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A linguagem é um labirinto de caminhos. Você 

entra por um lado e sabe onde está; você chega 

por outro lado ao mesmo lugar e não sabe onde 

está.               (WITTGENSTEIN, 1979. p. 208.) 
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1 INTRODUÇÃO 

 A partir do século XX, a filosofia adquiriu um novo modus operandi de analisar as suas 

premissas, ou seja, a capacidade de raciocinar e exercitar o saber filosófico adquiriu um novo 

elemento na sua configuração. E a linguagem exerce um papel essencial no pensamento desde 

o início do século XX, quando pensadores como Ludwig Wittgenstein (1889-1951) se 

defrontam, não mais com as dúvidas metafísicas, mas, passam a se preocupar com a análise dos 

conceitos, a sua função e o seu sentido como motor do pensamento que agora se torna vigente.  

 O aspecto linguístico da filosofia não é um fenômeno contemporâneo, pois já na 

antiguidade, Platão (428-347 a.C.), no Crátilo, já observa uma investigação neste sentido; mas 

a importância e principalmente o papel central que a linguagem vai assumir se dá no final do 

século XIX e no início do século XX, com o chamado Giro Linguístico da filosofia, cujo 

Wittgenstein teve grande influência.    

 Em suas ‘duas filosofias’, Wittgenstein tenta resolver todos problemas filosóficos, 

sendo que no trabalho do primeiro, do Tractatus, está centrado na análise da estrutura lógica da 

linguagem, e sua abordagem posterior, retratada nas Investigações Filosóficas, dá ênfase na 

linguagem enquanto esforço de comunicação humana, chamado por ele de Jogos de Linguagem.  

 O confronto que Wittgenstein teve com a filosofia, e que hoje pode-se dizer que foi um 

problema, foi tentar resolver todos os problemas vigentes, afirmando que era tudo um problema 

que repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem, e ele, de fato, o afirma 

ter feito. Só que com isso, a Metafísica-ontológica é deixada de lado, e aquilo que Santo Tomás 

afirma, que o conhecimento é objetivo, tornar-se-á totalmente subjetivo.  

 Com essa mudança de paradigma, Wittgenstein passa a ser um dos filósofos 

contemporâneos mais importantes do século XX, chegando a ser mais importante que 

Heidegger, afirma alguns analistas.  
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2 A VIDA  

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, nasceu em Viena no dia 26 de abril de 1889, como 

oitavo e último filho do casal Karl Wittgenstein e Leopoldine Kalmus. Sua família havia 

emigrado da Saxônia para a Áustria. Sua mãe, filha de um banqueiro vienense, era uma católica 

praticante e gostava muito de música. Já seu pai, um importante empresário da indústria 

siderúrgica, descendia de uma família judia que havia se convertido ao protestantismo.  

Enquanto criança, devido as condições excelentes de sua família, Wittgenstein 

desfrutava de uma rica e vasta educação cultural. Prova disso, era a presença do compositor 

alemão Johannes Brahms1, que frequentava constantemente as recepções promovidas pelos 

seus pais; um de seus irmãos, Paul, tornou-se conhecido pianista. Na infância, ele recebeu toda 

a sua educação em casa, por meio de professores particulares; era um estudante indiferente, mas 

demonstrava grande interesse por engenharia mecânica, a ponto de construir uma máquina de 

costura, que provocou grande admiração. Aos 14 anos, foi estudar na Escola de Linz, onde ficou 

até 1906, ano em que ingressou na Escola Técnica Superior de Berlim, para estudar engenharia 

mecânica. Na primavera de 1908 tornou-se estudante de engenharia aeronáutica na 

Universidade de Manchester, Inglaterra, chegando a projetar um motor acionado a jato e um 

propulsor2.  

Após estudar engenharia, o jovem Wittgenstein começa a afastar-se dessa área, 

orientando-se para a matemática pura e, em seguida, interessa-se pelos fundamentos da 

matemática, chegando a lê os Princípios da matemática, de Bertrand Russell, e as Leis 

fundamentais da aritmética, de Gottlob Frege. Com isso percebemos a passagem de um 

Wittgenstein inventor à um Wittgenstein filósofo.  

Em 1911, visitou Frege em Jena, que o aconselhou ir a Cambridge estudar com Russell. 

No outono desse ano foi falar pessoalmente com Russell:  

 

O senhor poderia fazer a fineza de me dizer se sou ou não um completo 

idiota?”. Russell respondeu que não sabia e perguntou-lhe das razões de sua 

dúvida. O aluno replicou: “Caso seja um completo idiota, me dedicarei à 

aeronáutica; caso contrário, tornar-me-ei filósofo”. Russell não encontrou 

outra saída para se desfazer da embaraçosa questão, a não ser pedindo-lhe que 

escrevesse um assunto filosófico qualquer, e depois lhe mostrasse. Passado 

                                                 
1 Johannes Brahms (1833 - 1897) foi um compositor e pianista alemão que escreveu sinfonias, concertos, música 

de câmara, obras de piano e composições de coral. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, em 7 de maio de 1833, 

Brahms foi o grande mestre do estilo sinfônico e sonata na segunda metade do século XIX. Ele pode ser visto 

como o protagonista da tradição clássica de Joseph Haydn, Mozart e Beethoven. 
2 Engenho que transmite movimento a certos maquinismos. 
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algum tempo, o aluno retornou com o trabalho e o filósofo, depois de ler 

apenas uma linha, sentenciou: “Não, você não deve se tornar um aeronauta”3. 

 

Nessa ocasião, Wittgenstein, abandona totalmente qualquer preocupação com a 

engenharia de aviões e começa a escrever seus primeiros pensamentos sobre os fundamentos 

da lógica, “tornando-se não apenas mais um filósofo, mas uma das principais figuras da filosofia 

do século XX”4. 

Durante muitos anos, antes de ir para Cambridge, sofreu com a depressão, e um dos 

motivos principais decorria de um sentimento de proximidade da morte – eram raros os dias 

que não pensava em suicídio - que viria a impedi-lo de aperfeiçoar suas ideias no terreno da 

lógica.   

Em janeiro de 1913, seu pai morre, deixando uma grande herança para Wittgenstein, 

que doa boa parte dela a artistas vienenses. Durante a primavera deste mesmo ano, intensamente 

envolvido no seu trabalho com a lógica, Wittgenstein submete-se a várias sessões de hipnose 

para obter melhores resultados acerca das questões da lógica, na qual estava encontrando vastas 

dificuldades. Neste período corresponde ao pensamento de Russell: “suas cartas retratam um 

Wittgenstein muito afetivo, entusiasmado com suas descobertas lógicas, mas ao mesmo tempo, 

manifestam sua convicção de que jamais poderia tornar-se amigo de Russell, pois a seu ver, os 

ideais diferentes dos dois filósofos impediam uma verdadeira amizade”5. 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, decide alistar-se como voluntário no 

exército austríaco, participando de vários combates como artilheiro de um regimento do 

exército.  

Em agosto de 1914, “começou a anotar seus pensamentos sobre a lógica, matemática, 

linguagem, ética e o sentido da vida em um caderno que carregava na mochila. Tais anotações 

viriam a compor o que hoje conhecemos como os Notebooks6 1914-1916”7. Mas, foi no verão 

de 1918 que Wittgenstein conclui o Tratactus. Sem nenhuma hesitação, com essa sua primeira 

grande obra filosófica, ele julga ter resolvido, de uma só vez, todos os problemas filosóficos8. 

No ano seguinte, empreendeu várias tentativas, embora todas frustradas, de publicação do 

Tratactus. E, somente em 1921, com uma significativa ajuda de Russell, ocorre a primeira 

publicação do Tratactus, feito por Wilhelm Ostwald, nos Annalen der Naturphilosophie, com 

                                                 
3 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. VI. 
4 Ibid, p. VI.  
5 Ibid, p. IX. 
6 Escritos intercalam as anotações lógicas técnicas de Wittgenstein com seus pensamentos sobre o significado da 

vida, felicidade e morte.  
7 ARRUDA-JÚNIOR, Gerson Francisco. 10 Lições sobre Wittgenstein. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 18. 
8 Ibid, p. 19. 
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o título Logisch-philosophischen Abhandlung. (Ao que tudo indica, o livro foi publicado mais 

pela introdução feita por Russell do que pelo seu próprio conteúdo.) Wittgenstein, que em 

nenhuma etapa dessa publicação foi consultado, considerou essa edição como sendo uma 

“edição pirata” do seu livro9. Insatisfeito com essa edição, por motivos óbvios, Wittgenstein 

procurou fazer outra publicação, o que aconteceu com a edição bilíngue (inglês/alemão), que 

foi preparada no inverno de 1921 e publicada somente em 1922. Tendo como tradutor Frank 

Ramsey, essa edição inglesa, que por sugestão de G. E. Moore recebera o título que hoje possui, 

Tractatus Logico-philosophicus, foi acompanhada e corrigida por Wittgenstein, que 

considerou-a como publicação adequada de seu livro.10   

Entre esses anos, convicto de que não haveria mais nada o que fazer – devido a tantas 

reviravoltas em sua vida – decidiu seguir carreira de professor em escolas primárias. E em 1925, 

devido a vários desentendimentos, acabou por entregar seu cargo de professor nas escolas 

primárias.  Abandonando o trabalho como professor, trabalhou alguns meses como jardineiro 

em um monastério nas proximidades de Viena, chegando, inclusive, a cogitar a possibilidade 

de seguir adiante na vida monástica.  

Em 1927, Wittgenstein tem os primeiros encontros com alguns membros do recém-

formado Círculo de Viena, cujos pensamentos foram influenciados diretamente pela filosofia 

do Tractatus. Ele nunca participou das reuniões do próprio Círculo. Apenas se encontrava 

ocasionalmente com alguns de seus membros, sobretudo Moritz Schlick e Frindrich Waismann, 

para discutir diversos tópicos filosóficos. Wittgenstein geralmente achava esses encontros 

frustrantes, e o seu principal motivo de achar isso era que Schlick e seus colegas do Círculo não 

conseguiam compreender pontos fundamentais da sua primeira grande obra filosófica, 

especialmente, o aspecto místico da obra11. 

Todavia, o contato com os membros do Círculo de Viena, os seus encontros com o 

jovem estudioso da filosofia da matemática em Cambridge, Frank P. Ramsey, que viajava 

constantemente até a Áustria para se encontrar com Wittgenstein, e a conferência de Brouwer 

sobre os fundamentos da matemática parecem tê-lo levado a considerar que poderia haver 

“graves erros” em seu pensamento filosófico, tal como foi apresentado no Tractatus. Talvez a 

partir disso é que ele tenha dado início a sua segunda fase de pesquisa filosófica, que o ocuparia 

até o fim da sua vida. Em 1929, viaja a Cambridge, e decide retomar seus estudos filosóficos. 

                                                 
9 MONK, Ray. Wittgenstein: o dever de um gênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 193. 
10 Ibid, p. 193. 
11 ARRUDA-JÚNIOR, Gerson Francisco. 10 Lições sobre Wittgenstein. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 21-22. 
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E em junho, o Tractatus, apesar de ter sido publicado em 1921 e ter sido traduzido para o inglês 

em 1922, é aceito como tese de doutorado, tendo como avaliadores Russell e Moore12.  

A partir de então, começa a dedicar-se à redação do texto que iria compor as suas 

Investigações filosóficas. Em 1940 obtém a cátedra de filosofia em Cambridge, sucedendo G. 

E. Moore. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein é impedido de dar início 

às suas funções acadêmicas. Ele tenta se envolver com a guerra, alistando-se novamente como 

voluntário, mas dessa vez não foi possível devido as suas raízes germânicas proporcionarem 

sérias desconfianças. 

Acabada a guerra, Wittgenstein retoma suas atividades acadêmicas em Cambridge, 

permanecendo por lá por apenas dois anos. Em 1946, ministra um curso sobre a filosofia da 

psicologia. Em 1947, pede demissão de seu cargo e renuncia a sua cátedra. Muda-se para a 

Irlanda, onde acabou a redação das Investigações filosóficas.  

No outono de 1949, ao regressar de uma breve estadia na América do Norte, os médicos 

lhe diagnosticaram um câncer de próstata. Em 1950, muito adoentado, mora em casas de antigos 

alunos e amigos; e em 1951, redige um testamento, e no dia 29 de abril, na casa do seu médico, 

acaba por falecer, em Cambridge. É enterrado em 1º de maio, no cemitério de Saint Giles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ibid, p. 22.   
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3 AS OBRAS  

 

 Algumas obras de Wittgenstein: 

 Worterbuch fur Volksschulen, um dicionário13 – 1926; 

 Some remarks on logical form – 1929. 

As duas principais obras de Wittgenstein são: o Tractatus logico-philosophicus, 

publicado no idioma alemão em 1921, e as Investigações Filosóficas, publicada postumamente 

em 1953, numa edição bilíngue alemão/inglês.  

 Na filosofia moderna e na contemporânea, não é incomum segmentar o pensamento dos 

autores em etapas ou fases. Assim aconteceu, por exemplo, com Karl Marx: o jovem Marx e o 

velho Marx; com Martin Heidegger: Heidegger I ou Heidegger II; com Immanuel Kant: Kant 

da primeira edição da Crítica da Razão Pura ou Kant da segunda edição, entre outros14.  

 Em geral, esta classificação ou separação é adotada quando se verifica que o pensador 

teve uma espécie de ruptura, transformação, mudança significativa em seu pensamento, em seus 

conceitos básicos, e até mesmo um amadurecimento claro e uma consolidação de suas bases 

teóricas15.  

 Como analisado, vasto foi o pensamento de Wittgenstein no campo da Filosofia. Agora, 

pois, iremos nos deter somente em suas principais obras: o Tractatus logico-philosophicus e o 

Investigações Filosóficas. 

 

3.1 TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS16 – O WITTGENSTEIN I17  

 

 Lido, discutido, pesquisado nos pressupostos e nos diversos núcleos teóricos, 

interpretado com base em perspectivas diversas, o Tractatus foi um dos livros filosóficos mais 

influentes do século XX18.  

                                                 
13 Segundo Ray Monk, esse dicionário foi uma considerável contribuição de Wittgenstein para a reforma 

educacional na Áustria. MONK, Ray. Wittgenstein: o dever de um gênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

p. 210-211. 
14 FRAGA, Marcelo, Wittgenstein. Disponível em: 

<https://esbocosfilosoficos.com/2013/04/20/wittgenstein/comment-page-1/>. Acesso em 04 abr. 2018 às 16h35. 
15 Ibid. 
16 Escrito entre 1912 e 1918, e publicado, inicialmente, em 1921, na revista alemã Annaler der Naturphilosophie, 

sob o título Logisch-Philosophische Abhandlung.  
17 Costuma-se designar e segmentar nos livros e dicionários de Filosofia os trabalhos do austríaco em: Wittgenstein 

I e Wittgenstein II. Wittgenstein I é o período da obra Tractatus logico-philosophicus. O Wittgenstein II é o das 

Investigações Filosóficas. Doravante irei tratá-los assim. 
18 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Fankfurt. São Paulo: 

Paulus, 2006. p. 311. 

https://esbocosfilosoficos.com/2013/04/20/wittgenstein/comment-page-1/
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 O livro é uma obra singular na história da filosofia ocidental, dado que o constitui a 

versão mais bem-elaborada da confluência de duas das mais significativas tradições filosóficas 

ocidentais: a tradição crítica e a tradição lógica. A tradição lógica se caracteriza por situar no 

centro de sua reflexão filosófica o tema da estrutura lógico-linguística dos discursos sobre a 

realidade, e tem seu apogeu no surgimento da lógica simbólica moderna e da análise lógica das 

proposições, cujos desdobramentos marcam uma evolução radical no desenvolvimento teórico 

dessa tradição. Já a tradição crítica se caracteriza pela investigação da natureza dos instrumentos 

do conhecimento, com o fim de avaliar se é legítima a possibilidade da pretensão filosófica de 

conhecer seus objetos mais significativos19.  

 

3.1.1 O objetivo do Tractatus 

 

 A consequência imediata dessa miscigenação filosófica é um texto complexo e de 

audaciosa pretensão. Segundo Wittgenstein, o Tractatus não trata de algum problema específico 

da filosofia; mas sim, dos problemas filosóficos, mostrando que a formulação desses problemas 

repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Para Wittgenstein, a maioria 

(para não dizer todas) das proposições e questões que se formularam sobre questões filosóficas, 

apesar de não serem falsas, apresenta-se como contrassensos linguísticos. Desse modo, a 

filosofia sempre errou em sua missão de tentar resolver os problemas vigentes de determinada 

época (das mais diversas ordens: epistemológicos, ontológico-metafísico, éticos, etc.), que no 

fundo não são problemas. Para o Tractatus, os considerados “problemas mais profundos”, isto 

é, os problemas filosóficos, não são propriamente problemas, mas se constituem 

“pseudoproblemas”20, e a ambição de Wittgenstein é, de fato, a de liquidá-los de vez21! 

 Eis então o objetivo do seu livro: demonstrar que todos os problemas filosóficos podem 

ser resolvidos e dissipados quando se compreende, adequadamente, o correto funcionamento 

da lógica da linguagem. No entanto, esse objetivo filosófico só será alcançado se os caminhos 

para atingi-lo tiverem como base a verdadeira função da filosofia: analisar criticamente a 

linguagem, disse Wittgenstein.  

 

 

                                                 
19 ARRUDA-JÚNIOR, Gerson Francisco. 10 Lições sobre Wittgenstein. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 27-28. 
20 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968.  

p. 70. 
21 ARRUDA-JÚNIOR, Gerson Francisco. 10 Lições sobre Wittgenstein. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 29-30. 
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3.1.2 A estrutura do Tractatus 

 

Diferente do que está acostumado ver, o Tractatus não se enquadra no padrão comum 

dos livros. Nele não há introdução, conclusão, nem capítulos. Com exceção de seu prefácio, 

todo o conteúdo do livro foi escrito em aforismos, que é um gênero literário que tem como 

principal característica a apresentação de ideias de modo conciso, compacto e concentrado, sem 

se dar ao luxo de fornecer maiores explicações, ou mesmo demonstrações do que é afirmado. 

Além disso, todo o seu conteúdo é redigido por um sistema numérico hierarquicamente 

ordenado, criado pelo próprio autor. Wittgenstein teve essa intenção, de dispor seus escritos em 

aforismos, para determinar o peso lógico-argumentativo de seus enunciados na estrutura geral 

da obra e, ciente disso, ele mesmo mostra, em uma nota explicativa no início do livro, a maneira 

pela qual o seu sistema de numeração deve ser entendido. Diz ele:  

 

Os algarismos que enumeram as proposições isoladas indicam o peso lógico 

dessas proposições, a importância que adquirem em minha exposição. As 

proposições n.1, n.2, n.3, etc. constituem observações, à proposição n.° n; as 

proposições n.ml, n.m2, etc., observações à proposição n.° n.m, e assim por 

diante22. 

 

 Procurar-se-á entender o que quis dizer Wittgenstein nesta sua primeira obra.  

Mediante o problema semântico que estava em voga, que é o problema referente a 

constituição do sentido, e é anterior e mais fundamental do que a pergunta epistemológica pela 

verdade ou pela possibilidade do conhecimento da verdade. É elementar o fato de que somente 

pode-se decidir se uma proposição é verdadeira ou falsa se entende-se o que ela diz, se seu 

sentido é compreendido. O juízo - segunda operação do intelecto e o ato subjetivo de tomar 

algo como verdadeiro - supõe que o sujeito saiba a que está dando crédito, ou seja, a que está 

se falando. É necessário saber qual o sentido da proposição, quais são as suas condições de 

verdade; saber como o mundo deve se comportar para que a proposição seja verdadeira ou falsa. 

Sem isso não há juízo. Sem isso não há verdade nem falsidade.  

Tomar-se-á os seguintes exemplos: 

a) O número de corpos vagando pela via láctea é ímpar. 

b) A parede está feliz. 

À primeira vista, pode-se notar que esses exemplos têm uma característica em comum; 

eles não são capazes de decidir acerca da verdade ou falsidade de nenhum deles. Não há a 

                                                 
22 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968.  

p. 55. 
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capacidade de emitir qualquer juízo de verdade sobre eles. Por quê? Por que não sabe-se se o 

exemplo (a) é verdadeira ou falsa por uma mera impossibilidade de ordem técnica. Não tem-se 

a condição de contar todos os corpos que vagam pela galáxia e, por isso, não podemos decidir 

acerca do valor de verdade de qualquer proposição que afirme algo sobre ser número. No 

entanto, sabe-se claramente o que ela diz, compreende-se cabalmente o seu sentido, sabe-se 

exatamente o que se deve ocorrer para ela ser verdadeira. O exemplo (b) é o mais complicado 

e enganador. Isso porque este exemplo, aparentemente, é uma proposição bem construída, 

obedece todas as regras gramaticais, tem sujeito, verbo e predicado. Não transgredi nenhuma 

norma estabelecida pela sintaxe da linguagem gramatical. Mas, pode-se ficar tentado a seguir 

um caminho simples e dizer apenas que a proposição é falsa, pois a parede não pode ser feliz. 

Mas isso simplesmente abafa o problema, pois o principal problema ainda continua em aberto: 

Qual seria o sentido da proposição “a parede está feliz”? Ora, se para compreender o sentido, 

como foi dito, é condição para o estabelecimento da verdade, algo que não exprime sentido não 

pode ser verdadeiro nem falso. É um sem-sentido, um contrassenso, uma “pseudo-

proposição”23.  

Wittgenstein foi o autor que melhor conseguiu enxergar o fenômeno das pseudo-

proposições contaminando o saber filosófico. A partir disso, criou uma filosofia da natureza 

crítica que tinha por objeto ser um instrumento de análise da linguagem no sentido de dissolver 

falsos problemas filosóficos24. 

Segundo Wittgenstein, “o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas”25. Isto 

significa dizer que devemos representar o que se chama de mundo pelo conjunto de proposições 

verdadeiras - que fazem sentido - que são enunciadas sobre ele e não como um simples 

amontoado de coisas. Levanta-se então a polêmica: O que seria um ser onisciente segundo este 

ponto de vista?  Alguém capaz de fazer um inventário completo de todas as coisas que existem 

no mundo ou alguém que conhece todas as verdades que pode-se enunciar sobre o mundo?  

Wittgenstein é adepto a segunda alternativa. Por isso, para que alguma proposição tenha sentido 

e expresse de fato algo, é necessário que esta proposição exprima uma ‘situação no espaço 

lógico’, ou seja, ela deve necessariamente poder ser verdadeiro e falso e não uma pseudo-                           

proposição. Portanto, fregeanamente, entender o sentido é conhecer as condições de verdade; 

                                                 
23 Pseudo-proposição é uma proposição que, mesmo contendo sujeito, verbo (cópula) e predicado, não faz 

sentido. 
24 PRADO, Lúcio Lourenço; SCHLÜNZEN-JUNIOR, Klaus; SCHLÜNZEN Elisa Tomoe Moriya. Filosofia da 

Linguagem. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/141301/4/unesp-nead-ebook-

redefor-filosofia-audiodesc>. Acesso em 04 abr. 2018 às 17h13. 
25 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968.  

p. 55. 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/141301/4/unesp-nead-ebook-redefor-filosofia-audiodesc
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/141301/4/unesp-nead-ebook-redefor-filosofia-audiodesc
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conhecer as condições de verdade significa saber como o mundo deve se comportar se a 

proposição for verdadeira e se for falsa. Se a proposição fornece uma conteúdo informativo que 

seja capaz de proporcionar esta compreensão, ela carece de sentido; ela não diz nada, como no 

exemplo (b).  

A filosofia wittgensteiniana do Tractatus será um esforço para determinar o que pode e 

o que não pode ser dito acerca do mundo e não uma tentativa em determinar o que, de fato, é 

verdadeiro ou falso no mundo, pois o falso pode ser dito, assim como o verdadeiro. O que não 

pode ser dito é o que carece de sentido! São aquelas pseudo-proposições que, do ponto de vista 

gramatical, até parecem bem formuladas, mas que não dizem nada de objetivo, nada do qual 

pode-se determinar as condições de verdade. E, o que pode ser dito então? De acordo com o 

Tractatus, o que pode-se dizer é proposições factuais acerca do mundo, aquelas cujos valores 

de verdade podem ser estabelecidos ou, ao mesmo, cujas condições de verdade sejam 

conhecidas. Tudo o que pretende ser dito como verdadeiro ou falso que não seja uma proposição 

factual será enquadrado na categoria de contrassenso.  

Com isso, abre-se o caminho para uma distinção de grande valia que Wittgenstein 

realiza em seu Tractatus: dizer em oposição a mostrar. O reino do que se pode dizer no universo 

wittgensteiniano é bastante limitado. A pergunta elementar que se deve fazer é: se só poder-se-

á dizer situações factuais do mundo, o que ocorre com todas as outras manifestações humanas 

que não se deixam reduzir ao discurso proposicional? A resposta é clara: essas coisas não são 

dizíveis, mas somente se mostram. Por exemplo, ao descrever a pintura de uma obra de arte, 

apesar de descrever fiel e perfeitamente suas cores, traços, formas, dimensões, etc., nunca 

conseguir-se-á ‘dizer’ ao interlocutor a beleza do quadro, pois a descrição factual do quadro por 

meio da linguagem proposicional é limitada.  Esta somente será conhecida por uma experiência 

imediata, e não simbólica. Pois, como fruto da experiência estética, somente pode se ‘mostrar’. 

Não há linguagem que abarque este nível da experiência humana - o mostrar. A este reino 

‘indizível’ e apenas imediatamente experiencial, Wittgenstein chamou de ‘místico’26. Já o reino 

‘dizível’, lógico e veritativo, aquele da ciência, aquele que pretende enunciar verdades acerca 

do mundo é restrito a uma muito pequena porção do que pode-se chamar humano. Todo o 

restante, ou seja, tudo o que não se deixar abarcar por esta limitada linguagem pertence ao 

universo do ‘realmente importante’, e para este reino, não há verdades e nem falsidade. Não há 

linguagem! Pois de acordo com Wittgenstein:  que pode ser dito, pode ser dito claramente! 

Porém, do que não se pode falar, deve-se calar! 

                                                 
26 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968.  

p. 129. 



14 

 

3.2 INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS27 E SUA DOUTRINA – O WITTGENSTEIN II 

 

 Wittgenstein ao retomar os estudos filosóficos após um período de reviravoltas em sua 

vida e após pensar já ter resolvido todos os problemas da linguagem no Tractatus, decide fazer 

uma revisão nos seus escritos e teses questionando-se da noção de significado como referência 

às coisas em si, bem como investigar a própria função denotativa da linguagem. Esta espécie 

de autorrevisão de seus escritos foi levado adiante nas lições e estudos em Cambridge de 1930 

a 1947, culminando com a conclusão das Investigações Filosóficas, obra que foi publicada 

postumamente em 1953.  

 Embora, infelizmente, não tenha se tratado com o cuidado necessário e somente de 

forma bastante superficial, pode-se dizer que a primeira filosofia de Wittgenstein foi o esforço 

de levar às últimas consequências de um determinado modelo de teoria do significado que 

imperou na história do pensamento por milênios: o modelo referencial de significado. Diante 

disso, significar é um processo que tem por objetivo último e principal ‘apontar’ para uma 

referência, para algum objeto (físico ou não) do qual o signo da linguagem seja uma espécie de 

substituto. Antes das sofisticadas teorias de conotação de Stuart Mill e do sentido e referência 

de G. Frege, que foi assumida na íntegra pelo Wittgenstein II, o significado era, por assim dizer, 

confundido com sua referência: o significado da palavra “mesa” era a própria mesa ou, no 

modelo conceitualista, a ideia de mesa. As sutilezas semânticas de Mill e Frege mudaram um 

pouco este quadro: o significado deixou de ser a própria referência, e passou a ser considerado 

como o conteúdo informativo que o nome ou sentença contém e que faz com que a partir dele 

seja indicada a referência. Mas, de qualquer forma, é ainda em função de uma referência que o 

significado se dá, impondo-a, apresentando-a. Neste sentido, pode-se entender o que vem a ser 

o sem sentido do Tractatus: enunciados linguísticos que não podem ser equivalente no nível 

real; não pode haver um fato do mundo cujo enunciado seja, por assim dizer, um substituto. 

 O filósofo que soube da melhor forma refutar e superar as teses do Tractatus foi o 

próprio Wittgenstein em sua segunda filosofia, de modo que tem-se uma peculiar situação 

histórica em que o mesmo filósofo foi responsável pela elaboração de um complexo e 

interessante - embora não necessariamente verdadeiro - sistema filosófico e por sua cabal 

refutação. No entanto, embora certo, é um tanto simplório e insuficiente afirmar que o 

Wittgenstein II refutou e rompeu as teses do Wittgenstein I. Na realidade, a segunda filosofia 

de Wittgenstein rompeu com toda a tradição filosófica vinculada àquilo que chama-se modelo 

                                                 
27 Philosophische Untersuchungen. 
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referencial de significado. O  que o Wittgenstein II irá refutar é, mais do que simplesmente, as 

teses do Tractatus, mas a tese genérica que sustentou praticamente toda teoria do significado 

desde os primórdios da filosofia, a saber, a teses que significar é substituir objetos por signos, 

é ter uma referência ou impor condições para que seja dada um referência; enfim, que o 

significado seja, em última instância, um processo referencial. Certamente, dirá Wittgenstein 

II que apresentar referências é uma das funções da linguagem, mas não é a única. Existe uma 

infinidade de outros usos que podem ser feitos da linguagem, e aquilo que impõe o modelo 

semântico referencial é apenas um deles. Usa-se sim a linguagem para falar de objetos 

referenciais, mas usar-se-á a linguagem também para várias outras coisas, de modo que não se 

pode reduzir o conceito de significado a apenas uma das funções que a linguagem pode exercer 

no conjunto das atividades humanas. 

 Portanto, se o significado não reduz ao procedimento referencial, qual é então seu 

fundamento? Se significar não é simplesmente ter ou impor uma referência, o que é então? Aí 

está a resposta que Wittgenstein II oferece, uma abordagem pragmática ao significado, e o 

define a partir do uso que se faz da linguagem, que pode ou não ser referencial. Por exemplo, 

quer-se informar alguém sobre um certo acontecimento: “caiu uma árvore em cima do carro”. 

Certamente há, nesta proposição, um elemento referencial prioritário. Quer-se fornecer uma 

imagem, ou, nas palavras do Wittgenstein I, uma figuração do que se passou. Vê-se neste caso 

claramente um uso referencial da linguagem, pois “árvore, carro, etc.”, é um signo que tem um 

correlato na realidade. Embora a proposição possa ser falsa, ela pretende ser um modelo do 

mundo, ela quer representá-lo.  

 Entretanto, a linguagem é utilizada no conjunto das atividades humanas para várias 

outras coisas e não apenas para falar do mundo. Pode-se, por exemplo, fazer um gesto de 

cumprimento a alguém, com o intuito de saudá-lo, e se esta pessoa à qual foi direcionado este 

gesto entender a intenção e gesticular novamente o saudando, pode-se dizer que algo foi 

comunicado. Fez-se o gesto e o interlocutor entendeu este gesto. Diante disto, faz-se a pergunta: 

Qual é a referência deste gesto? Qual objeto, real ou mental, é substituído pelo gesto? A resposta 

é simples: nenhum, não há referência neste gesto! Surge outra pergunta: este gesto tem, de fato, 

significado? Claro que tem, mesmo este gesto não sendo substituído por um objeto do mundo, 

há uma relação semântico-referencial estabelecida, mas ainda há significado. Há uma intenção 

pragmática de saudar e há um signo que, dada uma regra que associe-se a ele, foi capaz de 

comunicar a saudação.  

 Portanto, para a filosofia de Wittgenstein II o significado é algo associado a uma 

(infinitas) regra(s) que os usuários devem conhecer e cumprir no ato comunicativo. Ele utiliza 
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uma metáfora muito interessante para explicar sua nova concepção de significado: a linguagem 

é como um jogo, ou melhor, as infinitas linguagens (que ele chama de jogos de linguagem) são 

como jogos, os quais necessitam de regras bem definidas a serem obedecidas e de jogadores 

que conhecem e executam estas regras. Se pergunta-se a um interlocutor: “que horas são?” e 

ele responde “quinta-feira”, é algo comparável com alguém que tente mexer o cavalo em 

movimento diagonal no xadrez. O interlocutor, claramente, realizou um ‘movimento’ que foi 

contra as regras do jogo de linguagem em questão. Neste sentido, conhecer a linguagem é algo 

muito mais complexo de que conhecer palavras e seus referentes isolados, é mais do que 

dominar regras gramaticais de um determinado idioma, é mais do que decorar um dicionário. 

Portanto, conhecer é saber o jogo. As palavras e expressões são como as peças do jogo, mas o 

ato de jogar é algo que envolve um treinamento, uma práxis, uma sabedoria social, é muito mais 

do que o mero conhecimento lexical acerca dos signos de uma determinado idioma.   

 Em uma cidade, onde existe um idioma oficial, onde todos falam, por exemplo, o 

português, é possível – e de fato, geralmente, existe – muitas linguagens, ou melhor, muitos 

jogos de linguagem distintos pertencentes aos diversos grupos ou tribos. Por exemplo, duas 

pessoas muito íntimas, - um casal – acabam, com o convívio, criando regras de linguagens 

próprias, de modo que fica difícil compreender suas conversas; sendo que, muitas vezes, um 

olhar ou um expressão facial é suficiente para comunicar muita coisa. Isso acontece não porque 

o olhar ou a expressão facial em si mesmas carregue aquele conteúdo significativo, mas porque 

os envolvidos criaram regras próprias de linguagem e associaram a esses gestos significações 

próprias.  

 O convívio social impulsiona os indivíduos a, junto com seus próximos, criarem jogos 

de linguagens. Nesses, o significado está associado à obediência às regras pragmáticas por parte 

dos falantes e não a uma relação referencial estabelecida entre signo e coisa. Nisto consiste, em 

linhas gerais, a virada pragmática realizada por Wittgenstein II, no que tange à teoria do 

significado. E é nesse sentido que pode-se dizer que Wittgenstein II refutou a filosofia da 

linguagem do Wittgenstein I, mas somente na medida em que a filosofia do Wittgenstein I 

estava inserida ainda no milenar modelo referencial, este sim, o alvo a ser atacado pela teoria 

dos jogos de linguagem.  
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4 A INFLUÊNCIA DE WITTGENSTEIN NA FILOSOFIA ANALÍTICA28 DA 

LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA 

 

 Ludwig Wittgenstein influenciou decisivamente as duas principais verdades da filosofia 

analítica da linguagem contemporânea, a primeira, que poder-se-ia chamar de semântica 

formal, a segunda, de pragmática, embora ele próprio não tenha utilizado esta terminologia29.  

 Os autores desta corrente pensam que o problemas da Filosofia seria um problema da 

linguagem. Pois cada palavra estaria para uma realidade, de modo que, antes de se perguntar 

pela ‘verdade’ tem que se perguntar pelo sentido da linguagem, ou o relacionamento linguagem-

realidade.  

 Esta preocupação se encontra especialmente em Cambridge, Inglaterra; porém, não 

forma uma ‘escola’ no sentido estrito e doutrinal em comum, mas antes um grupo30, um ofício 

a cumprir semelhantemente.  

 

4.1 O GIRO LINGUÍSTICO31 OU A VIRADA LINGUÍSTICA 

 

Para chegar no Giro Linguístico é preciso conhecer a Filosofia Ocidental.  

A filosofia greco-romana e medieval caracterizou-se sobretudo pela consideração do ser 

em geral, isto é, da natureza (Fysis), portanto, dos princípios gerais ou metafísicos dos seres. 

Tal abordagem é dita preocupação ontológica do ser com a realidade. 

A filosofia moderna, sobretudo a partir de Cartesio (séc. XVI) que culmina com Kant 

(séc. XVIII) volta sua atenção para o sujeito enquanto cognoscente, conhecedor. O 

conhecimento enquanto acesso à realidade torna-se o campo de pesquisa e de confronto de toda 

filosofia moderna. Ocorre o “abandono” em parte das grandes questões da Metafísica, 

estabelecendo um novo paradigma ou um novo modelo para a Filosofia, e com isso ocorre um 

giro epistemológico/gnosiológico32.   

                                                 
28 Pode-se dizer que a filosofia analítica teve três fases: A busca pela verdade (1ª fase); a linguagem (2ª fase); a 

hermenêutica (3ª fase). 
29 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2007. p. 272. 
30 Seria o chamado Círculo de Viena. 
31 A expressão giro linguístico foi criado pelo austríaco Bergmann e divulgado pelo filósofo americano Richard 

Rorty na coletânea The Linguistic Turn (1967).  
32 A Filosofia deixa de se preocupar com o ser e começa a se preocupar com o conhecimento. 
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A teoria do conhecimento é um pressuposto filosófico, isto é, a filosofia moderna faz da 

teoria do conhecimento o ponto de partida de toda pesquisa filosófica. Com isso, o 

conhecimento, na sua origem e no seu alcance, é o que se deve analisar antes de tudo.  

 

4.1.1 O que é o Giro linguístico? 

 

 No início do século XX, a força do pensamento científico era tão grande que muitos 

filósofos pretenderam simplesmente converter a filosofia em ciência, realizando uma espécie 

de ciência filosófica. Esse movimento, que foi batizado com o curioso nome de empirismo 

lógico, somente se tornou possível em virtude da maior inovação filosófica do século XX, que 

foi encarar todos os problemas relativos ao conhecimento como problemas da linguagem. Essa 

mudança, aparentemente sutil, gerou uma revolução filosófica que hoje é conhecida como Giro 

Linguístico ou Linguistc turn33.  

 O giro linguístico é atribuído, quanto a origem, ao matemático G. Frege, com sua obra 

de 1884: Fundamentos da aritmética. Os demais autores envolvidos no giro linguístico são:  

 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) – Tractatus logico-philosophicus; 

 Bertrand Russell (1872-1970) – Principios da Matemática; 

 Ferdinand Saussure (1857-1930) – Curso de linguística geral; 

 Abram Noana (1928) – A estrutura da sintática; 

                                      A estrutura lógica da teoria linguística. 

O giro linguístico pode ser caracterizado por 3 aspectos: 

 A Filosofia da Linguagem é a filosofia primeira, ou seja, a filosofia da linguagem 

assume o lugar da Metafísica e é a origem das outras filosofias; 

 Os pensamentos são expulsos da nossa mente, no sentido de que os pensamentos podem 

ser trabalhados independentes do ser que o produz; 

 Os pensamentos possuem um caráter público, ou seja, há estruturas que todo mundo 

tem, não importa a origem (lugar). 

 

 A compreensão dessa segmentação em Wittgenstein é muito importante e fundamental, 

já que é quase como se fosse dois pensadores diferentes, o do Tractatus, que parte de uma 

                                                 
33 COSTA, Alexandre Araújo. O giro linguístico. Disponível em: <http://www.arcos.org.br/artigos/curso-de-

filosofia-do-direito/iii-etica-e-direito-filosofia-moderna/10-o-giro-linguistico>. Acesso em 19 abr. 2018 às 

08:15h. 

 

http://www.arcos.org.br/artigos/curso-de-filosofia-do-direito/iii-etica-e-direito-filosofia-moderna/10-o-giro-linguistico
http://www.arcos.org.br/artigos/curso-de-filosofia-do-direito/iii-etica-e-direito-filosofia-moderna/10-o-giro-linguistico
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análise conceitual, uma abordagem, ou seja, pela eliminação de todas as faltas de clareza, a 

linguagem podia tornar-se espelho da realidade. Objetivamente, lógico seria uma ordem no 

mundo objetiva. Por outro lado, o das Investigações Filosóficas, se aprecia, avalia, um outro 

conjunto de conceitos, uma nova abordagem.  

 O contexto intelectual-filosófico em que surge o pensamento de Wittgenstein é o de uma 

tentativa de superação da Metafísica pela Filosofia (analítica) através do ressurgimento ou 

resgate da lógica, no final do século XIX e início do século XX. Uma figura-chave para esse 

movimento foi o filósofo e lógico alemão Gottlob Frege, que de certa forma revolucionou a 

Lógica, até então ainda bastante fundamentada na lógica aristotélica. Juntamente com Bertrand 

Russell, Frege funda e desenvolve uma corrente de pensamento denominada Filosofia 

Analítica. A ideia central da filosofia analítica é a aplicação da lógica e da matemática na análise 

do significado dentro da linguagem e, a partir deste ponto, possibilitar com que se chegue à 

certeza.  

 O pensamento do austríaco Ludwig Wittgenstein influenciou significativamente a 

filosofia analítica da linguagem, tanto em sua vertente da semântica formal (influência do 

Wittgenstein I, quanto na vertente pragmática (influência do Wittgenstein II). Mais do que isso, 

os trabalhos de Wittgenstein, especialmente nas Investigações Filosóficas, podem ser 

considerados determinantes no seio do chamado Giro Linguístico da filosofia. Wittgenstein é 

considerado por alguns analistas da História da Filosofia como uma dos mais importantes 

pensadores do século XX, talvez rivalizando a disputa desde ponto com Martin Heidegger.  

 Assim, a importância de Wittgenstein para o contexto filosófico do momento é 

perceptível. O Tractatus torna-se o modelo em torno do qual a matriz disciplinar da filosofia 

analítica passa a ser modelada. O prefácio ao Tractatus pretende que a filosofia da linguagem 

seja, finalmente, a verdadeira filosofia primeira, tão perseguida por Platão e Aristóteles.  

 Wittgenstein chega mesmo a acreditar, na época, que havia resolvido todos os 

problemas filosóficos existentes. Nada mais restara para ser analisado. Ele mesmo diz no 

prefácio do Tractatus: “(...) a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocáveis 

e definitivas. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi todos os problemas 

(filosóficos)”34. 

 Portanto, dentro da perspectiva de Wittgenstein, para que se possa compreender a 

significação das expressões linguísticas é necessário que se analise o contexto de sua utilização 

e a rede de normas e práticas sociais que coordena o uso dos jogos de linguagem. Deste modo, 

                                                 
34 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968.  

p. 54. 
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a problemática da significação das palavras precisa ser deslocada de um enfoque puramente 

semântico para uma abordagem tipicamente pragmática da linguagem. A partir disso, a 

importância dos escritos de Wittgenstein II para a consolidação da virada linguístico-

pragmática da filosofia expressiva.  

 Wittgenstein II estabelece também uma crítica e um rompimento radical com toda a 

tradição ocidental no que se refere à teoria do conhecimento, já que para a epistemologia 

moderna (anterior a Wittgenstein II), baseada fundamentalmente na subjetividade inerente à 

relação sujeito-objeto, isto é, do sujeito que torna contato com um determinado objeto e 

conhece-o, e posteriormente reconhece-o de forma imediata, a ideia de uma linguagem privada 

torna-se imprescindível.   

 A ideia de Wittgenstein de jogo de linguagem permite que se veja a linguagem não como 

um elo metafísico de ligação entre sujeito e a realidade, mas como apenas mais uma ferramenta 

desenvolvida pelo ser humano no seu processo de adaptação e sobrevivência ao ambiente 

externo.  

 Como mostra Manfredo A. de Oliveira, aí ocorre a importância de Wittgenstein II no 

horizonte do pensamento ocidental:  

 

Exatamente aqui se dá a mudança de paradigma: o horizonte a partir de onde 

se pode e deve pensar a linguagem não é o do sujeito isolado, ou da 

consciência do indivíduo, que é o ponto de referência de toda a filosofia 

moderna da subjetividade, mas a comunidade de sujeitos em interação35. 

 

Ora, esta mudança de paradigma está na mudança de orientação em relação à visão 

acerca da linguagem e de sua função. O paradigma anterior estava orientado pela pergunta 

acerca do significado das palavras através de um rigoroso exame de seu conteúdo e significação, 

fazendo uso para tanto da análise lógica e semântica, fazendo-se capaz de representar 

acuradamente os objetos do mundo e, em última instância, o próprio mundo. 

Já em seus escritos posteriores, Wittgenstein avançou para uma posição em que a 

linguagem, agora sob o conceito de jogos de linguagem, torna-se um complexo de ações 

linguísticas, e também extralinguísticas, que se desenvolvem em um contexto concreto, 

praticadas por sujeitos que interagem visando entendimento. Desta forma, a linguagem não 

pode mais ser uniformizada em uma única estrutura lógica e formal; A linguagem agora passa 

a ser vista “como práxis comunicativa, mediadora de intersubjetividade”36. 

                                                 
35 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. 2. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 1997. p. 53. 
36 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. São 

Paulo: Loyola, 2001. p. 92. 
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A consequência direta desta mudança de paradigma trazida por Wittgenstein para a 

Filosofia da Linguagem é uma passagem da esfera semântica de análise para o âmbito da 

pragmática. Se antes a pergunta a ser feita era pela significação das expressões linguísticas, 

agora a indagação deve ser feita em torno dos usos e das funções práticas das palavras dentro 

de um determinado contexto de interação social entre indivíduos intersubjetivamente 

articulados entre si pelo uso da linguagem.  

Daí a influência fundamental de Wittgenstein para toda a filosofia posterior. E não 

somente para a filosofia, mas para outros tantos ramos do conhecimento humano, tais como a 

pedagogia, a sociologia e a psicologia. Disso deriva que Wittgenstein possa ser considerado 

pelos analistas da História da Filosofia como, talvez, o filósofo mais importante do século XX.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vê-se que Wittgenstein I tentou resolver todos os problemas da filosofia no seu 

Tractatus, afirmando que todos esses problemas não eram problemas, e sim um mau 

entendimento lógico da nossa linguagem, e que a filosofia errou em tentar resolver esses 

problemas de ordem Metafísica-ontológica, epistemologia, éticos, etc. E atribuiu a linguagem 

como espelho da realidade, e com isso concluiu que aquilo que pode ser dito, deve ser dito 

claramente, e aquilo que não se pode dizer, deve-se calar!  

Só que com a revogação destes escritos e teses, que desembocou nos escritos 

Investigações Filosóficas, afirma que apresentar referências é apenas uma das funções da 

linguagem, e que há uma infinidade de outros usos para a mesma. E Wittgenstein ofereceu uma 

nova abordagem pragmática ao significado.  

Deu-se então a influência fundamental de Wittgenstein para toda a filosofia posterior. E 

não apenas para a filosofia, mas para outros tantos ramos do conhecimento humano. Disso 

deriva que Wittgenstein possa ser considerado pelos analistas da História da Filosofia como 

talvez o filósofo mais importante do século XX.  
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