado, é e foi sempre levantada – e também o será 

sempre – e que sempre nos deixou perplexos, a saber, o que é o ser?, é, em outras 

palavras, a questão o que é a substância?” (2012, VII, 1). Ciente de que a pergunta o 

que é o ser? será sempre pergunta, Heidegger observa em Ser e tempo que “devemos 

primeiro deixar despontar todo o enigma desse ser, quer para fracassar com 

autenticidade na tentativa de ‘resolvê-lo’, quer para recolocar de modo novo a questão 

do ser-no-mundo que se lançou em projetos” (p. 208-209). 

Wittgenstein, por sua vez, ignorando que as perguntas filosóficas serão sempre 

perguntas, incumbiu-se da tarefa de resolver de vez os problemas da filosofia. Uma 

incumbência que evoca Sexo e caráter, de Otto Weininger, que, segundo Monk (1995, 

p. 38), dos livros que Wittgenstein leu na adolescência, foi o que teve o maior e mais 

duradouro impacto em sua concepção de vida. “A escolha que a teoria de Weininger 

oferece é lúgubre e deveras terrível: gênio ou morte”, resumiu Monk. “Adquirir gênio, 

segundo esta visão, não é meramente uma nobre ambição; é um imperativo categórico.” 

Conforme Monk, o fato de as ideias suicidas de Wittgenstein só terem abrandado depois 

que Russell reconheceu seu gênio sugere que ele havia aceitado esse imperativo 

categórico. Como se sabe, o próprio Weininger havia aceitado seu imperativo 

categórico: seu corpo foi encontrado em outubro de 1903 no chão da mesma casa em 

que havia morrido Beethoven, para ele o maior de todos os gênios. Weininger havia se 

matado com um tiro aos 23 anos, dando origem ao culto à sua memória. Quando ainda 

era estudante em Cambridge, Wittgenstein confessou ao amigo David Pinsent que o 

encorajamento de Russell havia sido a sua salvação, pondo fim a quase 10 anos de 



 

176 
 

solidão e sofrimento durante os quais o suicídio foi frequentemente cogitado (ibid., p. 

52). “Fez uma enorme diferença para minha vida quando eu descobri que havia 

realmente um assunto para o qual eu tinha um talento especial”65 (DRURY, 1984a, p. 

76), admitiu Wittgenstein. Na opinião de Monk (1995, p. 52), “tendo-o encorajado a se 

dedicar à filosofia, justificando assim a sua inclinação para abandonar a engenharia, 

Russell, num sentido bastante literal, salvou a vida de Wittgenstein”, livrando-o do 

destino de três de seus irmãos, que acabaram se matando (ibid., p. 25-27). Uma salvação 

cujo preço, na concepção de vida a um só tempo doentia e ingênua de Wittgenstein, 

seria resolver de vez os problemas filosóficos. “Se meu nome sobreviver, então somente 

como o terminus ad quem da grande filosofia ocidental. Quase como o nome daquele 

que queimou a Biblioteca de Alexandria” (WITTGENSTEIN, 2010a, p. 58), escreveu 

Wittgenstein no início dos anos 1930. Resolvidos de vez os problemas com o “método 

correto da filosofia”, sendo a verdade dos pensamentos comunicados no Tractatus 

intocável e definitiva, o primeiro Wittgenstein acreditava ser o terminus ad quem da 

grande filosofia ocidental. Quase como o nome daquele que queimou a Biblioteca de 

Alexandria. Mais tarde, tendo por fim reconhecido os graves erros do Tractatus, o 

segundo Wittgenstein elaboraria o método por exemplos, com o qual novamente 

acreditaria ser o terminus ad quem da grande filosofia ocidental. Quase como o nome 

daquele que queimou a Biblioteca de Alexandria. Mas o nome de Wittgenstein não 

sobreviverá como o terminus ad quem da grande filosofia ocidental. Quase como o 

nome daquele que queimou a Biblioteca de Alexandria. Se seu nome sobreviver, então 

somente como o nome daquele “personagem trágico”66 (PASCAL, 1984, p. 49) que sob 

o imperativo categórico de adquirir gênio incumbiu-se do dever de resolver de vez os 

problemas filosóficos. O seu dever de gênio. 

                                                           
65 “It made an enormous differene to my life when I discovered that there really was a subject for which I 

had a special ability.” 
66 “tragic character”. 
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Já Saussure, esse outro personagem trágico, não tinha a ingenuidade de acreditar 

que poderia resolver de vez os problemas sobre a linguagem, mas justamente por estar 

impossibilitado de dar respostas cabais às suas questões viu-se impedido de escrever seu 

livro de linguística geral. Na realidade, Saussure não acreditava sequer que poderia 

definir o objetivo da linguística, como admitiu logo na introdução de sua primeira 

conferência na Universidade de Genebra:  

 

(...) se eu tivesse hoje a missão ou o privilégio de introduzi-los no edifício que a 

ciência da linguagem está empenhada em construir há setenta anos, de descrever em 

linhas gerais o presente estado dessa ciência, de percorrer seu passado, que não é 

muito longo, ou de prognosticar seu futuro, de definir seu objetivo, sua utilidade 

(...), eu recearia não realizar muito dignamente minha tarefa (...) (SAUSSURE, 

2004, p. 126). 

 

Cerca de 20 anos mais tarde, em seu terceiro e último curso de linguística geral 

ministrado na mesma Universidade de Genebra, Saussure ainda estava tomado de 

dúvidas, como confessou a Gautier, sem poder ao menos definir o objetivo e a utilidade 

da ciência da linguagem. Sem ter encontrado respostas definitivas às questões mais 

básicas da linguística depois de décadas de dedicação à jovem disciplina, Saussure 

preferiu silenciar-se a extrair da desordem geral de ideias sobre a linguagem mais uma 

teoria inconsistente a ser apresentada com total candura.  

Naquele mesmo período, o jovem Wittgenstein, sob a influência de Weininger, 

adotava uma postura ainda mais radical que a de Saussure em sua busca por respostas 

definitivas às questões fundamentais da lógica: “Peço a Deus para que eu pudesse ser 

mais inteligente e tudo se tornasse claro para mim – ou então que não precise viver por 
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muito mais tempo” (MONK, 1995, p. 98), escreveu a Russell em dezembro de 1913. 

“Plena clareza ou morte – não havia meio-termo”, resumiu Monk. “Se não conseguisse 

resolver ‘a questão fundamental de toda a lógica’, ele não tinha o direito – ou, pelo 

menos, o desejo – de viver. Não eram admitidas concessões.” Estando a par de que não 

havia meio-termo para Wittgenstein, Russell aconselhou seu pupilo em 1912 a “não 

protelar para colocar suas ideias por escrito até haver resolvido todos os problemas de 

filosofia” (ibid., p. 65). “Tal dia, advertiu Russell, nunca chegaria.” Segundo Russell, 

Wittgenstein “teve um acesso ao ouvir isso – pois tem a sensibilidade do artista ao achar 

que deve produzir algo perfeito ou então absolutamente nada” (ibid., p. 66). “Não existe 

nada intermediário entre realizar uma obra verdadeiramente grandiosa e não realizar 

praticamente nada” (ibid., p. 92), escreveu Pinsent em seu diário, certamente 

reproduzindo o que havia lhe dito Wittgenstein, que segundo Monk (ibid., p. 81) 

“demonstrava pouquíssima paciência com ‘considerações inconclusivas’ e ‘pontos de 

vista insatisfatórios’”. 

Poucos anos depois, ao fim da Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein terminaria 

a redação do Tractatus logico-philosophicus, com o qual acreditava ter resolvido todos 

os problemas de filosofia, como afirmou no prefácio do livro: “A verdade dos 

pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha 

opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas”. Posteriormente, mesmo já 

tendo reconhecido os graves erros do Tractatus, Wittgenstein manteria o desejo de 

resolver de vez os problemas, tendo inclusive confessado: “Aqui gostaria de fazer uma 

observação genérica sobre a natureza dos problemas filosóficos. A falta de clareza 

filosófica é aflitiva. Ela será / sentida como vergonhosa. // como uma vergonha, em todo 

caso sentida como vergonhosa” (2009a, III, § 33). Conforme Jim Bamber, colega de 

Wittgenstein nos estudos de engenharia na Universidade de Manchester entre 1908 e 
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1911, seu “temperamento nervoso” tornava-o a última pessoa indicada para empreender 

pesquisas em engenharia aeronáutica, “pois quando as coisas saíam erradas, o que 

acontecia com frequência, ele se punha a agitar os braços, bater os pés no chão e 

imprecar verbosamente em alemão” (MONK, 1995, p. 46). Ou seja, a falta de soluções 

definitivas aos problemas de engenharia aeronáutica era aflitiva para Wittgenstein, era 

sentida por ele como vergonhosa. Uma aflição, uma vergonha que também marcam suas 

pesquisas “no objeto mais difícil, abstruso, quase inalcançável do pensamento – as 

tarefas da filosofia” (NIETZSCHE, 2011, 7). “As proposições a que se regressa 

repetidamente como por encanto – gostaria de as expurgar da linguagem filosófica”, 

desabafou Wittgenstein (1998, § 31).  

A falta de clareza filosófica, portanto, era aflitiva para Wittgenstein, era sentida 

por ele como vergonhosa, e sua aspiração era a clareza completa, absoluta, com a qual 

acreditava que os problemas filosóficos desapareceriam completamente: 

  

Se houvesse teses em filosofia, teriam de ser tais que não suscitassem disputas. 

Teriam de ser expostas de tal maneira que todos dissessem: Ah, sim, isso é 

evidentemente óbvio. Enquanto houver a possibilidade de existir opiniões 

divergentes ou disputas sobre uma questão, isso indica que as coisas ainda não 

foram expressas de modo suficientemente claro. Quando se houver conseguido uma 

formulação perfeitamente clara – a clareza absoluta –, não poderá haver mais 

vacilação ou relutância, que se originam da sensação de que algo foi enunciado que 

nós não sabemos se admitimos ou não. Contudo, se deixarmos a gramática clara a 

nós mesmos, se procedermos a passos bem curtos de tal maneira que cada passo 

fique perfeitamente óbvio e natural, nenhuma disputa poderá surgir. A controvérsia 

sempre surge quando se omitem ou se deixam de expor claramente determinados 
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passos, deixando a impressão de se haver alegado algo que pode ser contestado 

(MONK, 1995, p. 290-291). 

 

No § 128 das Investigações filosóficas, Wittgenstein completa: “Se se quisesse 

expor teses em filosofia, nunca se chegaria a uma discussão sobre elas, porque todos 

estariam de acordo”. Assim, para Wittgenstein, certo de estar com a razão, e de estar 

certo orgulhoso, não há teses em filosofia e opiniões divergentes ou disputas sobre uma 

questão indicam que as coisas ainda não foram expressas de modo suficientemente claro 

e que, quando se houver conseguido uma formulação perfeitamente clara – a clareza 

absoluta –, não poderá haver mais vacilação ou relutância, que para ele se originam da 

sensação de que algo foi enunciado que nós não sabemos se admitimos ou não.  

 

Sócrates – Mas quais, excelente homem, são as matérias em que (os deuses) 

divergem e que causam a inimizade e o ódio? Vejamos isso da seguinte maneira: se 

fosse o caso de tu e eu divergirmos a respeito de números – suponhamos, quanto a 

qual de dois números ser o maior – a divergência acerca desse ponto nos 

transformaria em inimigos e nos faria nos odiar, ou rapidamente a resolveríamos 

recorrendo à aritmética? 

Eutífron – Certamente [recorreríamos à aritmética]. 

Sócrates – Igualmente se viéssemos a discordar sobre o tamanho relativo das coisas, 

depressa daríamos um fim ao desacordo recorrendo à medição? 

Eutífron – Isso mesmo. 

Sócrates – E nos entenderíamos, suponho, a respeito de pesos relativos efetuando a 

pesagem? 

Eutífron – É claro. 
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Sócrates – Mas qual seria o objeto de uma divergência que não poderíamos resolver 

e que nos converteria em inimigos e pessoas que se odeiam? Talvez não possas 

oferecer uma pronta resposta, mas tomo a liberdade de sugeri-la. Não seria esse 

objeto o justo e o injusto, o nobre e o vil e o bom e o mau? Não são estas as questões 

cuja divergência, quando somos incapazes de alcançar um consenso satisfatório 

sobre elas, nos leva, tu e eu, e outras pessoas, a se tornarem inimigas? 

Eutífron – Sim, Sócrates, são essas as questões cuja divergência nos leva à 

inimizade (Eutífron, 7b-d). 

 

E tal divergência indica que as coisas ainda não foram expressas de modo 

suficientemente claro?  

 

Sócrates – O que penso, Eutífron, é que os que divergem, tanto seres humanos 

quanto deuses, se é que estes últimos realmente divergem, divergem a respeito de 

cada ação particular. Quando discordam entre si sobre uma certa ação, alguns dirão 

que foi justa, enquanto outros dirão que foi injusta. Não é assim? 

Eutífron – Certamente (Eutífron, 8e). 

 

E o que penso é que Wittgenstein certamente estava seguro de quem seria o 

enunciador que deveria conseguir uma formulação perfeitamente clara – a clareza 

absoluta; quem seria a pessoa que deveria deixar a gramática clara, procedendo a passos 

bem curtos de tal maneira que cada passo ficasse perfeitamente óbvio e natural, até o 

ponto em que nenhuma disputa pudesse surgir. Sem ter outros padrões a não ser os seus, 

Wittgenstein por toda a vida desconsideraria um ponto de vista diferente do seu, 

guardando-se o direito de menosprezar seus críticos ou oponentes sem responder 
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racionalmente a suas objeções, numa atitude típica de “um homem totalmente incapaz 

de levar adiante uma discussão”67 (DRURY, 1984b, p. 103), como o caracterizou o 

lógico W. E. Johnson, que bem conhecia a “selvageria incivilizada do estilo tirânico da 

argumentação de Wittgenstein” (MONK, 1995, p. 236). Sem paciência para tolerar o 

“tirano” Wittgenstein, como o definiu Russell (ibid., p. 85), Johnson chegou a afirmar 

ser “um desastre para Cambridge”68 (DRURY, 1984b, p. 103) seu retorno à 

universidade em 1929. 

Naquele mesmo ano em que Wittgenstein retomava suas atividades filosóficas 

com a ingênua pretensão de finalmente resolver de vez os problemas, Heidegger 

reafirmava em seu curso de inverno na Universidade de Freiburg sua profissão de fé de 

que “a pergunta fundamental do filosofar, ‘o que é o ser mesmo?’, é a pergunta que 

sempre se disporá a ser e necessariamente continuará a ser pergunta” (HEIDEGGER, 

2009, p. 231). Assim, ciente de que a questão o que é o ser? é e foi sempre levantada – 

e também o será sempre; ciente de que, “por nem sequer ter sido desencadeado, o 

combate em torno da interpretação de ser não se pode dar por terminado”, como 

observou ao fim do monumental Ser e tempo (p. 535); ciente de que sua investigação 

estava “a caminho” (p. 535) e que “os caminhos devem conduzir cada um por si ao todo 

da filosofia” (HEIDEGGER, 2009, p. 418); ciente de tudo disso, Heidegger ensina que a 

formulação da questão sobre o ser como tal já é o próprio filosofar, para o qual não há 

esperança (ibid., p. 231). Emblematicamente, na década de 1970, portanto já próximo da 

morte, Heidegger ponderou diante da ideia da publicação de suas obras completas: “Não 

tenho obras (Werke), mas caminhos (Wege)” (CASANOVA, 2015, orelha).  

                                                           
67 “A man who is quite incapable of carrying on a discussion.” 
68 “(...) a disaster for Cambridge”. 
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Mais ainda que o próprio Heidegger, Saussure e Wittgenstein não têm obras, 

mas caminhos. Caminhos tortuosos, fragmentados, incompletos. Caminhos que devem 

conduzir cada um por si ao todo de sua linguística e de sua filosofia, respectivamente. 

Nesse sentido, mais do que obras, os livros do segundo Wittgenstein são os caminhos 

percorridos por seus testamenteiros literários rumo ao todo de seu pensamento, assim 

como o Curso de linguística geral é o caminho percorrido por Bally e Sechehaye rumo 

ao todo do pensamento de Saussure. Um pensamento que, como todo pensamento digno 

do nome, “continua – e, pela força das coisas, continuará para sempre – em gestação e 

em transformação” (ARRIVÉ, 2010, p. 113). Um pensamento que, como nenhum outro, 

nos convida a deixar despontar todo o enigma da linguagem, quer para fracassar com 

autenticidade na tentativa de “resolvê-lo”, quer para recolocar de modo novo a pergunta 

sobre a linguagem, que sempre se disporá a ser e necessariamente continuará a ser 

pergunta – e que sempre nos deixou perplexos. 
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6 Filosofia da linguagem, filosofia da linguística 

 

“(...) para a filosofia só existe um começo: a perplexidade” 

(Teeteto, 155d). 

 

6.1 O dever dos filósofos 

 

Logo no primeiro parágrafo de sua Introdução à leitura de Saussure, Simon 

Bouquet chama a atenção do leitor para um aspecto crucial do pensamento saussuriano 

largamente negligenciado por seus estudiosos: segundo o próprio Saussure, os cursos 

que ele ministrou na Universidade de Genebra entre 1907 e 1911 sob o título de 

“linguística geral” eram na verdade uma “filosofia da linguística”. Trata-se de uma 

afirmação condizente com o fato de que Saussure esteve até o fim da vida a caminho de 

uma teoria de linguística geral, sem jamais tê-la efetivamente alcançado. Dessa forma, 

não há propriamente uma linguística saussuriana, mas sim uma filosofia da linguística 

saussuriana, que começou da perplexidade de Saussure em relação ao que parecia óbvio 

a seus pares. Em suas reflexões sobre morfologia anotadas nos manuscritos, por 

exemplo, Saussure mostra-se perplexo com a “questão tão delicada e tão importante das 

raízes, sufixos, temas e desinências, questão sobre a qual vocês poderão ler vinte 

volumes sem encontrar o menor esclarecimento” (SAUSSURE, 2004, p. 160). Já no 

Curso, transparece a perplexidade de Saussure a respeito de tópicos aparentemente 

simples, como a sua já mencionada problematização da tradicional classificação das 

palavras em substantivos, adjetivos, verbos, etc. 
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 Em sua terceira conferência na Universidade de Genebra, em novembro de 1891, 

Saussure já afirmava, ciente dos problemas relativos aos fundamentos da linguística: 

“Haverá, um dia, um livro especial e muito interessante a ser escrito sobre o papel da 

palavra como principal perturbador da ciência das palavras” (2004, p. 144). Poucos 

anos mais tarde, em 1894, Saussure voltaria a expressar em carta a Antoine Meillet sua 

perplexidade pela “inépcia da terminologia corrente, pela necessidade de reformá-la e 

de mostrar, com isso, que espécie de objeto é a língua em geral” 69. Mas, sem esperança 

alguma de efetivamente reformar a terminologia corrente e mostrar, com isso, que 

espécie de objeto é a língua em geral, Saussure lamentou com o amigo: “Isso vai acabar, 

à minha revelia, num livro onde, sem entusiasmo nem paixão, explicarei por que não há 

um único termo empregado em linguística ao qual eu atribua um sentido qualquer”. Em 

um manuscrito do mesmo período a que se deu o título “Unde exoriar?”, um angustiado 

e perplexo Saussure reconhece não ter nem mesmo uma base segura de onde iniciar sua 

investigação do objeto concreto da ciência linguística:  

 

Unde exoriar? – É essa a questão pouco pretensiosa e, até mesmo, terrivelmente 

positiva e modesta que se pode colocar antes de tentar abordar, por algum ponto, a 

substância deslizante da língua. Se o que pretendo dizer a respeito disso é verdade, 

não há um único ponto que seja o ponto de partida evidente (ibid., p. 241). 

 

Assim, vemos nas reflexões de Saussure sobre a linguagem tanto a perplexidade 

manifestada pelos grandes filósofos diante do que é aparentemente evidente como a 

admissão socrática de não ter a resposta quando produzia perplexidade nos outros 

                                                           
69 Carta citada por Bouquet e Engler no prefácio dos Escritos de linguística geral (p. 15). 
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(Mênon, 80c). Já Wittgenstein não apenas estava seguro da verdade intocável e 

definitiva de suas respostas como acreditava que um filósofo questiona o que é 

aparentemente evidente porque tem menos discernimento que o homem comum. Em 

uma aula de 1936, por exemplo, Wittgenstein disse aos alunos:  

  

Temos a sensação de que o homem comum, ao referir-se ao “bem” ou ao “número” 

etc., não sabe realmente o que está dizendo. Eu vejo algo de estranho na percepção e 

ele fala da percepção como se absolutamente não fosse estranha. Podemos afirmar 

que ele sabe o que está dizendo ou não? 

Podemos afirmar ambas as coisas. Suponhamos duas pessoas jogando xadrez. Eu 

enxergo problemas estranhos quando examino as regras e as esmiúço. Mas Smith e 

Brown jogam xadrez sem dificuldade. Será que eles compreendem o jogo? Bem, 

eles estão jogando (MONK, 1995, p. 320). 

 

Segundo Monk, nas aulas desse ano, Wittgenstein recorrentemente defendeu, 

contra os filósofos, a percepção comum do mundo. “Quando um filósofo levanta 

dúvidas – sobre o tempo ou sobre estados mentais – que não ocorrem ao homem 

comum”, esclarece Monk (ibid., p. 320) a posição de Wittgenstein, “não é porque o 

filósofo tem mais discernimento que o homem comum e sim porque, de certo modo, ele 

tem menos; o filósofo está sujeito à tentação de mal-entendidos que não ocorrem ao não 

filósofo.” Realmente o filósofo está sujeito à tentação de mal-entendidos que não 

ocorrem ao não filósofo, porque o filósofo enxerga problemas estranhos quando 

examina as regras e as esmiúça. Mas o homem comum, “esse produto industrial que a 

natureza fabrica à razão de vários milhares por dia” (SCHOPENHAUER, 2011, § 36), 

joga sem dificuldade. Dada, porém, “a indeterminação e a miséria correntes do senso 
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comum” (HEGEL, 2013, § 70), “no que concerne à filosofia autêntica – esse longo 

caminho da cultura, esse movimento tão rico quanto profundo através do qual o espírito 

alcança o saber –, vemos que são considerados equivalentes perfeitos e ótimos 

sucedâneos seus a revelação imediata do divino ou o bom senso comum. É algo assim 

como se faz publicidade da chicória como bom sucedâneo do café” (ibid., § 68). Na 

verdade, é bem óbvio que “a multidão é incapaz de filosofar” (A república, 494a). Esse 

argumento, porém, nada provou e nada clarificou a Wittgenstein, que chegou a 

diagnosticar: “O filósofo é quem tem de curar em si mesmo muitas doenças do 

intelecto, antes de poder aceder às noções do senso comum” (1992a, p. 70). O filósofo, 

no entanto, ao contrário do homem comum, pode enxergar e vê o problema, por isso 

não acede às noções do senso comum. Heidegger, por exemplo, ao contrário do homem 

comum, vê o problema sobre o ser e por isso se pergunta pelo seu sentido: 

 

O “ser” é o conceito evidente por si mesmo. Em todo conhecimento, enunciado ou 

relacionamento com os entes e em todo relacionar-se consigo mesmo, faz-se uso de 

“ser” e, nesse uso, compreende-se a palavra “sem mais”. Todo mundo compreende: 

“o céu é azul”, “eu sou feliz”, etc. Mas essa compreensibilidade comum demonstra 

apenas a incompreensão (HEIDEGGER, 2006, p. 39).  

 

Atento a esse fato, Heidegger (ibid., p. 39-40) enfatiza que “no âmbito dos 

conceitos fundamentais da filosofia, e até com relação ao conceito de ‘ser’, é um 

procedimento duvidoso recorrer à evidência, uma vez que o ‘evidente’, isto é, ‘os juízos 

secretos da razão comum’ (Kant), deve ser e permanecer o tema explícito da analítica 

(‘o ofício dos filósofos’)”. Além disso, ciente de que a compreensibilidade comum 

demonstra apenas a incompreensão, Heidegger ressalta: “Deve-se colocar a questão do 
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sentido de ser” (ibid., p. 40) a fim de ultrapassar a “compreensão vaga e mediana de 

ser” (ibid., p. 41). 

Tolstoi, por sua vez, também podia enxergar e via o problema. Por isso 

tampouco acedeu às noções do senso comum a fim de ultrapassar a compreensão vaga e 

mediana de arte: 

 

O que é arte? Por que, até, fazer tal pergunta? Arte é arquitetura, escultura, pintura, 

música, poesia em todas as suas formas – essa é a resposta costumeira do homem 

comum, do amante da arte e mesmo do próprio artista, que supõe que aquilo de que 

ele está falando é entendido muito claramente e da mesma maneira por todas as 

pessoas. Mas na arquitetura, pode-se objetar, existem edifícios simples que não são 

obras de arte e edifícios que alegam ser obras de arte, mas são impróprios, feios, e 

portanto não podem ser considerados como tal. Qual é, então, o sinal de uma obra de 

arte? (TOLSTOI, 2002, p. 30).  

 

Mais à frente, Tolstoi bem observa que o sinal de uma obra de arte para o 

homem comum é a beleza, sem incluir, no entanto, atividades como a do figurinista, 

perfumista, cabeleireiro e cozinheiro, ao contrário do que fazem especialistas como 

Renan, Kralik e Guyau, com os quais Tolstoi concorda (ibid., p. 32-34). Mas o que é a 

beleza?, questiona-se Tolstoi, mais uma vez sem recorrer à evidência, a fim de 

ultrapassar a compreensão vaga e mediana desse outro conceito fundamental da 

filosofia. Sem se contentar com a compreensibilidade comum do que é a beleza, Tolstoi 

pondera: 
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Como acontece com tudo, quanto mais vago e confuso o conceito expressado por 

uma palavra, maior a pose e segurança com que as pessoas a usam, fazendo de conta 

que o que se entende por essa palavra é tão simples e claro que nem vale a pena falar 

sobre o que ela realmente significa. (...) Assume-se que todo mundo sabe e entende 

o que a palavra beleza significa (ibid., p. 34-35).  

 

No entanto, alerta Tolstoi (ibid., p. 35), “milhares de eruditos a vêm discutindo 

por cento e cinquenta anos, e o significado da palavra beleza continua sendo um 

enigma”. Tendo visto esse problema, Tolstoi se pergunta: 

 

O que, então, é esse estranho conceito de beleza, que parece tão compreensível para 

aqueles que não pensam sobre o que estão dizendo, enquanto que, por cento e 

cinquenta anos, filósofos de várias nações e das mais variadas tendências foram 

incapazes de concordar sobre sua definição? O que é esse conceito de beleza, sobre 

o qual se baseia a doutrina reinante da arte? (ibid., p. 35). 

 

Não por coincidência, em sua pergunta sobre a beleza, Tolstoi manifesta a 

mesma perplexidade que Santo Agostinho em sua famosa pergunta sobre o tempo, que 

Wittgenstein cita no § 89 das Investigações filosóficas: “Que é, pois, o tempo? Se 

ninguém me pergunta, eu sei; se quero explicá-lo a quem me pede, não sei”. Assim, 

estando perplexos, os filósofos questionam o que é aparentemente evidente, buscando 

“os maiores conhecimentos, a saber, aqueles sobre a essência e o cerne das coisas” 

(NIETZSCHE, 2011, 3). No entanto, ignorando que “era natural que Sócrates indagasse 

a essência das coisas, pois tentava deduzir logicamente e o ponto de partida de toda 
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elucidação lógica é a essência” (ARISTÓTELES, 2012, XIII, 4), Wittgenstein afirma no 

Livro azul (p. 47) que essa busca se origina da preocupação com o método científico: 

 

O nosso desejo de generalidade tem uma outra fonte importante: a nossa 

preocupação com o método da ciência. Refiro-me ao método de reduzir a explicação 

a fenômenos naturais ao menor número possível de leis naturais primitivas e, na 

matemática, de unificação de diferentes tópicos por recurso a uma generalização. Os 

filósofos têm sempre presente o método da ciência e são irresistivelmente tentados a 

levantar questões e a responderem-nas do mesmo modo que a ciência. Esta 

tendência é a verdadeira fonte da metafísica, e leva o filósofo à total obscuridade. 

 

Conforme Monk (1995, p. 305), para Wittgenstein “a busca da essência é um 

exemplo da ‘ânsia de generalidade’ que brota do valor que atribuímos ao método da 

ciência”. Um erro esperado de alguém que pensava que a filosofia “realmente” começou 

em 1921, ou em data não muito anterior, e que ignorava que “duas descobertas podem, 

com justiça, ser atribuídas a Sócrates: o raciocínio indutivo e a definição universal. 

Ambos estão associados ao ponto de partida da ciência” (ARISTÓTELES, 2012, XIII, 

4). Assim, “o que a ciência é por sua parte reside na filosofia em um sentido originário. 

Filosofia é em verdade origem da ciência. (...) Na Antiguidade, a filosofia não recai no 

gênero das ciências. Ao contrário, são as ciências que se mostram aí como ‘filosofias’ 

de um tipo determinado” (HEIDEGGER, 2009, p. 20). Ciente disso, Nietzsche afirma 

com razão não apenas que a ciência natural é tão somente “o mais novo dos métodos 

filosóficos” (2005, § 1), mas também que Sócrates é o progenitor da ciência (2007, § 

16). Portanto, a busca da essência, o nosso desejo de generalidade, não tem por fonte a 

nossa preocupação com o método da ciência, porque é anterior à própria ciência, como 
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o explicita Aristóteles, para o qual “só há conhecimento de uma coisa quando 

conhecemos sua essência” (2012, VII, 6). Justamente por isso,  

 

temos que encetar nossa investigação procurando examinar um grupo de sujeitos 

que sejam semelhantes no sentido de serem indiferenciados e prosseguir indagando 

o que todos possuem em comum. Na sequência nos caberá fazer o mesmo com um 

outro grupo do mesmo gênero e pertencente à mesma espécie de qualquer outro, 

porém pertencente a uma espécie diferente daquela do primeiro grupo. Uma vez 

descoberto neste segundo grupo o que os seus membros possuem em comum (e, 

analogamente, no tocante a todos os outros grupos), nossa tarefa será examinar 

novamente se os traços comuns estabelecidos por nós apresentam qualquer traço que 

seja comum a todos eles, até atingirmos uma expressão única, a qual será a definição 

requerida (Analíticos posteriores, II, XIII).  

 

Cumprindo seu dever de filósofo, Tolstoi examina o que há de comum entre a 

arquitetura, a escultura, a pintura, a música e a poesia em todas as suas formas, 

perguntando-se o que é arte. Uma pergunta desnecessária para o homem comum, já que 

para ele a resposta é evidente – como é evidente para ele a resposta à pergunta sobre o 

que é ser, beleza, tempo, etc., etc. O filósofo, porém, sabe que essa compreensibilidade 

comum demonstra apenas a incompreensão. Por isso, pergunta: “O que é arte?”; “O que 

é o tempo?”; “O que é ser?”, etc., etc. “O filosofar pergunta sobre o conceito daquilo 

que já compreendemos. A partir daí torna-se visível que justamente o filosofar está 

cercado pelas insinuações de sua mais tenaz opositora, pelas insinuações da suposta 

autoevidência das coisas” (HEIDEGGER, 2009, p. 232). Dessa maneira, “a pergunta 

pelo conceito de ser e por tudo o que se acha aí inserido é a passagem da compreensão 

de ser autoevidente para o querer-conceber profundamente” (ibid., p. 334). Em seu 
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dever, portanto, o filósofo passa da compreensão autoevidente dos conceitos para o 

querer-conceber profundamente. Wittgenstein, no entanto, não apenas ignorava o dever 

do filósofo como distorceu a arte maiêutica no Livro azul (p. 49): 

 

A ideia de que para tornar claro o sentido de um termo geral era necessário descobrir 

o elemento comum a todas as suas aplicações estorvou a investigação filosófica, não 

só porque não conduziu a qualquer resultado, mas também porque levou a que os 

filósofos rejeitassem como irrelevantes os casos concretos, os únicos que poderiam 

tê-los ajudado a compreenderem o uso do termo geral. Quando Sócrates faz a 

pergunta “O que é o conhecimento?”, ele nem sequer considera como uma resposta 

preliminar a enumeração de casos de conhecimento. 

 

Mas Sócrates nem sequer considera como uma resposta preliminar a 

enumeração de casos de conhecimento? No Teeteto (145c-146d), Sócrates considera 

como uma resposta preliminar à pergunta “O que é o conhecimento?” a enumeração da 

geometria, astronomia, música, aritmética, sapataria e demais artes do artesão e 

carpintaria como casos de conhecimento, tendo tal resposta ilustrado o fato de que “em 

vários dos primeiros diálogos (platônicos) encontramos oradores que cometem um erro 

elementar, apesar de comum, quando se lhes pede que deem a definição de um termo. O 

que fazem, em vez disso, é dar exemplos do mesmo” (RUSSELL, 2013, p. 102). Mas 

não adianta responder à pergunta sobre o que é o conhecimento como faz Teeteto. 

Também “não adianta responder à pergunta sobre o que é o sagrado como faz Eutífron. 

O sagrado, diz Eutífron, é processar o ofensor da religião. Mas, efetivamente, isto não é 

uma definição. A declaração estabelece simplesmente que processar o ofensor é um ato 

sagrado. Pode haver outros. Quanto ao que é o sagrado, continuamos ignorando. É 
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como se alguém a quem perguntassem o que é um filósofo respondesse que Sócrates é 

um filósofo” (ibid., p. 102-103). Pelo fato de Wittgenstein nunca ter compreendido o 

dever do filósofo, muito menos a arte maiêutica, não espanta que ele não conseguisse 

entender a grandiosidade de Sócrates, “o grão-mestre de todos os ironistas” 

(KIERKEGAARD, 2010, p. 122), nem a grandiosidade de Platão, um dos “mestres da 

humanidade” (TOLSTOI, 2002, p. 79), como registrou Bouwsma (ibid., p. 106): 

 

Os argumentos de Platão! Os seus simulacros de discussões! A ironia socrática! O 

método socrático! Os argumentos eram maus, os simulacros de discussões 

demasiado óbvios, a ironia socrática de mau gosto (...). Quanto ao método socrático 

nos diálogos, brilha pela ausência. Os interlocutores são ingênuos, nunca têm um 

argumento próprio, dizem “sim” e “não” conforme Sócrates entende que digam. 

Talvez Platão não seja bom, talvez seja muito bom. Como poderei eu sabê-lo? Mas, 

no caso de ser bom, está a fazer qualquer coisa que nos é estranha. Não 

compreendemos. Talvez, no caso de ser capaz de ler o grego...  

 

Wittgenstein não compreendia Platão, que “entendia realmente muito de ironia, 

o que seus últimos escritos bem mostram” (KIERKEGAARD, 2013, p. 138), nem 

Sócrates, que “tão frequentemente com uma ironia tão profunda” (ibid., p. 48) e “com 

admirável agilidade dialética e cortesia sutil ridicularizou e confundiu a estultícia dos 

ignorantes que opinavam saber algo mesmo das questões morais, fito em que parecia 

pôr o intento, ora confessando-se ignorante, ora dissimulando a própria ciência” 

(SANTO AGOSTINHO, 2012a, VIII, III). Mas “aquele que não compreende o júbilo 

contínuo que perpassa em cada assunto e em cada réplica de um diálogo de Platão, o 

júbilo pela descoberta nova do pensamento racional, que compreenderá de Platão, que 
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compreenderá da filosofia antiga?” (NIETZSCHE, 2008, § 544). E Wittgenstein 

definitivamente nunca conseguiu compreender a grandiosidade de Sócrates no 

cumprimento de seu dever de filósofo: 

 

Intriga-me por que Sócrates é considerado um grande filósofo. Porque, quando 

Sócrates pergunta o significado de uma palavra e as pessoas dão a ele exemplos de 

como aquela palavra é usada, ele não se satisfaz e quer uma definição única. Mas, se 

alguém me mostra como uma palavra é usada e seus diferentes significados, é 

justamente esse tipo de resposta que eu quero70 (DRURY, 1984b, p. 115).  

 

Wittgenstein também não conseguiu compreender Hegel, mesmo sem nunca tê-

lo lido (MONK, 2005, p. 13), no cumprimento de seu dever de filósofo: “Hegel me 

parece estar sempre querendo dizer que coisas que parecem diferentes são na realidade 

iguais. Enquanto que meu interesse é mostrar que coisas que parecem iguais são na 

realidade diferentes”71 (ibid., p. 157). E Wittgenstein me parece mais uma vez estar 

querendo dizer algo bem óbvio: que coisas que parecem diferentes são na realidade 

diferentes – que a geometria, a astronomia, a música, a aritmética, a sapataria e as 

demais artes do artesão e a carpintaria são diferentes atividades; que a arquitetura, a 

escultura, a pintura, a música e a poesia em todas as suas formas são diferentes 

atividades. O fato de aquilo que Wittgenstein está querendo dizer ser bem óbvio é 

confirmado por ele ter cogitado usar a frase do bispo Joseph Butler “Cada coisa é o que 

é, não outra coisa” como epígrafe das Investigações filosóficas (cf. MONK, 1995, p. 

                                                           
70 “It has puzzled me why Socrates is regarded as a great philosopher. Because when Socrates asks for the 

meaning of a word and people give him examples of how that word is used, he isn´t satisfied but wants a 

unique definition. Now if someone shows me how a word is used and its different meanings, that is just 

the sort of answer I want.”  
71 “Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look different are really the same. 

Whereas my interest is in showing that things which look the same are really different.” 
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401-402). Ora, é bem óbvio que cada coisa é o que é, não outra coisa, mas o que é 

preciso é, “em uma palavra, proceder de tal modo que se conheça e que se pense como 

diferente tudo o que é diferente, apesar de uma conformidade parcial, e como idêntico 

tudo o que é idêntico, apesar de uma diferença igualmente parcial, o todo conforme a 

finalidade e o ponto de vista que dominam em cada operação: eis a obra do juízo” 

(SCHOPENHAUER, 2011, § 14). Ou seja, “reconhecer o que é idêntico nos fenômenos 

diversos, e o que é diferente nos semelhantes, aqui está, Platão repetiu-o muitas vezes, 

uma condição para filosofar” (ibid., § 22). Mas os argumentos de Platão nada provaram 

e nada clarificaram a Wittgenstein, que, sem jamais ter compreendido a arte maiêutica, 

certa vez comentou que seu método era exatamente oposto ao de Sócrates (MONK, 

1995, p. 305). Para sintetizar sua posição, Wittgenstein também cogitou usar como 

epígrafe das Investigações filosóficas a frase do Rei Lear: “Eu vou ensinar-lhes 

diferenças”72 (DRURY, 1984b, p. 157). Ensinar diferenças podia parecer importante a 

alguém que, por exemplo, se confundia com a uniformidade da aparência das palavras, 

que num dicionário lhe pareciam ser todas mais ou menos idênticas (WITTGENSTEIN, 

1992c, I, § 2), mas seria trivial aos grandes filósofos. Era bem óbvio ao grande filósofo 

Sócrates que a geometria, a astronomia, a música, a aritmética, a sapataria e as demais 

artes do artesão e a carpintaria são diferentes atividades. Não lhe era nada óbvio, porém, 

o que nos autoriza a chamar essas diferentes atividades da mesma maneira: 

conhecimento. Também era bem óbvio a Sócrates que a fome, a sede e similares são 

desejos, não lhe sendo nada óbvio, porém, o que nos autoriza a chamá-las pelo mesmo 

nome, como argumentou com Protarco, sem nada provar e nada clarificar a 

Wittgenstein: 

 

                                                           
72 “I´ll teach you differences.” 
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Sócrates – Não afirmávamos há pouco que fome, sede e similares são desejos? 

Protarco – Decididamente o são. 

Sócrates – Qual é o traço idêntico que temos em vista e que nos autoriza a chamar 

todas essas coisas, tão distintas, pelo mesmo nome?  

Protarco – Por Zeus, Sócrates, talvez não seja fácil determiná-lo, embora seja 

necessário que o determinemos (Filebo, 34d-e). 

 

Na verdade, o que os filósofos querem é saber “se a definição é possível, ou seja, 

se a essência é cognoscível” (Analíticos posteriores, I, XXII), já que “todo conceito 

surge pela igualação do não igual” (NIETZSCHE, 2009c, p. 34). Exatamente por isso, 

“quando nos ocupamos de definições, passamos a maior parte de nosso tempo 

debatendo se as coisas são idênticas ou distintas” (Tópicos, I, V). Assim, quando nos 

ocupamos da definição de um conceito como arte, passamos a maior parte de nosso 

tempo debatendo, por exemplo, se as atividades do figurinista, do perfumista, do 

cabeleireiro e do cozinheiro se igualam às atividades do arquiteto, do escultor, do pintor, 

do compositor e do poeta, ou seja, passamos a maior parte de nosso tempo debatendo se 

todas essas atividades desiguais podem ser igualadas sob o conceito de arte, como 

defendiam Renan, Kralik, Guyau e Tolstoi. Mas, certamente para o treinador 

Wittgenstein, essa questão não teria importância. Nem a questão de incluir ou não entre 

as atividades artísticas o artesanato, que ele considerava uma “enorme verruga”, uma 

“espécie particular de doença” (WITTGENSTEIN, 2009b, p. 25). Muito menos a 

questão retomada por Tolstoi em diálogo com os grandes pensadores do passado: o que 

é arte? Uma questão antiga, ou seja, uma questão sempre nova. Uma daquelas questões 

que não se aquietam quando dela já temos à mão uma definição. 
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6.2 Wittgenstein nunca foi wittgensteiniano 

 

Sem nunca ter compreendido o dever dos filósofos, Wittgenstein perguntava-se: 

 

O que é a filosofia? Uma indagação sobre a essência do mundo? Queremos uma 

resposta definitiva, ou uma descrição do mundo, verificável ou não. (...) Na verdade, 

o que estamos fazendo é colocar nossas ideias em ordem, para esclarecer o que pode 

ser dito sobre o mundo. Estamos confusos sobre o que pode ser dito, mas tentando 

esclarecer a confusão. 

Essa atividade de esclarecimento é a filosofia (WITTGENSTEIN, 2010a, p. 192). 

 

O que é a filosofia? Wittgenstein queria uma resposta definitiva, assim como 

queria um método filosófico definitivo, que resolveria de vez os problemas, ignorando 

que as “questões filosóficas (...) jamais poderão ser, em princípio, resolvidas no 

sentido de as podermos, algum dia, extinguir” (HEIDEGGER, 1994, p. 68). Imbuído 

de seu dever de gênio, Wittgenstein igualmente ignorava que “na ciência, que é 

sempre inconclusa, aberta, há por isso necessariamente progresso e desenvolvimento, 

há resultados, ou seja, algo que pode se tornar obsoleto. Na filosofia, por outro lado, 

nenhum resultado pode ser registrado. Por essa razão, ela também nunca pode se 

tornar obsoleta” (HEIDEGGER, 2009, p. 240). E por essa razão devemos “repetir os 

velhos problemas em meio à proteção da autêntica tradição” (ibid., p. 22). 

Wittgenstein, no entanto, acreditava que “os problemas filosóficos nascem quando a 

linguagem entra em férias” (1999, § 38) e que repetimos os velhos problemas porque 
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a nossa linguagem é a mesma e continua a conduzir-nos à formulação dos mesmos 

problemas: 

 

Diz-se muitas vezes que, em rigor, a filosofia não progride, que ainda nos ocupamos 

dos mesmos problemas filosóficos de que já se ocupavam os gregos. Mas os que o 

dizem não compreendem por que é que isto tem de ser assim. O motivo reside no 

fato de a nossa linguagem ser a mesma e de continuar a conduzir-nos à formulação 

dos mesmos problemas. Enquanto continuar a existir um verbo “ser” que parece 

funcionar como “comer” e “beber”, enquanto tivermos os adjetivos “idêntico”, 

“verdadeiro”, “falso”, “possível”, enquanto continuarmos a falar de um fluir do 

tempo, de uma vastidão do espaço, etc., etc., continuaremos a tropeçar nas mesmas 

perplexidades e a olhar espantados para algo que nenhuma explicação parece ser 

capaz de esclarecer (WITTGENSTEIN, 1992a, p. 31). 

 

Na verdade, diz-se muitas vezes que, em rigor, a filosofia não progride, que 

ainda nos ocupamos dos mesmos problemas filosóficos de que já se ocupavam os 

gregos, não porque nossa linguagem é a mesma e continua a conduzir-nos à 

formulação dos mesmos problemas, mas porque, “num sentido formal, toda a filosofia 

ocidental é filosofia grega” (RUSSELL, 2013, p. 10), e, “na filosofia, o importante 

não são tanto as respostas, mas sim as perguntas” (ibid., p. 27). Assim, aqueles que, 

mesmo sem dominar a língua grega, dizem que a filosofia não progride porque nossa 

linguagem é a mesma e continua a conduzir-nos à formulação dos mesmos problemas 

não compreendem que “ser homem já significa filosofar” (HEIDEGGER, 2009, p. 4), 

nem compreendem nossa necessidade de saber como viver, porque “não é viver, mas 

viver bem que devemos considerar o mais importante” (Críton, 48b). E “bem viver, 

segundo o nosso modo de pensar, é viver feliz e virtuoso” (ARISTÓTELES, 2011a, 
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III, V, § 14). E ao buscar viver feliz e virtuoso, sob o imperativo categórico de que 

temos que ser verdadeiros em qualquer circunstância (cf. MONK, 1995, p. 31), 

Wittgenstein, que Russell considerava “um pouco ingênuo demais” (ibid., p. 72), 

estava ainda ocupado das mesmas perguntas de que já se ocupavam os gregos; 

perguntas que não nascem quando a linguagem entra em férias. E “sei (...) que se 

Sócrates ainda vivesse, não deixaria de meditar a respeito delas, fazendo-as muito 

melhor, ou antes, mais divinamente do que eu jamais poderei fazer, e estou certo de 

que me diria: ‘Amigo, procedes bem em meditar a respeito destas coisas, que, 

certamente, bem merecem ser pesquisadas, pois podem transcorrer noites completas 

em diálogo sem que, com isso, possamos esgotar os prodígios da natureza humana’” 

(KIERKEGAARD, 2007, p. 82). 

 Ignorando, porém, que na filosofia o importante não são tanto as respostas, mas 

sim as perguntas, o autor do Tractatus logico-philosophicus disse no prefácio da obra 

que a formulação dos problemas filosóficos “repousa sobre o mau entendimento da 

lógica de nossa linguagem”. Anos mais tarde, já tendo reconhecido os graves erros do 

Tractatus, Wittgenstein diria que “a filosofia desfaz os impasses de nosso pensamento” 

(WITTGENSTEIN, 2005a, p. 38). Além disso, Wittgenstein permaneceria irredutível na 

ideia de que “a tarefa da filosofia é acalmar o espírito sobre as questões insignificantes” 

(WITTGENSTEIN, 2010a, p. 58), alertando que “quem não tende a tais questões não 

precisa da filosofia”. Convencido disso, Wittgenstein não somente afirma nas 

Investigações filosóficas que com suas considerações destruiu apenas castelos de areia 

(§ 118) como declara: “Os resultados da filosofia consistem na descoberta de um 

simples absurdo qualquer e nas contusões que o entendimento recebeu ao correr de 

encontro às fronteiras da linguagem. Elas, as contusões, nos permitem reconhecer o 

valor dessa descoberta” (ibid., § 119). Mas as “preocupações éticas e espirituais que 
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dominaram sua vida” (MONK, 1995, p. 16) eram um simples absurdo qualquer? As 

preocupações éticas e espirituais que dominaram sua vida eram insignificantes? 

“Aparentemente, não se pode dizer mais do que: vive feliz!” (WITTGENSTEIN, 2004, 

p. 115), anotou Wittgenstein em seus cadernos durante a Primeira Guerra. Ora, a busca 

da vida feliz, a mesma busca dos gregos, não é um simples absurdo, não é uma questão 

insignificante, assim como as questões éticas e espirituais que dominaram o autor do 

Tractatus logico-philosophicus, que bem pontuou: “Sentimos que, mesmo que todas as 

questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não 

terão sido sequer tocados. É certo que não restará, nesse caso, mais nenhuma questão; e 

a resposta é precisamente essa” (6.52). Realmente, “supõe-se que a redução de questões 

de ordem superior a questões de ordem inferior esclareça as questões de ordem superior. 

Mas esse esclarecimento jamais é conseguido, e o que acontece é que, ao descer em 

suas pesquisas cada vez mais e mais baixo, das perguntas fundamentais às menos 

importantes, a ciência chega, afinal, a uma esfera completamente alheia para o homem, 

que mal lhe diz respeito, e nessa esfera se detém sua atenção, ficando sem solução as 

questões mais importantes para o homem” (TOLSTOI, 2011, p. 125-126). E as questões 

mais importantes para o homem não nascem quando a linguagem entra em férias, nem é 

um problema do esclarecimento lógico dos pensamentos o que se trata de solucionar, 

porque sentimos que, mesmo que todas as questões lógicas, científicas e linguísticas 

possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida, os mesmos problemas nada 

insignificantes dos gregos, não terão sido sequer tocados.  

Durante a Primeira Guerra, o autor do Tractatus logico-philosophicus também 

escreveu em seus cadernos que “só a morte confere à vida seu significado” (MONK, 

1995, p. 135). Mais tarde, nos anos 1930, com seu “coração miserável, oprimido pelos 

devoradores cuidados da morte” (SANTO AGOSTINHO, 2012b, VII, 5), Wittgenstein 
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anotaria: “Penso frequentemente que talvez eu venha a morrer de câncer no reto. Como 

quer que seja – possa eu morrer bem!” (WITTGENSTEIN, 2010a, p. 161). Sim, é 

necessário morrer bem. É necessário também reconhecer que “a vida é muito mais séria 

do que parece na superfície. A vida é de uma seriedade terrível” (ibid., p. 118). De fato, 

“a vida é uma coisa grande e séria, e todos nós, nesse curto período que nos é dado, 

precisamos nos esforçar para encontrar nosso objetivo e cumpri-lo da melhor maneira 

possível” (TOLSTOI, 2001, p. 378), como admiravelmente o fez Wittgenstein, cujas 

reflexões reunidas nos Movimentos de pensamento sobre a vida e a morte, e sobre como 

se deve viver e sobre como se deve morrer, as mesmas e nada insignificantes reflexões 

dos gregos, datam de poucos anos depois de ele ter proclamado que o nimbo da filosofia 

havia se perdido, já que tinha um método para fazer filosofia. Um método que, claro, 

não afastou suas dificuldades éticas e espirituais, sua busca da vida feliz, nem o 

preparou para a morte. Um método que o próprio Wittgenstein jamais empregou em sua 

busca por respostas às questões de ordem superior. Nem em sua busca por respostas às 

questões de ordem inferior, como as questões linguísticas. Em vista de tamanha 

contradição e do fato de que a filosofia da linguagem de Wittgenstein oscila entre 

disparates e trivialidades, é imperativo questionar como foi possível que ele tenha sido 

alçado ao posto de “um dos maiores e mais influentes filósofos de nosso tempo”73 

(VON WRIGHT, 1990, p. 13).  

 

 

                                                           
73 “uno de los filósofos más grandes y de mayor influencia de nuestra época”.  
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6.3 O homem que transformava pessoas normalmente brilhantes em apóstolos 

fanáticos e indesejados 

 

Em 1931, Wittgenstein escreveu em seus cadernos:  

 

O que torna uma coisa difícil de compreender – se é algo significativo e importante 

– não é a exigência de uma preparação especial qualquer em matérias abstrusas, mas 

o contraste entre a compreensão de tal coisa e o que a maioria das pessoas quer ver. 

Por isso, as coisas que são justamente mais óbvias podem tornar-se as mais difíceis 

de compreender. Há que superar não uma dificuldade do intelecto, mas da vontade 

(WITTGENSTEIN, 1992a, p. 34-35). 

 

O que torna difícil de compreender tanto a trivialidade como os graves erros da 

filosofia de Wittgenstein não é a exigência de uma preparação especial qualquer em 

matérias abstrusas, mas o contraste entre a compreensão de tal filosofia e o que a 

maioria das pessoas – os wittgensteinianos, particularmente – quer ver. Por isso, as 

coisas que são justamente mais óbvias na filosofia de Wittgenstein tornaram-se as mais 

difíceis de compreender. Há que superar não uma dificuldade do intelecto, mas da 

vontade. O leitor, porém, que já tenha superado essa dificuldade da vontade talvez esteja 

se perguntando como é possível haver um mal-entendido tão difícil de corrigir. Para 

explicá-lo, é necessário em primeiro lugar ressaltar o fato de que nem Russell, nem 

Moore, nem Ramsey, nem os neopositivistas do Círculo de Viena, todos homens que se 

orgulhavam de sua racionalidade, conseguiram resistir ao carisma de Wittgenstein. 

Russell, por exemplo, escreveu a Ottoline poucos meses depois de tê-lo conhecido: “Eu 

o adoro e sinto que irá resolver os problemas que estou velho demais para resolver. (...) 
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Ele é o jovem que eu poderia esperar” (MONK, 1995, p. 52). Pouco mais tarde, Russell 

confidenciaria a Ottoline: “Eu gosto dele como se fosse meu filho” (ibid., p. 64). Esse 

comportamento atípico de Russell, na opinião de Monk (ibid., p. 48), se deveu àquele 

período difícil que ele atravessava. Em 1910, Russell havia concluído com Whitehead o 

monumental Principia mathematica, ao qual se dedicaram por cerca de 10 anos. 

Esgotado depois de tantos anos trabalhando com lógica matemática, Russell sabia que 

não teria forças para resolver os problemas que a obra havia deixado sem solução: “É 

realmente surpreendente como o mundo da erudição tornou-se irreal para mim”, 

confessou a Ottoline em 1912. “A matemática praticamente desapareceu de meus 

pensamentos, exceto quando provas trazem-na de volta abruptamente. A filosofia não 

me vem amiúde à mente e não tenho impulso de trabalhar com ela” (ibid., p. 63). Essa 

falta de impulso para o trabalho filosófico, de acordo com o próprio Russell, em parte se 

devia a Ottoline, por quem ele havia se apaixonado na primavera de 1911, e em parte se 

devia a Wittgenstein. Assim,   

 

(...) o Russell que Wittgenstein conheceu em 1911 estava longe de ser o racionalista 

cáustico e ofensor da fé, que ele mais tarde se tornaria. Era um homem nas garras da 

paixão, capaz de apreciar melhor do que antes (ou do que seria capaz depois) o lado 

irracional e emocional do espírito humano – a ponto de adotar para si uma espécie 

de misticismo transcendental. Mais importante, talvez, este Russell era um homem 

que, tendo decidido que a contribuição técnica que poderia prestar à filosofia estava 

finda, buscava alguém com juventude e vitalidade para edificar algo a partir do 

trabalho que ele havia iniciado (ibid., p. 49-50).  

.  

Portanto, o reconhecimento do “gênio filosófico” de Wittgenstein “talvez (...) 

deva algo à influência exercida por Ottoline sobre Russell. Se Russell não estivesse 
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atravessando uma fase tão sentimental, talvez não se afeiçoasse tanto a Wittgenstein 

(...). E, se não houvesse perdido a confiança e o interesse na sua contribuição para a 

lógica matemática, talvez não estivesse tão disposto a deixar o assunto nas mãos de 

Wittgenstein” (ibid., p. 63-64). Tendo obtido o reconhecimento de seu “gênio 

filosófico” por um fragilizado Russell, que não precisava sequer entender seu pupilo 

para sentir “na carne” que ele devia estar certo (cf. MONK, 1995, p. 86), Wittgenstein 

mais tarde arrebataria discípulos justamente nos principais centros de influência do 

logicismo russelliano – Cambridge e Viena –, nos quais mesmo homens maduros se 

deixariam encantar por seus “penetrantes olhos azuis”74 (AYER, 1985, p. 11), por seus 

“olhos profundos e frequentemente terríveis em sua expressão”75 (MALCOLM, 1990, p. 

36). Na verdade, nem mesmo pensadores respeitáveis resistiriam à “desvairada beleza” 

de Wittgenstein, como a definiu I. A. Richards no poema “O poeta desgarrado” 

(MONK, 1995, p. 265).  

Entre os positivistas lógicos, Wittgenstein teve o efeito “quase inexplicável” 

(GOLDESTEIN, 2008, p. 89) de “transformar, através de suas críticas, pessoas 

normalmente brilhantes – inclusive Moritz – em apóstolos fanáticos e indesejados” 

(LEVIN, 2009, p. 57). A matemática Olga Taussky-Todd, que frequentou o Círculo de 

Viena, escreveu que Wittgenstein era o ídolo do grupo e que uma discussão entre seus 

integrantes podia ser resolvida simplesmente citando-se o Tractatus (cf. GOLDESTEIN, 

2008, p. 91). “Wittgenstein é uma divindade para todos eles” (GOLDESTEIN, 2008, p. 

91), resumiu A. J. Ayer em carta a Isaiah Berlin de 1933, na qual também afirma que, 

para o Círculo, Russell “foi um mero precursor de Cristo (Wittgenstein)”. De acordo com 

Herbert Feigl – que Wittgenstein baniu de sua presença, assim como havia feito com 

Carnap, porque este o questionava demais (cf. GOLDESTEIN, 2008, p. 88-89) –, 

                                                           
74 “penetrating blue eyes.” 
75 “ojos profundos y a menudo fieros en su expresión.” 
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“Schlick o adorava, e Waismann também. Como outros discípulos de Wittgenstein, 

chegaram até a imitar seus gestos e maneira de falar. Schlick atribuía a Wittgenstein 

insights filosóficos profundos que, na minha opinião, foram formulados com muito mais 

clareza na própria obra inicial de Schlick” (ibid., p. 91).  

Na minha opinião, os wittgensteinianos também atribuem a Wittgenstein 

“insights filosóficos profundos” que foram formulados com muito mais clareza na obra 

de outros pensadores, sobretudo seus “insights filosóficos profundos” sobre a 

linguagem. Em todo caso, pior do que a devoção dos neopositivistas e dos 

wittgensteinianos a Wittgenstein é o fato bem assinalado por Goldestein (ibid., p. 180) 

de que seu nome “pairou postumamente com ainda mais proeminência, a inclinação 

reverente em aceitá-lo a priori (antes mesmo de entender o que ele queria dizer) 

persistindo nos círculos analíticos, mesmo na ausência de sua presença persuasiva”. 

Como consequência direta dessa inclinação reverente em aceitar Wittgenstein a priori e 

da atribuição a ele de “insights filosóficos profundos” que foram formulados com muito 

mais clareza na obra de outros pensadores, vários historiadores das ideias linguísticas 

contemporâneas acabaram por erroneamente creditar a Wittgenstein a apresentação nas 

Investigações filosóficas de uma revolucionária teoria pragmática da linguagem. Marie-

Anne Paveau e Georges-Élia Sarfati, por exemplo, não apenas afirmam no livro As 

grandes teorias da linguística: da gramática comparada à pragmática que “a 

pragmática nasceu da filosofia da linguagem” como informam que o surgimento da 

pragmática é fruto da chamada “virada linguística da filosofia”, que se deu entre fins do 

século 19 e o início do século 20 e se caracterizou pela eleição da análise da linguagem 

como condição primordial para a resolução dos problemas filosóficos (p. 215). Figura 

central desse movimento, Wittgenstein é apontado por Paveau e Sarfati como aquele 

que, “afastando-se de seus primeiros trabalhos de lógica, (...) formula, em Recherches 
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Philosophiques (Investigações filosóficas), as grandes linhas de um programa de 

pesquisa inédito, relativo ao exame das relações que uma língua natural estabelece com 

a categorização da experiência, a percepção, o mundo da cultura” (p. 216). Ora, como 

explicitado nesta dissertação, aquelas que são tidas como as mais importantes ideias 

linguísticas de Wittgenstein já haviam sido publicadas por grandes pensadores ao longo 

dos séculos e foram tomadas como meras premissas por antropólogos e linguistas desde 

ao menos as últimas décadas do século 19. Assim, é completamente absurdo dizer que o 

programa de pesquisa formulado por Wittgenstein nas Investigações filosóficas era 

inédito. Evidência cabal disso, bem como de que a pragmática não nasceu da filosofia 

da linguagem, é o fato de Michael Halliday ter fundamentado sua linguística 

funcionalista, nos anos 1950 e 1960, não na filosofia da linguagem de Wittgenstein ou 

na pragmática filosófica, e sim na “tradição etnográfico-descritiva em linguística: de 

Saussure e Hjelmslev, de Mathesius e a Escola de Praga, de Malinowski e Firth, de 

Boas, Sapir e Whorf”76 (HALLIDAY, 1994, p. 5). Uma tradição que espantosamente 

ainda não recebeu o devido reconhecimento em vários círculos linguísticos e filosóficos, 

mas que não passou despercebida, por exemplo, a Brigitte Nerlich e David D. Clarke, 

autores do seminal Language, action, and context: the early history of pragmatics in 

Europe and America, 1780-1930.77  

Logo na introdução do livro, no qual se dedicam a desfazer equívocos sobre a 

história da pragmática como os perpetuados por Paveau e Sarfati, Nerlich e Clarke 

esclarecem: 

 

                                                           
76 “the ethnographic-descriptive tradition in linguistics: from Saussure and Hjelmslev, from Mathesius 

and the Prague school, from Malinowski and Firth, from Boas, Sapir and Whorf.” 
77 Agradeço à professora doutora Ulrike Schröder por ter-me apresentado este livro. 
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Nós queremos mostrar que houve grandes figuras do passado que não apenas tiveram 

uma teoria dos atos de fala como também uma teoria intencional do significado (no 

sentido griciano), e, por último mas não menos importante, uma teoria do significado 

como o uso das palavras no contexto da vida e ação social, tal qual mais tarde proposta 

por Wittgenstein. O que foi considerado por alguns como uma ‘revolução filosófica’ 

(Strawson 195478:99; cf. também Austin 196279:3) era na verdade menos 

revolucionário do que pareceu80 (NERLICH & CLARKE, 1996, p. 2). 

 

 Mais adiante, Nerlich e Clarke observam que se concentrariam na tradição de 

pensamento que começou com Austin, Strawson, Grice e o segundo Wittgenstein – ou 

seja, os principais nomes da chamada filosofia da linguagem ordinária –, mas tentando 

“mostrar que a contribuição deles à história da pragmática não foi tão revolucionária e 

única quanto se pensa algumas vezes”81 (p. 9). Russell, Sraffa e Gellner certamente 

endossariam essa afirmação. Russell e Gellner, em particular, não apenas denunciaram a 

trivialidade das ideias linguísticas do segundo Wittgenstein e de seus adeptos, entre os 

quais se incluem Austin, Strawson e Grice, como criticaram veementemente a filosofia 

linguística. Nerlich e Clarke, porém, não chegaram a tanto. Nerlich, a propósito, 

antecipando-se a Harris, comparou aspectos da linguística saussuriana a aspectos da 

filosofia wittgensteiniana no artigo “Le même et l´autre: le problème de l´identité en 

linguistique chez Saussure et Wittgenstein”, de 1983, aparentemente sem perceber que 

as “ideias mais fecundas” das Investigações filosóficas eram bem óbvias. Anos mais 

                                                           
78 Resenha das Investigações filosóficas. Mind N.S. 63. 70-99. 
79 How to do things with words. Oxford University Press. 
80 “We want to show that there have been great figures from the past who have had not only a theory of 

speech acts, but also an intentional theory of meaning (in the Grician sense), and, last but not least, a 

theory of meaning as the use of words in the context of social life and action, as it was later proposed by 

Wittgenstein. What was considered by some to be a ‘philosophical revolution’ (Strawson 1954:99; cf. 

also Austin 1962:3) was in fact less revolutionary than it seemed.” 

 
81 “(...) to show that their contribution to the history of pragmatics was not as revolutionary and as unique 

as it is sometimes thought.” 
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tarde, ao retomar os estudos comparativos entre Saussure e Wittgenstein após a 

publicação de Language, action, and context, Nerlich surpreendentemente não levaria 

em consideração o fato de que a “revolução filosófica” iniciada pelo segundo 

Wittgenstein era na verdade menos revolucionária do que pareceu a alguns (cf. 

NERLICH, 1998, 1999). Uma falha comum entre os saussurianos interessados na 

filosofia wittgensteiniana que remonta ao menos ao livro Ludwig Wittgenstein: his place 

in the development of semantics, de 1967, no qual Tullio de Mauro chega a atribuir a 

Wittgenstein a autoria de uma nova semântica (cf. capítulo “The Philosophical 

Investigations and the rise of a new semantics”). 
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7 Para além das considerações finais  

 

“No pensamento, o que permanece é o caminho” (HEIDEGGER, 2008, p. 81). 

 

Em entrevista dos anos 1950 publicada na coletânea A caminho da linguagem, 

Heidegger revelou que a meditação sobre a linguagem e sobre o ser vinha desde cedo 

determinando o caminho de seu pensamento. Se essa afirmação não chega a surpreender 

os leitores de seus textos, seu comentário de que talvez a grande deficiência de Ser e 

tempo foi ele ter-se apressado demais é no mínimo intrigante. Mas mais intrigante 

ainda, ao menos para mim pessoalmente, é sua observação de não ter cometido o 

mesmo erro em relação à linguagem: “(...) somente vinte anos depois da tese de 

habilitação é que pude discutir, num curso, a questão da linguagem”, afirmou. “No 

verão de 1934, dei um curso sobre ‘Lógica’. Tratava-se, no entanto, de uma meditação 

acerca do logos, em que procurava a essência da linguagem. Precisei de quase dez anos 

para dizer o que pensava e ainda hoje falta-me a palavra adequada” (2008, p. 77). Tendo 

iniciado minha meditação sobre Wittgenstein em 2002 e minha meditação sobre 

Saussure em 2003, e tendo precisado de mais de quatro anos para dizer o que penso a 

respeito dos dois, também sinto que ainda hoje falta-me a palavra adequada. 

Especialmente em relação a Wittgenstein, cujos graves erros e contradições 

surpreendentemente não o impediram de se tornar uma das mais importantes referências 

teóricas de duas escolas antagônicas da filosofia da linguagem contemporânea: a 

logicista, tributária do Tractatus logico-philosophicus, e a pragmática, que tem nas 

Investigações filosóficas um de seus pilares. Os graves erros e contradições que assolam 
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a filosofia wittgensteiniana tampouco o impediram de ocupar um lugar destacado nas 

discussões filosóficas e científicas sobre a linguagem desde meados do século passado, 

inclusive no âmbito da gramática gerativa, a mais revolucionária e controvertida 

corrente linguística da atualidade (e.g. CHOMSKY, 1971, 1972, 1975, 1980, 1994 e 

2012). Essa constatação, por si só, parece-me legitimar a necessidade de reavaliar 

criticamente as ideias linguísticas de Wittgenstein. Mas é preciso repensar a filosofia da 

linguagem de Wittgenstein também pelo fato de ela estar entrelaçada a sua influente 

concepção da própria filosofia e dos problemas filosóficos. No § 90 das Investigações 

filosóficas, por exemplo, Wittgenstein é categórico: 

 

Nossa consideração é (...) gramatical. E esta consideração traz luz para o nosso 

problema, afastando os mal-entendidos. Mal-entendidos que concernem ao uso das 

palavras; provocados, entre outras coisas, por certas analogias entre as formas de 

expressão em diferentes domínios da nossa linguagem. Muitos deles são afastados 

ao se substituir uma forma de expressão por outra; isto pode chamar de “análise” de 

nossas formas de expressão, pois esse processo assemelha-se muitas vezes a uma 

decomposição. 

 

A consideração de Wittgenstein é gramatical. Mas esta consideração de fato traz 

luz para o nosso problema, afastando os mal-entendidos? E os mal-entendidos de 

Wittgenstein que concerniam ao uso das palavras são os nossos mal-entendidos? 

“Quando as palavras na nossa linguagem vulgar têm, à primeira vista, gramáticas 

análogas, tendemos a tentar interpretá-las de modo análogo; isto é, tentamos manter a 

analogia a qualquer preço”, observa Wittgenstein no Livro azul (p. 30). No próprio 

Livro azul (p. 62), Wittgenstein dá exemplos de palavras na nossa linguagem vulgar 
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que, por terem, à primeira vista, gramáticas análogas supostamente foram interpretadas 

de modo análogo pelos matemáticos: 

 

(...) podemos dizer de alguns matemáticos com inclinações filosóficas que eles não 

estão evidentemente cientes da diferença existente entre os muitos diversos usos da 

palavra “demonstração”; e que eles não clarificaram a diferença entre os usos da 

palavra “espécie”, quando falam de espécies de números, espécies de 

demonstrações, como se a palavra “espécie” significasse aqui o mesmo que no 

contexto “espécies de maçãs”. Ou podemos dizer que eles não têm conhecimento 

dos diferentes sentidos da palavra “descoberta”, quando num caso falamos da 

descoberta da construção do pentágono e, num outro caso, da descoberta do Polo 

Sul. 

 

Mas quais matemáticos com inclinações filosóficas não estavam evidentemente 

cientes da diferença existente entre os muitos diversos usos da palavra “demonstração”; 

e que não clarificaram a diferença entre os usos da palavra “espécie”, quando falavam 

de espécies de números, espécies de demonstrações, como se a palavra “espécie” 

significasse aqui o mesmo que no contexto “espécies de maçãs”? Quais matemáticos 

não tinham conhecimento dos diferentes sentidos da palavra “descoberta”, quando num 

caso falamos da descoberta da construção do pentágono e, num outro caso, da 

descoberta do Polo Sul? Esta última certamente uma consideração gramatical sobre a 

velha analogia feita pelos matemáticos entre uma descoberta matemática e a descoberta 

de um continente. Uma analogia que levou Wittgenstein a ensinar-nos os diferentes 

sentidos da palavra “descoberta” e a criticar com Waismann a concepção que Frege 

tinha dos números: “Ele pensa que os números já estão lá de alguma maneira, de modo 

que a descoberta dos números imaginários é comparável, digamos, à descoberta de um 
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continente desconhecido”82 (WITTGENSTEIN & WAISMANN, 2003, p. 153). Frege 

realmente pensava que os números já estão lá de alguma maneira, cabendo ao 

matemático descobri-los, e não inventá-los, como explicitou no § 96 dos Fundamentos 

da aritmética: “(...) o matemático nada pode criar arbitrariamente, não mais do que o 

geógrafo; também ele apenas pode descobrir o que há e nomeá-lo”. O platônico Santo 

Agostinho tinha uma opinião semelhante da matemática:  

 

Quanto à ciência dos números, é evidente – até para todos os espíritos, inclusive os 

mais lentos – que ela não foi inventada pelos homens, mas apenas procurada e 

descoberta por eles. Pois com ela não acontece como se deu com a primeira sílaba 

da palavra Itália, que os antigos pronunciavam breve, mas que se tornou longa pela 

vontade de Virgílio. Não está no poder de ninguém, a seu bel-prazer, fazer que três 

vezes três sejam nove; que nove não possa formar um quadrado; que esse número 

contenha uma vez e meia seis; que não possa ser o duplo de um número inteiro, já 

que os números ímpares não se dividem por dois. 

Seja, pois, que se considerem as leis numéricas em si próprias, seja que se utilizem 

como leis da geometria ou da música ou de outros movimentos, elas sempre têm 

regras imutáveis, que não foram de modo algum inventadas pelos homens, mas sim 

descobertas pela sagacidade de espíritos engenhosos (SANTO AGOSTINHO, 2011, 

II, 39, 56). 

 

Mas o fato de Frege e de Santo Agostinho, como tantos outros filósofos e 

matemáticos, pensarem que a matemática é descoberta, e não inventada, evidentemente 

não significa que eles não tinham conhecimento dos diferentes sentidos da palavra 

                                                           
82 “(...) he thinks that somehow the numbers are already there, so that the discovery of imaginary 

numbers, for example, is to be compared to the discovery of a unknown continent (…).”  
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“descoberta”, quando num caso falavam de uma descoberta matemática e, num outro 

caso, de uma descoberta geográfica. Além do mais, ironicamente, no prefácio de 

Introduction to mathematical thinking, livro em que a crítica de Wittgenstein e de 

Waismann a Frege é reproduzida (p. 241-242), Waismann recorre à analogia entre uma 

descoberta matemática e uma descoberta geográfica – sem mal-entendido algum, é 

claro: 

  

Procedendo de pontos de vista intuitivos, Leibniz e Newton criaram o cálculo 

diferencial e integral. No século 18, essas investigações se elevaram 

extraordinariamente, uma descoberta brilhante seguindo-se à outra na esfera da 

análise pura assim como no domínio de suas aplicações. Esse período da matemática 

foi comparado, não injustamente, com o período das grandes descobertas e dos 

heróis do mar. Os matemáticos daquele período tinham a sensação de estar pisando 

em um novo mundo intelectual, ávidos em explorar os contornos do continente que 

se abria para eles da neblina.83   

     

Assim, uma analogia entre formas de expressão em diferentes domínios da nossa 

linguagem levava Wittgenstein a se esfalfar inutilmente para elucidar-nos os diferentes 

sentidos de uma palavra, como o fez também em uma aula no início dos anos 1930, na 

qual disse aos alunos: “Nós falamos do fluir do tempo e consideramos sensato falar de 

seu fluxo, dada a analogia com os rios”84 (WITTGENSTEIN, 2001, p. 13). Mas a quem 

                                                           
83 “Proceeding from intuitive points of view, Leibniz and Newton created differential and integral 

calculus. In the eighteenth century these investigations soared extraordinarily, one brilliant discovery 

following another in the sphere of pure analysis as well as in the domain of their applications. This period 

of mathematics has been compared, not unjustly, with the period of the great discoverers and the heroes 

of the sea. The mathematicians of that age had the feeling of stepping into a new intellectual world, eager 

to explore the contours of the continent that sprang up before them out of the mist.” 

84 “(...) we talk of the flow of time and consider it sensible to talk of its flow, after the analogy of rivers.”  
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poderia parecer insensato falar do fluxo do tempo, dada a velha analogia com os rios? 

Afinal, “uma palavra pode exprimir ideias bastante diferentes sem que sua identidade 

fique seriamente comprometida (cf. ‘adotar uma moda’ e ‘adotar uma criança’, ‘a flor 

da macieira’ e ‘a flor da nobreza’, etc.)” (SAUSSURE, 2014, p. 154).  

Em seus textos, Wittgenstein procede de forma parecida, atribuindo a um 

interlocutor imaginário erros que ele supostamente corrige com sua filosofia, sendo, no 

entanto, difícil pensar em quem cometeria esses erros. No Livro azul (p. 21-22), por 

exemplo, ele escreveu: 

 

As questões “O que é o comprimento?”, “O que é o sentido?”, “O que é o número 

um?”, etc. causam-nos um constrangimento mental. Sentimos que para lhes dar 

respostas deveríamos apontar para algo e contudo sentimos que não podemos 

apontar para nada. (Enfrentamos uma das grandes fontes da desorientação filosófica: 

um substantivo faz-nos procurar uma coisa que lhe corresponda.) (...)  

Numa palavra: “perguntemos o que é a explicação do sentido, visto que seja o que 

for que ela explique, isso será o sentido”. O estudo da gramática da expressão 

“explicação do sentido” revelar-nos-á algo sobre a gramática da palavra “sentido” e 

curar-nos-á da tentação de procurar à nossa volta um objeto a que se pudesse chamar 

“o sentido”.  

O que geralmente se chama “explicações do sentido de uma palavra” pode, muito 

grosseiramente, ser dividido em definições verbais e ostensivas. (...) A definição 

verbal, visto que nos conduz de uma expressão verbal a outra, não nos leva, num 

certo sentido, mais longe. Na definição ostensiva, contudo, parecemos aproximar-

nos, de um modo mais efetivo, de conhecimento do sentido. 
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Uma dificuldade com que nos chocamos consiste no fato de que parece não 

existirem definições ostensivas para muitas palavras na nossa linguagem; e.g. para 

palavras como “um”, “número”, “não”, etc.  

 

Mas a quem as questões “O que é o comprimento?”, “O que é o sentido?”, “O 

que é o número um?”, etc. causam um constrangimento mental? Quem sente que para 

lhes dar respostas deveria apontar para algo e contudo sente que não pode apontar para 

nada? Quem enfrenta esta que seria uma das grandes fontes da desorientação filosófica: 

um substantivo o faz procurar uma coisa que lhe corresponda? Quem tem a tentação de 

procurar à sua volta um objeto a que se pudesse chamar “o sentido”? Quem acredita que 

na definição ostensiva parecemos aproximar-nos, de um modo mais efetivo, de 

conhecimento do sentido? E quem se choca com a dificuldade de que não existem 

definições ostensivas para muitas palavras na nossa linguagem; e.g. para palavras como 

“um”, “número”, “não”, etc.? 

Nas Investigações filosóficas, Wittgenstein também atribui a um interlocutor 

imaginário erros que ele supostamente corrige com sua filosofia, sendo, no entanto, 

difícil pensar em quem cometeria esses erros. No § 411, por exemplo, Wittgenstein 

afirma que “imaginamos apontar para uma sensação ao dirigirmos nossa atenção para 

ela”. Mas quem imagina apontar para uma sensação ao dirigir a atenção para ela? Ora, 

“as Investigações raramente identificam os alvos de seus ataques. Alguns leitores têm 

por isso criticado Wittgenstein afirmando que ele parece estar exorcizando concepções 

que ninguém jamais sustentou” (GLOCK, 1998, p. 223). Para Glock, “em parte, isso se 

deve à sua tentativa de enunciar hipóteses e imagens fundamentais que moldam 

correntes inteiras do pensamento filosófico”. Trata-se, porém, de uma explicação 

equivocada, sobretudo no âmbito linguístico, como detalhado ao longo desta 
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dissertação. Além disso, realmente nas Investigações filosóficas “Wittgenstein gasta 

uma energia enorme exorcizando comprometimentos filosóficos – ao que parece – que 

ninguém sustentou”85 (FOGELIN, 1995, p. 109). Filosóficos e linguísticos, deve-se 

acrescentar. Por esse motivo, é necessário questionar mais uma vez como foi possível 

que Wittgenstein tenha sido alçado ao posto de um dos maiores e mais influentes 

filósofos de nosso tempo.  

A resposta talvez esteja, ao menos em parte, no fato bem observado por Russell 

de que “Wittgenstein anuncia aforismos e deixa que o leitor calcule a sua profundeza o 

melhor que puder” (1960, p. 106) – o que possivelmente também explique a razão de 

toda uma escola encontrar importante sabedoria em suas páginas, ainda que suas 

doutrinas positivas sejam triviais e suas doutrinas negativas infundadas. Mas ainda falta 

até uma colocação suficiente do problema para uma tal reflexão, que um dia já não 

poderá ser evitada, por mais que se apresente à margem dos interesses imediatos. 

Também falta ainda uma colocação suficiente do problema relacionado aos exorcismos 

filosóficos de Wittgenstein e às suas considerações gramaticais, tentando afastar 

supostos mal-entendidos que concernem ao uso das palavras. Além disso, falta ainda 

uma colocação suficiente da pergunta relativa à filosofia da linguística de Saussure, a 

ser analisada no Curso de linguística geral em contraste, em confronto e em diálogo 

com os manuscritos e com os demais textos do espólio saussuriano. 

 

 

 

 
                                                           
85 “(...) Wittgenstein expends enormous energy exorcising philosophical commitments which – as it 

seems – no one has held.” 
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